
Relatório CGTIC Gestão 2006-2007 
 
1. Introdução 
 

O Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC da ANDIFES foi 
criado, no dia 17 de maio de 2006, em reunião na cidade de Brasília, com o objetivo de 
assessorar a Andifes na área de TIC das IFES. A plenária, com a presença de representantes 
de 35 instituições, elegeu o Grupo Coordenador do período 2006-2007: Jussara Issa Musse – 
UFRGS – Coordenadora Geral, Maria de Lourde Peluso – UFF – Coordenadora Adjunta, 
Javam Machado – UFC – Secretário Geral, Ismênia Mangueira – UFPB, Cilene Chagas – 
UFAM e os suplentes:João Gualberto Araújo – UFBA, José Simão de Paula Pinto – UFPR. 

As atividades foram desenvolvidas junto  
• a ANDIFES, na busca de solução para o grave problema de escassez de recursos 

humanos e alternativas de investimentos para a área; 
• ao DEDES/SESu na homologação da coleta PingIFES,  
• a RNP, no desenvolvimento de atividades conjuntas, 
• às IFES, no fortalecimento da integração. 
 

 
2. Necessidade de RH nas atividades de TI das IFES 
 
A situação é muito crítica e difícil. Os técnicos estão sobrecarregadas e a falta de perspectiva 
na carreira torna o quadro mais grave. Está acontecendo o esvaziamento dos órgãos de TI 
devido a três fatores: as aposentadorias, a baixa remuneração e a não reposição de vagas. O 
salário inicial de um analista de TI é de R$ 1.424,03, valor significativamente menor do que os 
encontrados nos outros Órgãos Públicos e organizações privadas. 
Este quadro conduz a um processo de terceirização da prestação de serviço de TI nas IFES. 
Várias IFES estão tendo sérios problemas com a terceirização. Considerando que os órgãos de 
TI nas IFES detém a informação, conhecem a Universidade e mantém a infra-estrutura, 
definitivamente, o caminho da terceirização torna-se muito perigoso. 
 
Documento gerado: Programa de Recursos Humanos em TI para as IFES, enviado em janeiro 
de 2007 ao Reitor Polari, da UFPB; 
Trabalho em desenvolvimento, em conjunto com os organizadores da Lista Profissionais de TI 
das IFES: Levantamento do  Quantitativo de Cargos vinculados as Atividades de TI nas IFES e 
Quantitativo de Pessoal de TI por Faixa de Tempo no SPF 
 
3. Eventos 
 
I WTIIFES 
O CGTIC promoveu, em Salvador, com o apoio da Universidade Federal da Bahia, de 11 a 13 
de abril de 2007, o I Workshop de Tecnologia da Informação das IFES, com o objetivo de 
promover o encontro de técnicos da área de Tecnologia da Informação das IFES para troca de 
experiências e compartilhamento de soluções técnicas. 
 
SCI/2006 
Representando o CGTIC, Javam Machado participou da mesa redonda sobre o Projeto de Lei 
76/2000. 
 
4. Parceria RNP 

• Grupo de Relacionamento: 
Foi criado o GTRE, formado pelo CGTIC e a direção da RNP. São promovidas duas reuniões 
anuais onde são discutidos vários projetos de interesse das IFES. Esta relação tem sido 
fundamental para a qualificação e melhoria dos órgãos de TI. 
 

• TICampus: 
Programa contínuo de investimento para revitalizar redes, disseminar aplicações em campi e 
capacitar gestores de TI sendo coordenado entre RNP, ANDIFES e MCT. 
A primeira ação foi em 2005, gerada pela Emenda do Senado que financiou o Projeto VoIP4all. 



A segunda ação, em 2006, também foi através de Emenda do Senado e propiciou a melhoria 
da infra-estrutura através da aquisição e distribuição de vários equipamentos. 
Para 2007, a ação tem como objetivo um Projeto de diagnóstico e coordenação dos planos 
diretores de informática – PDInfo, a melhoria da infra-estrutura de rede e aplicações avançadas 
no campus e aumentar o uso das aplicações pela comunidade. Uma das principais questões é 
definir um novo modelo para a interligação dos campi do interior. 
 

• Escola de Rede 
Tem papel fundamental na capacitação de técnicos na área de rede e serviços associados. As 
vagas dos cursos são contratadas pelo MEC (em 2006 foram utilizadas 138 vagas) e os custos 
com deslocamento e diárias são financiados pelas IFES. 
Em 2007 mais 138 vagas foram liberadas para as IFES. 
  

• Comitê de Usuários 
A ANDIFES tem 2 vagas no Comitê. 
Para as vagas no ano de 2006 foram indicados: 

titular: Jussara Issa Musse UFRGS 
suplente Javam de Castro Machado UFC 
titular: Maria de Lourdes Peluso UFF 
suplente: Sérgio de Mello Schneider UFU 

Para 2007, foram indicados:  
titular: Jussara Issa Musse - UFRGS 
suplente: Javam Machado - UFC 
titular: Sergio Schneider - UFU 
suplente: Cilene Chagas - UFAM 

pois esta nominata representa as várias situações das IFES: 4 regiões geográficas, interior e 
capital, IFES que abrigam e que não abrigam o POP da RNP e IFES com campi no interior. 
 

• Projeto de Lei 76/2000 
Neste projeto, define-se a obrigação de identificação de toda pessoa que acessar a rede e o 
armazenamento das informações por três anos. Numa conta rápida, os recursos necessários 
seriam da ordem de R$ 17 milhões para as IFES se adequarem. 
O projeto encontra-se suspenso, mas já tem a ação do Ministério Público que já conversou com 
a RNP.  
 
 


