
Ata da Reunião do Plenário do Colegiado de Gestores de TIC das IFES
Brasília 29 de fevereiro de 2016.

Presidente: Edson Flávio de Souza -UFPR
Secretário: Ivantuil Lapuente Garrido - UTFPR 

A reunião da plenária iniciou às 09 horas e 05 minutos do dia 29 de fevereiro de 2016, no
Auditório  da ANDIFES em Brasília,  DF. Com a palavra o Sr. Edson Flávio  de Souza,
Presidente  do CGTIC,  agradeceu a  presença de todos,  fez  uma breve fala  sobre  as
funções  do  CGTIC  e  solicitou  aos  presentes  que  fizessem  uma  breve  apresentação
informando  seu  nome e  instituição  que  representa.  Na  sequência  fez-se  a  leitura  da
pauta: 1º - Aprovação da ata da reunião anterior; 2º - Apresentação pela Coordenação do
XWTICIFES  2016  em  Gramado  -  RS;  3º  -Questionário  –  Avaliação  das  respostas
referente  ao  número  de  servidores  conforme  planilha  disponibilizada  via  NTI-L;  4º
-Apresentação de novas pesquisas que serão elaboradas; 5º - Apresentação por parte da
RNP a  respeito  das  contratações  de  links,  capacitações  e  o  impacto  dos  cortes  no
orçamento; 6º - Discussão interna do CGTIC sobre carreira; 7º - Discussão interna do
CGTIC sobre compras compartilhadas (como avançar); 8º Participação da STI – MPOG
( Sr. Fernando Siqueira) e TCU; 9º - Informes Gerais e encaminhamentos. presentação da
RNP das 10h20min para às 14 horas, sendo aprovado pelos participaO Sr. Presidente
solicitou autorização da plenária para alterar a programação, passando a antes. Passou-
se a discussão dos itens da pauta, 1º - Aprovação da ata da reunião anterior, a plenária
dispensou a leitura da ata, pois a mesma fora enviada por e_mail a todos os componentes
do CGTIC, o Sr. Presidente abriu a palavra para que os membros do CGTIC pudessem
manifestar-se  acerca  da  mesma,  não  havendo  nenhuma  colocação  de  alteração  ou
questionamento de seu teor, sendo então aprovada por unanimidade dos presentes. Item
2º - Apresentação pela Coordenação do XWTICIFES 2016 em Gramado – RS, com a
palavra a Sra. Jussara – UFRGS, que apresentou o Sr. Gustavo – UFSM e Pierre –
Unipampa,  organizadores  do  XWTICIFES  2016,  Jussara  informou  que  o  tema  será
“Universidades  em tempos  de  crise:  o  papel  estratégico  da  TI  e  da  gestão  de
processos”, apresentou também a estrutura, programação e estratégias de captação de
recursos. Os patrocínios foram divididos em categorias “Diamante, Prata e Bronze”, já
tendo  fechado  com  os  seguintes  patrocinadores:  TELETEX,  SEPROL/HP,
VIGA/SCHINEIDER. PERFIL/DELL e ATHENAS. Foi solicitando que os Gestores de TI
divulguem  junto  aos  fornecedores  parceiros  de  sua  instituição,  o  formulário  para
patrocínio.  O evento ocorrerá no período de 02 a 05 de maio de 2016, na cidade de
Gramado, no Centro de Eventos da UFRGS, sendo que a submissão de trabalhos estará
aberta até dia 20 de março de 2016 e as notificações de aceitação serão finalizadas  em
28 de  março  de  2016.  Jussara  apresentou  uma proposta  de  programação  que  após
algumas sugestões definiu-se também pela realização de duas mesas, sendo uma TI e
FORGEP e outra TI e Gestão FORPLAD. Edson propôs uma terceira mesa para tratar de
interoperabilidade,  convidando-se  para  participar  o  SERPRO,  RECEITA e  MPOG.  Foi
apresentado a logo comemorativa dos 10 anos do CGTIC. Beatriz Zoss perguntou se o
CGTIC irá retomar as conversações para participação no XWTICIFES dos Gestores de TI
dos Hospitais Universitários, Jussara relatou que manteve contato com o Freud porem
nada de concreto ficou definido. Decidiu-se então que a Bia será a interlocutora, fará
