MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TI
1. Dados da Reunião
Data

Hora inicial

Hora final

Local

16/07/2015

14:00

17:00

Sala de Reuniões da Reitoria

Órgão

Telefone

2. Participantes
Nome
Adelino Candido Pimenta
Alan Keller Gomes
Paulo Henrique de Souza

PROEN

E-mail

62-3612-2261 adelino.pimenta@ifg.edu.br

Diretor Geral - Inhumas

62-3514-9505 alan.gomes@ifg.edu.br

Diretoria Executiva

62-3612-2207 paulo.souza@ifg.edu.br

Douglas Rolins de Santana

DTI

62-3612-2241 douglas.santana@ifg.edu.br

Cristiano Domingues da Silva

DTI

62-3612-2241 cristiano.silva@ifg.edu.br

Weber Tavares da Silva Junior

PRODI

62-3612-2247 weber.junior@ifg.edu.br

3. Pauta
Item

Descrição

1

Leitura e aprovação da ata da última reunião

2

Assinatura do Regimento atualizado do CGTI

3

Apresentação e aprovação da proposta de metodologia de eleboração do PDTI

4

Aprovação da minuta de portaria da comissão responsável pela elaboração do PDTI

5

Apresentação dos resultados da TI, setembro/2013 a junho/2015

6

Apresentação do referencial estratégico proposta pelo PDTI

7

Análise de demandas

8

Outros

4. Relato da reunião
1. Aos 16 dias do mês de julho de 2015, às 14h00 realizou-se reunião na Sala de Reuniões da Reitoria
onde tiveram presentes os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, com
ausência de Alexandre Silva Duarte e Ubaldo Eleutério da Silva.
2. Weber declara aberta a reunião.
3. Douglas realiza a leitura da reunião anterior.
4. Paulo questiona sobre a data marcada para a próxima reunião constante na ata, visto que e 10/03/15 e
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a mesma não foi realizada.
5. Weber esclarece que foi a data acordada na reunião e que deve permanecer na ata, mesmo por não ter
acontecido.
6. Ata é aprovada por unanimidade e assinada por todos.
7. Weber expõe sobre o Regimento final que foi aprovado na reunião do dia 29/09/2014 e passou o
Regimento para assinatura de todos os membros.
8. Douglas questiona sobre a aprovação do Regimento no CONSUP e Weber esclarece que será enviado
para o presidente do CONSUP onde o mesmo que determinará a data que irá para pauta daquele
Conselho.
9. Weber expõe sobre a demanda de sistema de controle de plano de trabalho docente que está sendo
desenvolvido pela Fábrica de Software do Câmpus Inhumas e elogia o trabalho realizado.
10. Adelino expõe sobre o Sistema Sisproen e que o IFCE recuou no convênio e tentará nova negociação
com o Pró-Reitor de Ensino do IFCE. Diz também que com a implantação do sistema Visão, atendeu a
demandas que o Sisproen abordaria.
11. Weber e Adelino questionam sobre o Sistema Visão e seu registro bem como o interesse que outras
Instituições teriam no sistema.
12. Douglas esclarece que já foi iniciado junto ao CITE/IFG – Centro de Inovação Tecnológico, processo
para registro do sistema Visão, e que após isso, o IFG terá condições de oferecer o sistema em forma
de convênio para Instituições interessadas.
13. Paulo comenta sobre o sistema RSC e que está atendendo a contento a demanda, e elogia o processo
realizado.
14. Paulo comenta sobre a publicização e acesso de informações a sistemas institucionais e que é
necessário ter cautela.
15. Weber aborda que está questão é pertinente e tratado pelo CGSIC Comitê de Segurança da
Informação e Comunicações e propõe do CGTI sugerir ao CGSIC norma quanto ao acesso das
informações institucionais.
16. Cristiano reforça sobre a necessidade da classificação das informações institucionais.
17. Weber coloca sobre a questão que o PDTI necessita do PDI bem estruturado e já encaminhou sobre
essas modificações, conforme a última reunião do CGTI, porém ainda não foi aprovado pelo CONSUP.
18. Weber diz que o PDI, após as organizações realizadas no documento no quesito estrutural e
indicadores, necessita ser aprovado pelo CONSUP, porém recomenda que seja encaminhado a
construção do PDTI, que se trata de algo mais técnico, sem esperar a aprovação do PDI no CONSUP
que depende de questões políticas.
19. Cristiano inicia a apresentação sobre a importância do PDTI, situando o mesmo dentro os vários
instrumentos de planejamento do governo federal e instituição, bem como apresenta a metodologia de
construção do documento tendo como referência principal as recomendações do SISP.
20. Paulo elogia a apresentação realizada por Cristiano e solicita que envie a apresentação aos membros
