Ata da Reunião do Plenário do Colegiado de Gestores de TIC das IFES
Brasília, 07 de novembro de 2016.
Presidente: Edson Flávio de Souza - UFPR
Secretário: Pierre Correa Martin - UNIPAMPA (convidado a secretariar)
A reunião da plenária iniciou às 14 horas do dia 07 de novembro de 2016, no Auditório da
ANDIFES em Brasília/DF. A sessão foi presidida pelo Coordenador Geral do CGTIC o Sr.
Edson Flávio de Souza, o qual dando início a reunião deu boas vindas aos presentes,
agradeceu a presença de todos e apresentou os itens de pauta a serem discutidos: 1º
aprovação da ata da reunião anterior e apresentação de novos gestores (14:00h às 14:15h);
2º estruturação do WTICIFES 2017 (14:15h às 15:00h); 3º GT-Infraestrutura: apresentação
do questionário, resultados e discussões (15:20h às 16:00h); 4º GT-Governança e GT-RH avaliação da resposta da SLTI (16:00h às 16:30h); 5º troca de experiências sobre o plano
de dados abertos (16:30h às 17:00); 6º troca de experiências sobre implantação do SEI estágio em cada IFES (17:00h às 17:30h); 7º encaminhamentos e encerramento (17:30h às
18:00h). Após a apresentação, deu-se início as discussões dos itens: 1º item - aprovação
da ata da reunião anterior e apresentação de novos gestores (14:00h às 14:15h): o sr.
Edvandro Carlos Reckziegel realizou a leitura da ata e após pequenos ajustes a mesma foi
aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Posteriormente o presidente do
conselho solicitou que todos se apresentassem, informando o nome e a instituição que
representam. 2º item - estruturação do WTICIFES 2017 (14:15h às 15:00h): o presidente
solicitou a presença de Teresa Maciel da UFPE e Ricardo Souza da UFRPE a mesa para
apresentar a preparação e ações realizadas para a realização do próximo W
 TICIFES (2017)
em Pernambuco. Teresa e Ricardo apresentaram um vídeo turístico de Recife e falaram
sobre a infraestrutura que a capital pernambucana oferece para o evento, com hotel (ainda
a ser definido) na orla da praia de Boa Viagem e próximo ao aeroporto. Apresentaram as
datas sugeridas para o evento, com inscrições iniciando ao final de janeiro de 2017 e a
realização do mesmo para o período de 29/05/2017 a 01/06/2017, além disso, informaram
que a comissão organizadora do evento além de Teresa e Ricardo contém os servidores
Haroldo e Cíntia da UPE. Por fim falaram sobre a necessidade de envolvimento dos grupos
de trabalhos do CGTIC para coordenar as avaliações dos trabalhos submetidos e
solicitaram que o formato e a definição do tema do evento seja definido pelo colégio. Neste
momento o sr. Edson agradeceu a apresentação e solicitou que as discussões e definições
dos pontos pendentes sejam tratados na lista de e-mail dos diretores. 3º item GT-Infraestrutura: apresentação do questionário, resultados e discussões: o coordenador do
GT de Infraestrutura, sr. Edvandro Carlos relatou sobre o levantamento de investimentos
em infraestrutura de data center e nuvem e levantou pontos que devem ser discutidos pelo
colégio: o que vai para a nuvem? Como manter financeiramente os serviços? Como voltar
da nuvem? 4º item - GT-Governança e GT-RH - avaliação da resposta da SLTI (16:00h às
16:30h): com a ausência do coordenador do GT-RH, o presidente fez uso da palavra para
elencar pontos que considera relevantes para a questão da carreira, são eles: o
distanciamento entre as visões do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG) e as IFES, a importância de discussão das carreiras e dos modelos de gestão, o
fato das Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas enxergarem a TI igual às demais carreiras, a
importância da criação de uma estrutura mínima para a TI em trabalho conjunto com a
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e de que forma podemos trabalhar para
demonstrar a importância da TI. Por fim, sugeriu a criação de um grupo de trabalho para
dialogar com a STI e informou que falaria com Diógenes e Erasmo para que Apuena,
Luciano, Paulo e Pierre trabalhassem em conjunto nas ações. 5º item - troca de experiência

sobre o plano de dados abertos (16:30h às 17:00): o presidente solicitou a explanação de
Apuena e Gibeon da UFRN, que iniciaram a explanação informando que os setores de TI,
Pró-Reitoria de Planejamento e ouvidoria participaram do processo de criação do plano de
dados abertos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, explicaram a definição de
dados abertos e relataram a grande dificuldade em responsabilizar os “donos” dos dados. O
sr. Gibeon recomendou a ferramenta CKAN (https://ckan.org/) para a implantação,
apresentou as dificuldades e os caminhos a serem seguidos para criação e implantação do
plano de dados abertos, informou que as IFES devem atentar para o decreto nº. 8.777, de
11 de maio de 2016 e destacou que a UFRN foi a primeira universidade que implantou o
portal. Por fim o sr. Gibeon apresentou os sites http://meucongressonacional.com/ e
http://paraondefoiomeudinheiro.org.br para demonstrar a importância da publicação dos
dados e da transparência nas Universidades. O sr. Edson agradeceu a participação e
enfatizou a importância das Instituições trabalharem em seus planos e na publicação do
dados. 6º item - troca de experiências sobre implantação do SEI - estágio em cada IFES
(17:00h às 17:30h): o presidente solicitou ao sr. Jorge Henrique Cabral Fernandes da
Universidade de Brasília um relato sobre a implantação do SEI na Universidade. Jorge fez
uma explanação sobre as experiências no uso do SEI na Instituição e destacou itens
importantes para obter sucesso na implantação do sistema, como investimento em
hardware e capacitação, a definição dos responsáveis pelos sistemas e a designação de
funções gratificadas e CD´s para os coordenadores de implantação. Jorge finalizou a sua
fala dizendo que até aquele momento a implantação na UNB estava bem sucedida. Leandro
Fortes Rey da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) informou que a
Instituição já possui 30% dos processos no SEI. Apuena da UFRN informou que a
Universidade atualizou e está utilizando o SIPAC. Não havendo mais informações o
Presidente da sessão agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta reunião às
19 horas, tendo sido lavrada a presente ata que depois de lida deverá ser aprovada na
próxima reunião do Colegiado.

