
Ata da Reunião do Plenário do Colegiado de Gestores de TIC das IFES 
 
Recife, 01 de junho de 2017. 
 
Presidente: Edson Flávio de Souza - UFPR 
Secretário: Pierre Correa Martin - UNIPAMPA (convidado a secretariar) 
 
A reunião da plenária iniciou às 9 horas do dia 01 de junho de 2017, no Auditório do hotel                   
Golden Tulip em Recife/Pe. A sessão foi presidida pelo Coordenador Geral do CGTIC o Sr.               
Edson Flávio de Souza que deu boas vindas aos presentes, agradeceu a presença de todos               
e apresentou os itens de pauta a serem discutidos: 1º Boas vindas pela Coordenação e               
apresentação dos presentes e novos gestores (09:00h - 09:15h); 2º Convidados CGTIC            
(RNP / PROPLAN UFRGS / Comissão de Organização do XI WTICIFES) (09:15h - 10:00h);              
3º Leitura e aprovação da ata da reunião anterior - (10:00h - 10:10h); 4º Apresentação da                
agenda ANDIFES 2017/2018 encaminhada pelo CGTIC e necessidades de ação para a            
nova gestão; (10:15h - 10:30h); 5º Projeto Nuvem RNP - relatos da reunião em São Paulo -                 
(10:30h - 10:50h); 6º Prestação de contas da gestão 2016/2017 e GTs; (11:05h - 11:25h); 7º                
Eleição da nova Coordenação Geral anuênio 2017/2018; (11:25h - 12:00h) 8º Assuntos            
gerais e encaminhamentos pela nova Coordenação; 9º Definição do XII WTICIFES; 10°            
Encerramento. Após a apresentação dos gestores presentes (1º item de pauta), deu-se            
início as discussões dos demais itens: 2º Convidados CGTIC (RNP / PROPLAN UFRGS /              
Comissão de Organização do XI WTICIFES): Teresa Maciel (UFPE), Ricardo (UFRPE) e            
Haroldo Amaral (UPE) responsáveis pela organização do WTICIFES fizeram um breve           
relato sobre o sucesso do evento, apresentando alguns resultados e agradecendo todos os             
envolvidos. Bia apresentou ações realizadas pela RNP, expansões e situações de links das             
IFES e respondeu questionamento do Sr. Edvandro Carlos sobre o uso do satélite que fora               
recentemente lançado pelo MCTIC com objetivo de solucionar problemas de conectividade.           
O 3º item de pauta foi a leitura da ata da reunião anterior, a qual, após sofrer pequenos                  
ajustes, foi aprovada pelos presentes. Após, o Sr. Edson Flávio deu início a apresentação              
do 4º item de pauta falando sobre a agenda do CGTIC ANDIFES 2017/2018 a qual foi                
dividida em 4 temas: Capacitação e Gestão de Pessoas, Infraestrutura, Sistemas e            
Governança e Inovação seus subtemas e detalhamentos, as ações necessárias e os            
responsáveis pelas ações. O 5º item de pauta foi apresentado pelos srs. Edvandro e Edson,               
os quais fizeram um relato do que foi discutido e apresentado na reunião que houve em São                 
Paulo com a RNP e provedores de serviços de nuvem. Jacir Luiz Bordim da UnB levantou a                 
questão da importância do projeto de implantação de e-mail em nuvem, ao passo que              
alguns gestores relataram fazer uso do Google For Education para este fim. Pierre Martin              
informou que a UNIPAMPA chegou a iniciar as tratativas com o SERPRO para implantação              
do expresso, mas sem avanços o projeto foi cancelado. Dando continuidade a plenária e ao               
6º item de pauta, o Sr. Edvandro falou sobre as ações realizadas pelo GT de Infraestrutura,                
o qual teve em seu escopo a questão da Nuvem já relatado anteriormente e o Sr. Marcelo                 
Penha Fernandes apresentou o novo site do CGTIC, que foi remodelado pela equipe da              
UNIFAL-MG e pode ser acessado através do endereço cgtic.andifes.org.br. O sr. Marcelo            
ressaltou a importância do uso do site para concentrar as informações e documentações do              
Colégio. Neste momento, o Sr. Julio de Mattos da UFPEL, solicitou a palavra para elogiar o                
novo site e sugeriu que o colégio faça uso mais frequente da lista NTI-L para discussões e                 
compartilhamento de experiências, mantendo o whatsapp e demais redes sociais para           
questões pequenas e informais, garantindo assim o registro das informações para a            
posteridade, bem como facilidade na busca e no acesso das mesmas. O sr. Edson chamou               
o Sr. Gustavo Chiapinotto (UFSM) para realizar a apresentação do modelo de contratações             
conjuntas utilizados por IFES do RS. A apresentação contou com relato das experiências,             



informações sobre as Instituições parceiras, itens adquiridos e os resultados atingidos. O sr.             
Edson finalizou agradecendo o sr. Gustavo e ressaltou a importância de disseminar ações             
neste sentido nas IFES. O 7° item tratado na plenária foi a eleição da nova Coordenação do                 
CGTIC para o biênio 2017-2018. O sr. Edson sugeriu novos nomes para comporem a              
gestão, sendo o Sr. Edvandro Carlos Reckziegel (UFAC/AC) como Coordenador Geral, o            
sr. Luciano Gonda (UFMS/MS) como Vice-Coordenador, sr. Gustavo Chiapinotto da Silva           
(UFSM/RS) como coordenador do GT (Grupo de Trabalho) de Infraestrutura, sr. Pierre            
Correa Martin (UNIPAMPA/RS) como coordenador do GT de Recursos Humanos, sr.           
Marcelo Penha Fernandes (UNIFAL/MG) como coordenador do GT de Sistemas e sra.            
Apuena Vieira Gomes (UFRN/RN) como secretária, ficando o coordenador de Governança           
indefinido neste momento. Após as sugestões os nomes foram aclamados pela plenária.            
Como encaminhamentos relacionados ao XII WTICIFES (9° item da pauta), ficou definido            
pela maioria dos presentes que o evento ocorrerá em Foz do Iguaçu em 2018 sob               
organização do sr. Marcelo Kapp da UNILA/PR. Finalizando a plenária o sr. Edson Flávio              
agradeceu a oportunidade frente à coordenação geral do CGTIC e desejou sucesso aos             
novos membros. Não havendo mais informações o Presidente da sessão agradeceu a            
presença de todos e deu por encerrada às 13 horas, tendo sido lavrada a presente ata que                 
depois de lida deverá ser aprovada na próxima reunião do Colegiado. 
 
 
 


