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ATAS DA REUNIÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
Nº 0003/2012 

Abertura 

Ata da 3ª reunião ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), 
realizada às nove horas e vinte minutos  do dia treze de abril de 2012  na sala 401 do 
Pavilhão de Aulas da Federação (PAF V) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 

Pauta 

1. Termo de Responsabilidade de acesso lógico; 

2. Segurança da Informação (incêndio, roubo, catástrofes naturais entre outros); 

3. Obrigatoriedade do link de redundância; 

4. Aquisição de solução para correio eletrônico e colaboração; 

5. Adoção e/ou obrigatoriedade do uso de software livre; 

6. O que ocorrer. 
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Participantes 

1. PRESIDENTE – André Luiz Andrade Rezende (DGTI) 

2. VICE-PRESIDENTE – Humberto Ataíde Santiago Júnior ((DGTI/COTEC) 

3. SECRETÁRIO – Romero Mendes Freire de Moura Júnior ((DGTI/CODES) 

4. MEMBRO PROAD – Tito Santana SUPLENTE de José Borges de Jesus Filho  

5. MEMBRO PRODI – Rosemeire Baraúna Meira de Araújo (AUSENTE) 

6. MEMBRO PROEN – Tiago de Carvalho Queirós 

7. MEMBRO PROEX – Carlos Ailton da Conceição Silva (AUSENTE) 

8. MEMBRO PROPE – Junio Batista (AUSENTE) 

9. MEMBRO DGP – Diego Sena Barbosa (AUSENTE) 

10. MEMBRO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA –  Victor Santana Borges (AUSENTE) 

11. MEMBRO CAMPUS CATU – Társio Ribeiro Cavalcante e Gleidson Antônio da Silva 
de Sá Barreto 

12. MEMBRO CAMPUS GUANAMBI – Naidson Clayr Santos Ferreira 

13. MEMBRO CAMPUS ITAPETINGA – Marcos Vinícius Batista dos Reis 

14. MEMBRO CAMPUS SANTA INÊS – Gil Christiano Guedes 

15. MEMBRO CAMPUS SENHOR DO BONFIM  – Orlivaldo Kléber Rios 

16. MEMBRO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS  – Daniel Gonçalves 

17. MEMBRO CAMPUS URUÇUCA  – Johnathan da Silva Bonfim 

18. MEMBRO CAMPUS VALENÇA  – Fagner da Luz Brasil 
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Desenvolvimento 

1. Humberto apresentou a pauta. 

2. Humberto solicitou que fosse registrado em ata que o GTSI será responsável pela 
criação da minuta do Termo de Responsabilidade de acesso lógico (pauta: item 01) 
e dos documentos referentes à Segurança de Informação (pauta: item 02). 

3. André ratificou a necessidade de construção coletiva dos documentos, ou seja, não 
ficar sobre a responsabilidade de uma única pessoa. 

4. Fagner e Kleber pediram e o presidente acatou informando que o CGTI solicitará 
uma pauta na reunião de conselho de dirigentes para apresentar aos diretores o 
papel do Comitê no Instituto. 

5. Humberto, Kleber e Fagner explicitaram que um dos itens do Termo de 
Responsabilidade será um macro documento contendo a lista de proibição de sítios 
ilegais. Concluiu que ficará a cargo dos diretores bloquear outros sítios de acordo 
com as necessidades do seu respectivo campus. 

6. Humberto solicitou a todos que se manifestassem a respeito do link de redundância. 

7. André falou que isso vai depender muito de justificativa e verbas. 

8. Fagner falou que depois do SIGA tornou-se imprescindível a redundância e sugeriu 
que a velocidade do link seja de pelo menos 50% da velocidade do link principal. 

9. Todos acordaram que o link é obrigatório, porém a velocidade necessária será 
definido de acordo com a necessidades e limitações das unidades do Instituto. 

10. André explicou sobre a solução atual de correio eletrônico do Instituto e falou sobre 
a possibilidade de migração para a plataforma de colaboração ZIMBRA. Realizou 
uma apresentação do referido software. 

11. Todos acordaram em relação à aquisição do Zimbra para o Instituto. 

12. Kleber solicitou que as próximas ferramentas sejam apresentadas aos membros do 
CGTI com antecedência para uma pré-avaliação.  

13. Fagner apresentou a realidade do seu campus em relação ao uso do software livre 
ou plataforma Microsoft. 
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Desenvolvimento (continuação) 

14. Tiago falou sobre a dificuldade de utilização de outra coisa fora do pacote office. 

15. Fagner ratificou que é necessário que o CGTI delibere sobre a obrigatoriedade ou 
não do software livre. 

16. Kleber falou que é necessário tempo para migrar para um ambiente totalmente com 
software livre. 

17. Tiago sugeriu que se criasse um grupo para discutir diretamente sobre o tema do 
software livre. 

18. André explicou que no PDTI existe nos anexos a padronização de aplicativos para 
as máquinas de usuários contendo Linux ou Windows. André vai solicitar a Auditoria 
que faça um documento sobre a existência de pirataria no campus em conjunto com 
a Procuradoria que irá listar as sanções da lei em relação a esse procedimento, 
após isso será apresentada ao Gabinete a solução e os investimentos englobados. 

19. O presidente criou o GT de trabalho que definirá qual o pacote de aplicativos de 
escritório que devem ser homologados pelo Instituto. 

20. Foram voluntários: André, Fagner, Tiago, Humberto, Kleber e Gil. O presidente será 
Fagner. Farão a apresentação dos resultados do GT na próxima reunião ordinária. 

21. André apresentou as atas das reuniões anteriores para assinatura, porém existiam 
nomes incorretos, portanto, serão assinadas todas as atas na próxima reunião 
ordinária. 

22. André explicou sobre a ação da auditoria da CGU e solicitou que todos sejam o 
mais transparente, pois é um instrumento de reivindicação de infraestrutura e 
pessoal. 

23. Humberto explicou que o Governo está priorizando as verbas para conectar locais 
que não tenham acesso à Internet, ou seja, o aumento de link está em segundo 
plano. 

24. André (DGTI) solicitou que os campi enviem um ofício embasado pelos gráficos do 
uso da Internet, demonstrando que a mesma está saturada para que sejam 
agrupadas e apresentadas à RNP. 

25. Humberto leu o Ofício de Valença 98/2012 para que a CGTI se posicione 
oficialmente sobre isso. 

26. André vai redigir um documento com a resposta e enviara à lista do CGTI para 
colaboração. 

27. André finalizou a reunião informando que a próxima será 13/07/2011. 

 

Providências 

1. Marcar próxima reunião. 

2. CGTI irá solicitar pauta no Conselho de Dirigentes para falar sobre seu papel. 

3. GTSI realizará seus trabalhos conforme item 02. 

4. GTPA realizará seus trabalhos conforme item 19. 

5. Os campi irão enviar um ofício embasado pelos gráficos do uso da Internet, 
demonstrando que a mesma está saturada. 
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Providências 

6. Responder ao ofício de Valença, conforme item 25. 

 
 


