
ATAS DA REUNIÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº 0004/2013

Abertura

Ata da 4ª reunião ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), realizada 
às nove horas e vinte minutos do dia dezoito de novembro de 2013 na sala de reunião 
da Reitoria do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IF Baiano).

Pauta

1. Normas  de  Segurança  da  Informação  (incêndio,  roubo,  catástrofes  naturais  entre 
outros);

2. Aquisição de um novo Sistema Acadêmico (SIGA-A);

3. Atualização do PDTI para o período 2014-2016;

4. Eleições do CGTI;

5. O que ocorrer.

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 Gomes

5. MEMBRO PRODI – Edson José Dias Machado Filho

6. MEMBRO PROEN – Camila Magalhães Góes  SUPLENTE de Tiago de Carvalho 
Queirós

7. MEMBRO PROEX – Mércia Ramos Xavier

8. MEMBRO PROPE – Juliana da Silva Alves

9. MEMBRO DGP – (AUSENTE)

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

11. MEMBRO CAMPUS CATU – Gleidson Antônio da Silva de Sá Barreto

12. MEMBRO CAMPUS GUANAMBI – Pablo Rangel Lopes Silva
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Participantes

13. MEMBRO CAMPUS ITAPETINGA – (AUSENTE)

14. MEMBRO CAMPUS SENHOR DO BONFIM – Orlivaldo Kléber Rios e Raimundo 
Júnior Ribeiro dia Amorim

15. MEMBRO CAMPUS URUÇUCA – (AUSENTE)

16. MEMBRO CAMPUS VALENÇA – Johnathan da Silva Bonfim

17. MEMBRO GOVERNADOR MANGABEIRA - Vinicius Gomes de Araújo Lima

Participantes (Vídeo Conferência)

18. MEMBRO CAMPUS SANTA INÊS – Gil Christiano

19. MEMBRO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS – Gabriel Sena Almeida

20. VISITANTE – Saulo Leal dos Santos (DGTI/CODES)

21. VISITANTE – Marcos Reis (Governador Mangabeira)

22. VISITANTE – Robson Ramos (DGTI/NAU)

23. VISITANTE – Waltermir Pacheco (DGTI/COTEC)

Desenvolvimento

1. André apresentou a pauta acrescentando periodicidade das auditorias (solicitação 
da AUDIN) e apresentação do planejamento da DGTI-2014.

2. Romero leu a Ata da Reunião anterior realizada em treze de abril de 2012.

3. André solicitou que Humberto explique o porquê da demora para realização de uma 
nova reunião do CGTI (um ano e oito meses depois).

4. Humberto esclareceu que o acontecimento da reunião estava diretamente ligado à 
apresentação do documento da minuta das normas de segurança da informação. 
Ressaltou  que  mais  uma  vez  o  documento  não  foi  realizado  de  forma  tão 
colaborativa com exceção de Senhor do Bonfim.

5. Finalizou informando que o GT de Software Livre não produziu nada e ratificou que 
temos que seguir as deliberações do Governo Federal.

6. André informou da passividade do Comitê em relação aos trabalhos realizados.

7. Romero explicou a diferença entre a DGTI e CGTI e a necessidade da participação 
ativa de todos na construção deste Comitê.

8. Kleber ratificou a participação ativa de Bonfim na elaboração dos documentos e da 
confusão  que  fazem  entre  DGTI  e  CGTI.  Solicitou  que  fossem  convidados  os 
diretores dos campi para as reuniões do Comitê. Questionou sobre a continuidade 
do GT de Software Livre e da revisão do termo de acesso lógico a estação de 
trabalho e rede.
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Desenvolvimento (Continuação)

9. Mércia demonstrou que o papel do Comitê precisa ser apresentado constantemente 
ao Instituto para que todos saibam da importância do mesmo.

10. Humberto explicou os documentos do GTSI: Normas de Segurança da Informação e 
TRAL.

11. André colocou o documento para homologação e todos aprovaram.

12. Edson fez uma ressalva sobre os novos membros que não tinham conhecimento 
sobre o documento.

13. André  informou  sobre  a  necessidade  de  homologar  o  documento  e  que  o 
disponibilizará para todos os novos membros. Estes estarão livres para sugerir e 
criticar a norma e direcionar para o GTSI.

14. André respondeu à Kleber que o GT de software livre continua e que aguardará 
retorno concreto do mesmo.

15. André  passou  para  o  próximo  tema  Sistema  Acadêmico.  Realizou  um  breve 
levantamento histórico sobre a situação do SIGA-EDU e sobre a possível aquisição 
do SIGA-A.

