
 
 

 

 

Relatório CGTIC Gestão 2007-2008 
 
1. Introdução 
 
A II Plenária do CGTIC foi realizada nos dias 4 e 5 de julho de 2007, na sede da ANDIFES, em 
Brasília, que elegeu o Grupo Coordenador do período 2007-2008:  

Jussara Issa Musse – UFRGS – Coordenadora Geral  
Javam Machado – UFC – Coordenador Adjunto  
Sergio de Melo Scheneider – UFU  
Hugo Alexandre Dantas do Nascimento – UFG  
Christiane Marie Schweitzer – UFABC  
Rosamaria Rodrigues Viana – UFBA  
Paulo E. M. Almeida – CEFET-MG  

 
2. Atividades 
 
2.1 Reformulação da página web do Colégio 
 
O CEFET-MG reformulou a página do Colégio. Foi empregado um gerenciador de conteúdos web 
de código aberto, baseado em linguagem Java, o OpenCMS. O sítio está hospedado no CEFET-
MG, até que a ANDIFES finalize a reestruturação de seu parque de TIC, em Brasília, quando então 
o sítio será migrado para a sua sede. 
 
2.2 Eventos 
 

II WTIIFES 
 
O CGTIC promoveu, em Gramado, RS, com o apoio da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, de 6 a 8 de maio de 2008, o II 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. 

 
6º GeInfo (Gestão de Informática) 
 
A coordenação do Colégio participou do evento, no painel sobre Plano de Carreira na área 
de TI, com a apresentação da palestra RECURSOS HUMANOS NAS INSTITUIÇÕES 
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, de 29 a 31/10/07 na cidade de Poços de Caldas, a 
convite da Coordenação de Tecnologia da Informação – CTI da USP. 
 

 
2.3 RedeIFES 
 
Foi prestada assessoria à ANDIFES no projeto RedeIFES, através de participação em reuniões e 
da atuação junto á RNP para convergência dos projetos semelhantes. 
 
2.4 Rede Nacional de Pesquisa 
 
As seguintes atividades foram realizadas: 
 

 Participação no Comitê de Usuário e no Grupo de Relacionamento 



 
 Trabalho conjunto no Projeto TI Campus, versão 2006 e 2007  

 Definição do projeto conjunto e-AA 

 Definição do estudo, na Bahia, da conexão dos campi do interior, como projeto piloto. 
 
2.5 SEFTI TCU 
 
Atuação junto à Secretaria de Fiscalização de TI do TCU, com a promoção de uma reunião 
conjunta para apresentação da situação das IFES e convite para participação no II WTIIFES. 
 
2.6 Comissão de Informática MEC 
 
Por solicitação do Colégio, a ANDIFES definiu com o MEC a participação de 2 pessoas no 
COMINF. Foram indicados Sérgio Scheneider e Hugo Nascimento. No entanto o convite para a 
primeira reunião ainda não foi recebido. 
 
2.7 Fundo de Infra-estrutura de TI 
 
Foi apresentado à ANDIFES o projeto da criação de um fundo para investimento em TI, nos 
moldes do CT Infra, que concordou com o pleito e assumiu a responsabilidade pelo diálogo com o 
MCT/FINEP. 
 
2.8 Colaboração no Desenvolvimento de Software 
 
Foram especificados os requisitos para um repositório de software e ações que possibilitem a 
colaboração entre as IFES no desenvolvimento de aplicações. Os resultados alcançados e os 
tópicos ainda a serem definidos foram apresentados em uma mesa redonda no II WTIIFES. 
 
2.9 Reformulação do Censo INEP 
 
O Colégio auxiliou o INEP indicando três técnicos para participar de um encontro, nesse Instituto, 
visando reformular o processo de realização do Censo das IES. Um projeto de reformulação que 
otimiza a utilização dos públicos dói elaborado. 
 
 
 
 

 