contatos com os Gestores dos Hospitais para incentivar a participação e até realizar um
evento em paralelo ao XWTICIFES, ajudando desta forma na captação de recursos.  3º
Questionário  –  Avaliação  das  respostas  referente  ao  número  de  servidores
conforme planilha disponibilizada via NTI-L:  Edson fez uma apresentação quanto ao
questionário enviado via lista NTI-L quanto a força de trabalho nas IFES, relatou o abaixo



retorno dos gestores de TI. Do universo de respondentes verificou-se que possuímos 865
Técnicos de TI e 897 Analistas de TI, sendo que deste total 648 atuam diretamente na
área de TI das Universidades. Edson recomendou que os gestores de TI façam ações
junto  suas  reitorias  com  a  finalidade  de  que  estes  profissionais  sejam  efetivamente
lotados nas áreas finalísticas de TI. Relatou também uma experiência adotada na UFPR,
onde está realizando ações de capacitação para estes servidores que estão lotados em
outras  áreas,  desta  forma  trazendo-os  para  próximo  da  TI,  facilitando  desta  forma  a
comunicação e o atendimento as regras e diretrizes estabelecidas pela área central de TI.
Sugeriu  que  o  CGTIC  estabeleça,  com o  Grupo  de  Trabalho  de  RH,  regras  para  a
definição do quadro ideal para a área de TI nos novos Câmpus das Universidade e em
novas instituições. Foi sugerido que o CGTIC mantenha estas informações do quadro de
pessoal armazenadas e de forma que todas as IFEs possam atualizar e consultar estas
informações,  Edson  citou  a  possibilidade  da  criação  de  um  Moodle  para  manter
concentrada  todas  as  informações  do  CGTIC.  Por  fim  ficou  estabelecido  que  este
formulário será refeito, onde conste outras informações relevantes que será enviado a
todas as IFEs novamente. Jussara sugeriu que este tema seja objeto de uma mesa de
trabalho no XWticifes, onde participariam o FORGEP, CGTIC e STI.  4º - Apresentação
de novas pesquisas que serão elaboradas; serão elaborados outros questionários para
que tenhamos maiores informações sobre  a força de trabalho,  infraestrutura e outras
atividades  das  TI  nas  IFEs.  5º  -  Apresentação  por  parte  da  RNP a  respeito  das
contratações de links, capacitações e o impacto dos cortes no orçamento;  Beatriz
Zoss fez uma apresentação do panorama geral das conexões, ressaltando a evolução
ocorrida em 2015 comparados a 2014, foram conectados 81% dos Câmpus à rede IPE
em 2015 contra 65% em 2014. Informou também que em virtude do contingenciamento
imposto pelo Governo Federal, a RNP sofreu redução no repasse de recursos por parte
do MEC, desta forma alguns projetos serão afetados, as ações de Capacitação terão um
investimento de 40 % a menos, os cursos somente serão disponibilizados a partir de abril
de 2016. Ressaltou também a necessidade das instituições/gestores de TI devolverem as
fichas de credenciamento,  entregues durante o WRNP em Brasília.  Na sequência Bia
passou a palavra ao Sr. Gorgonio Araújo, Diretor Adjunto de Gestão de Soluções, que
apresentou  uma  proposta  de  um  novo  modelo  de  relacionamento  da  RNP  com  as
instituições usuárias, solicitou que o CGTIC indicasse 03 representantes para juntamente
com RNP realizarem estudos e aprovarem este modelo para ser apresentado a Andifes.
Sendo então indicados pelo CGTIC os Gestores Edson Melo -  UFSC, Luiz  Claudio -
UFBA e Apuena – UFRN.  6º - Discussão interna do CGTIC sobre carreira; Coube a
Jussara – UFRGS fazer uma análise do projeto de lei de criação da carreira de ATIs,
resumidamente esta lei cria apenas um cargo de Analista de Tecnologia da Informação,
para o MPOG, e estes poderão entrar em exercício em qualquer órgão vinculado ao SISP.