do Comitê.
21. Weber passa ao próximo item da pauta: aprovação da minuta de portaria de composição da comissão
de elaboração do PDTI.
22. Weber expõe a preocupação sobre a greve dos técnicos-administrativos pode influenciar no início dos
trabalhos desta comissão
23. Cristiano propõe que defina os nomes da comissão e aprovemos a minuta e façamos a publicação após
a greve.
24. Paulo sugere que façamos o quanto antes a publicação da portaria para inicio dos trabalhos de
construção do PDTI, para que seja publicado este ano, visto que a maioria dos membros da comissão
são gestores.
25. Alan sugere que coloquemos 1 representante de cada câmpus na Comissão
26. Adelino expõe que uma comissão muito grande pode não ser produtiva e não atender as expectativas.
27. Weber coloca que mesmo não tendo na portaria nomes de todos os Câmpus, os responsáveis pela TI
de cada câmpus necessitarão estar envolvidos no trabalho.
28. Douglas esclarece que como parte dos trabalhos da comissão envolve análise do IFG como todo, a
partir de métodos como questionários, toda a comunidade acadêmica poderá propor na construçõa do
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PDTI
29. Weber sugere que em 15 dias confirmemos os nomes para encaminhar ao Reitor a portaria para
publicação.
30. Adelino expõe sobre a questão orçamentária, que fecha em agosto do ano, e que o PDTI finalizado no
final do ano já seria impactado no ano de 2016.
31. Paulo esclarece que de toda forma existe orçamento para investimento e que será alinhado conforme o
plano do PDTI
32. Douglas reforça que por ser o 1º PDTI do IFG, poderá acontecer alguns imprevistos e correções, e com
o tempo e próximos PDTIs, se transformando na cultura do IFG, serão mais alinhados.
33. Weber se dispõe a articular com os nomes propostos.
34. Weber coloca a necessidade de ter um chefe de departamento como membro da comissão
35. Cristiano e Adelino colocam a necessidade de ter pelo menos 1 servidor do Câmpus Goiânia devido o
tamanho do Câmpus.
36. Os membros propõe alguns nomes de servidores que podem fazer parte da comissão baseado nos
critérios do perfil apresentados por Cristiano.
37. Após discussões os membros chegam ao consenso de suprimir o item V do art 7º e o item II do art 8}
da minuta, e a versão aprovada segue em anexo.
38. Foi decidido que até o dia 31/07 para confirmar os nomes e até 03/08 para enviar a portaria para
publicação.
39. Pulo sugere que o início dos trabalhos da comissão seja a partir de 15 de agosto, devidos período de
férias.
40. Douglas expõe os resultadas da DTI durante o período de setembro/2013 a junho/2015, na área de
gestão, infraestrutura, sistemas, aquisições e contratações.
41. Todos os membros elogia a atuação da DTI este período.
42. Weber explica sobre o item da pauta Análise de demandas, que deverá ser realizado conforme fluxo de
construção do PDTI, que envolve a fase de priorização de demandas.
43. Weber propõe a próxima reunião ordinária para novembro/2015 e avisa que teremos uma extraordinária
antes para aprovação do plano de trabalho da comissão de elaboração do PDTI.
44. Weber encerra a reunião.

5. Ações
Item

Descrição

Responsável

Data limite

1

Encaminhar regimento final para presidente do CONSUP a fim
de aprovação no Conselho

Weber

30/08/15

2

Verificar com IFCE sobre continuidade ou não do convênio
para o sistema Sisproen

Adelino

30/08/15

3

Sugerir ao CGSIC norma quanto ao acesso e classificação das
informações institucionais.

Weber

30/08/15

4

Articular e confirmar nomes propostos para Comissão de
elaboração do PDTI

Weber

31/07/15

5

Solicitar portaria para comissão de elaboração do PDTI

Weber

05/08/15
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6. Próxima reunião
Data

Hora inicial

Hora final

Novembro/2015

14:00

17:00

Item

Local
Sala de Reuniões da Reitoria
Pauta inicial

1

Andamento da construção do PDTI

2

Análise de demandas

3

Outros
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7. Aprovação

Nome: Weber Tavares da Silva Junior

Nome: Douglas Rolins de Santana

Cargo: Presidente

Cargo: Secretário

Data:

Data:

Nome: Adelino Candido Pimenta

Nome: Alan Keller Gomes

Cargo: Membro

Cargo: Membro

Data:

Data:

Nome: Cristiano Domingues da Silva

Nome: Paulo Henrique de Souza

Cargo: Membro

Cargo: Membro

Data:

Data:
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