16. Mércia questionou se a aquisição do SIGA-A deveria ser deliberada pelo Comitê. 

17. Romero explicou que a demanda tem que ser realizada pelos interessados diretos, 
no caso, a PROEN.

18. A PROEN ficou responsável de apresentar, na próxima reunião, se continua com a 
aquisição do SIGA-A.

19. André passou para a pauta de atualização do PDTI informando da necessidade de 
criação de um grupo e revisão do documento.

20. André irá planilhar por tópicos o que está sendo seguido e o que não está sendo 
seguido. Cabendo a todos os membros ler o documento e contribuir para as ações 
futuras do PDTI.

21. Pablo solicitou um prazo para esta apresentação do PDTI.

22. André informou que será para próxima reunião.

23. Humberto  explicou  sobre  o  cálculo  realizado  para  basear  as  necessidades  de 
analistas e técnicos nas unidades. 

24. André passou para a pauta de Eleições do CGTI. Questionou sobre a data para 
realização das eleições e solicitou que os diretores gerais ou DAP sejam os novos 
membros  titulares  do  CGTI  e  que  o  novo  presidente  não  seja  da  DGTI  e  por 
sugestão que seja da área fim.

25. Kleber sugere que o presidente seja da DGTI por ele estar mais próximo dos pró-
reitores e diretores. E enfatizou que os TI dos campi tem que estar presentes no 
CGTI.

26. Romero esclareceu que a DGTI estará presente no Comitê, mas como membro.

27. Mércia  sugeriu  que  os  membros  fossem  abertos  para  escolha  dos  campi  e 
perguntou sobre as regras eleitorais.

28. Romero falou que estes itens estavam no regimento interno do CGTI.

29. André irá disponibilizar para os novos membros o regimento interno do CGTI.
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30. André informou que na próxima reunião será realizada a eleição

Desenvolvimento (Continuação)

31. André  passou  para  o  que  ocorrer:  levantando  a  demanda  da  AUDIN  sobre  a 
periodicidade das auditorias (padrões e contratos).

32. Mércia solicitou que fossem considerados na auditoria com necessidade de viagem 
(uma vez por ano) e sem necessidade de viagem (de 6 em 6 meses).

33. Romero solicitou que fosse apresentado o plano de ação do CGTI para 2014 de 
forma a garantir as verbas anuais para funcionamento deste colegiado.

34. Kleber e Tito questionaram quem iriam realizar estas auditorias?

35. Tito esclareceu  que é caracterizado como um acompanhamento se for realizado por 
outros servidores que não auditores.

36. Tito pediu que André solicitasse sempre pauta para atualizar os diretores no colégio 
de dirigentes.

37. André informou que já realiza tal atividade.

38. André retornou ao assunto informando que a DGTI será o braço operacional para a 
adesão dos padrões e contratos.

39. A maioria dos membros, mediante votação, sugeriu que o acompanhamento seja 
realizado de 6 em 6 meses.

40. André irá informar à AUDIN sobre esta deliberação.

41. André  passou  para  o  que  ocorrer:  planejamento  para  2014.  Informando  que 
apresentará na próxima reunião a sugestão de planejamento.

42. Edson explanou que muita coisa poderia ter sido acrescentada na elaboração do 
regimento interno do Instituto e informou que irá conciliar com o planejamento do 
CGTI.

43. André finalizou a reunião marcando a próxima para o dia 03/03/2014.

Providências

1. Preparação dos documentos acordados para apresentação dos GT.

2. André irá disponibilizar o documento de Normas para todos os membros.

3. A PROEN ficou responsável de apresentar se continua com a aquisição do SIGA-A.

4. André irá planilhar o PDTI informando o que foi seguido e o que não foi seguido.

5. Todos os membros deverão ler  o documento e contribuir  para as ações futuras do 
PDTI. Devendo estar pronto para a próxima reunião.

6. André irá disponibilizar para os novos membros o regimento interno do CGTI.

7. Realizar eleições.

8. Romero solicitou que fosse apresentado o plano de ação do CGTI para 2014 de forma 
a garantir as verbas anuais para funcionamento deste colegiado.
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Providências (continuação)

9. André irá informar à AUDIN sobre esta deliberação.

10. Informar aos diretores sobre a próxima reunião em 03/03/2014.
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