Segundo  Jussara  esta  lei  não  atenderá  as  necessidades  das  universidades,  pois
considerando-se os baixos salários dos servidores de TI nas IFES e o elevado índice de
rotatividade. Não existirá isonomia com os outros poderes, a proposta apresentada para
resolver  esta  discrepância  é  extensão  da  CGISP para  os  servidores  das  IFEs.  7º  -
Discussão  interna  do  CGTIC  sobre  compras  compartilhadas  (como  avançar);
Gustavo da UFSM expôs a experiência de compras compartilhadas realizadas no Rio
Grande do Sul, e ressaltou que o importante é a interação entre as equipes que fazem as
especificações e as respectivas áreas de compras, porem uma experiência que tem dado
bons resultados são as licitações de computadores. Discutiu-se também a proposta e
apresentada pelo FORPLAD de compras compartilhadas onde foi enviado as áreas de TI
das universidades as especificações e o termo de Referência para que estas pudessem
contribuir  com sugestões,  porem a  mesma  estabelecia  uma quantidade  mínima para
aquisição. Foi informado pelos presentes que esta quantidade mínima fora retirada do TR.
O encaminhamento dado pelo CGTIC foi que os gestores de TI procurem fazer aquisições



compartilhadas de forma regionalizadas. 8º Participação da STI – MPOG (Sr. Fernando
Siqueira) e TCU; O Sr. Rui Ribeiro representando Secretário de Fiscalização de TI da
SEFTI do TCU fez uma apresentação do Diagnóstico da situação de pessoal de TI na
Administração  Pública  Federal,  este  diagnóstico  foi  realizado  com  base  em  um
questionário eletrônico enviado a 448 instituições, com base nestas informações o TCU
editou o Acordão 1200/2014. Na sequencia o Sr. Fernando Siqueira, Secretário Adjunto da
STI,  fez uma fala ressaltando a participação do CGTIC no SISP e a importância das
universidades estarem representadas. Apresentou um panorama do projeto do Projeto de
Lei  nº  4253/2015,  que  no  seu  Capítulo  2,  Art.17,  cria  a  “Carreira  de  Tecnologia  da
Informação,  no  âmbito  do  Poder  Executivo  Federal,  com  atribuições  voltadas  às
atividades  de  planejamento,  supervisão,  coordenação  e  controle  dos  recursos  de
tecnologia da informação relativos ao funcionamento da Administração Pública Federal”,
para os cargos de Analista em Tecnologia da Informação (ATI) criados em 2006 pela Lei
11.357. Este PL foi criado para atender ao Acórdão 1200/2014 do TCU, que estabelece a
necessidade de criação da carreira  no âmbito  do SISP e,  por  conseguinte,  no Poder
Executivo do Governo Federal. Porem as IFES não foram inclusas neste projeto, pois a
Carreira  proposta  não  contempla  o  PCCTAE,  sendo  restrita  ao  Plano  de  Cargos  do
Executivo. Este tema foi amplamente debatido e na visão dos gestores de TI esta carreira
não  atenderá  as  necessidades  das  Universidades,  pois  o  MPOG  não  levou  em
consideração as diferenças existentes entre as necessidades de uma Universidade e de
um órgão burocrático,  tipo Ministério.  Finalizado o debate,  Sr.  Edson agradeceu aos
participantes Sr. Rui e Fernando Siqueira.  9º - Informes Gerais e encaminhamentos;
Ficou  como  sugestão  que  Diogenes,  UFMG,  trabalhe  os  dados  da  planilha  de
levantamento de pessoal, para fazer uma apresentação no XWticIfes. Não havendo mais
informações o Presidente da sessão agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
esta reunião às 18 horas, tendo sido lavrada a presente ata que depois de lida deverá ser
aprovada na próxima reunião do Colegiado.


