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ATA DE REUNIÃO
1 Dados da Reunião

Data Hora inicial Hora final Local
23/03/17 15:10 17:25

2 Participantes
Ordem Nome Setor

01 Anselmo Colares Vice-Reitoria
02 Valkir Santos da Silva Diretoria - CTIC
03 Geany Martins PROAD
04 Richard Caio Silva Rego Coordenação de Segurança de TI - CTIC
05 André Luiz Chaves Rodrigues Coordenação de Sistemas - CTIC
06 Ermilson Silva Coordenação de Segurança Patrimonial - PROAD
07 Cristovam Pena Ferreira Junior Coordenação de Redes - CTIC
08 Lincon Aguiar DCE
09 Daiane Taffarel SIDTIFES/UFOPA
10 Robson Luiz Pantoja da Silva Coordenação de Suporte - CTIC
11 Tânia Cristina Araújo Serique Secretaria - CTIC
12 Marcos L. Santos Coordenação de Segurança de TI - CTIC
13 Márcia Lima Reitoria - Secretaria

3 Pautas
Item Descrição

1 Incidente ocorrido no Data Center
2 Informes
3 Ações da reunião anterior
4 Padronização de formas de documentos
5 Comitê de Governança Digital
6 Reestruturação dos comitês
7 Discussão sobre aprovações de normas de TI pelos comitês
8 Uso de sites e redes sociais
9 Agendamento da próxima reunião

4 Relato da reunião
Valkir mostrou as pautas, professor Anselmo solicitou que colocasse o incidente no Data center como
pauta. 1 – Incidente ocorrido no Data Center: Cristóvam informou sobre o ocorrido desde a semana
passada no Data center da UFOPA. 2 – Informes: Anselmo: falou que participou de uma reunião de
internacionalização da CAPES e informou do que foi tratado. Valkir falou sobre uma ferramenta dentro
do CAFe – FileSender – ferramenta esta que se pode mandar documentos de qualquer tamanho para
outros e-mails, e que estará em um tutorial na Wike do CTIC, assim como também abordou sobre a
Conferência Web. 3 – Ações da reunião anterior: I – Envio do PDTI e Regimento: foram enviados para
os e-mails, II – Colocar enquete no SIGAA – sugestões de recursos audiovisuais: a enquete não foi
formata, está em trâmite. III – Mandar Plano de ação e relatório da AUDIN: realizado; IV – Levar a pauta
a homologação do PDTI no CONSAD: será levada à próxima reunião ordinária que será realizada no
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dia 12/04; V – respostas aos itens do Palno de Ação que envolvem o Comitê Gestor de TI: encaminhado
ao  professor  Anselmo,  o  qual  respondeu  e  este  já  foi  encaminhado  a  AUDIN;  VI  –  emissão  de
documento/ normatizando orientando o formato de documentos adotados na UFOPA: foi reagendado e
tratado nesta reunião; # Professora Geany indagou sobre a descontinuidade dos equipamentos do Data
Center – Cristóvam esclareceu que é só o storange e que já está sendo providenciado outras soluções.
4 – Padronização de formas de documentos: decidiu-se que seria necessário compor um grupo de
trabalho  para  realizar  um  estudo  e  formalizar  documento  que  direcionará  quais  os  formatos  de
documentos serão padrão na UFOPA; Valkir mostrou um documento de uma universidade a respeito
desse assunto; Caio se prontificou em presidir o grupo de trabalho. Ocorreu alteração na ordem de
pautas subindo a  pauta sete (Discussão sobre aprovações de normas de TI  pelos  comitês):  Valkir
informou sobre dúvidas que surgiram desde a reunião passada, como se o comitê pode aprovar as
normas relativas a ele; foi lido o regimento e as portarias dos comitês e constatou-se que não está
contemplado a aprovação de normas ou outros documentos; sugeriu-se acrescentar no regimento e
pleitear junto ao CONSUN a aprovação dessa alteração. 5  – Comitê de Governança Digital: Valkir falou
sobre o decreto que institui o Comitê de Governança Digital, leu um pouco o decreto e falou sobre o que
as outras universidades vêm fazendo; com este dado decidiu-se consultar outras instâncias (AUDIN,
Procuradoria e SLTI)  para saber sobre o CGD – aqui abordou-se os itens cinco e seis devido um
depender do outro. 8 – Uso de sites e redes sociais: Tânia informou a justificativa de entrada dessa
pauta: uma ligação de um chefe de determinado setor indagando se a universidade tinha política de
bloqueio de redes sociais ou se podia-se bloquear só determinados usuários; Cristóvam indagou até
que ponto seria viável  o bloqueio desses sites uma vez que a universidade usa o facebook como
ferramenta de comunicação; Caio reforçou que bloquear sites é problema por estar em instituição de
ensino e pesquisa onde sempre terá alguém precisando acessar determinados sites. Geany sugeriu que
a DSQV fizesse uma ação de sensibilização quanto ao uso de redes sociais, por se tratar de saúde do
servidor. Caio sugeriu uma campanha em conjunto da DSQV, Comunicação e CTIC (Coordenação de
Segurança) sobre uso consciente de sites e ou redes sociais. 9 – Agendamento da próxima reunião:
Marcada próxima reunião para o mês de abril,  ficando de se verificar  apenas agenda do professor
Anselmo para melhor data.

5 Ações

Item Descrição Responsável
Data
limite

1 Elaboração de enquete (consulta) sobre internacionalização André
Próxima
reunião

2 Colocar enquete no SIGAA – sugestões de recursos audiovisuais André
Próxima
reunião

3 Consultar instâncias para saber sobre o CGD Valkir
Próxima
reunião

4 Documento sobre padronização Caio
Próxima
reunião

5 Reunião sensibilização de uso de sites e redes sociais Caio
Próxima
reunião

6 Próxima reunião
Data Hora inicial Hora final Local

Sala de reunião da Reitoria
Pauta:

Item Descrição
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1 Ações da reunião anterior
2
3

7. Aprovação:
Ordem Nome Assinatura

01 Anselmo Colares
02 Valkir Santos da Silva
03 Geany Martins
04 Richard Caio Silva Rego
05 André Luiz Chaves Rodrigues
06 Ermilson Silva
07 Cristovam Pena Ferreira Junior
08 Lincon Aguiar
09 Daiane Taffarel
10 Robson Luiz Pantoja da Silva
11 Tânia Cristina Araújo Serique
12 Marcos L. Santos
13 Márcia Lima
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