ATA DE REUNIÂ.O DO COMITÊ GESTOR DE
TECNOLOGTA DA INFORMAÇÂ,O

Aos dias quinze do mês de junho de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, na sala de
reunião, no subsolo da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, foi
realizada a 6." Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TI (CGTI) do referido instituto. Estando
presentes os seguintes membros: Saulo Leal dos Santos(DGTI), Kelly Cristina Brito de Jesus,
(Presidente do CGTI/PRODIN) Cesar de Araujo Lima Lôbo(Secretário CGTI), Marcos Vinicius
Batista dos Reis (Vice-Presidente CG'[I), Camila Lima Santana, (PROEX) Yuri de Oliveira
Luna e Almeida (Bom Jesus da Lapa), Orlivaldo Kleber Lima Rios (Senhor do Bonfim),
Gleidson Sá Barreto (Catu), Noel Silva Costa (Uruçuca), Adriano Reis Azevedo (Guanambi),
Jonathan da Silva Bonfim (Valença), Aelsio Pereira de Almeida (Teixeira de Freitas), Joilson
Amorim Moreira (Itapetinga), Tomás de Vasconcelos Campos (Santa Inês), Marco Titlio
Moreira, (DGP)Themístocles Rodrigues (PROPLAN), André Rezende (COOTEC), Robson
Ramos (PROEN), Romero Freire(CODES). Seguindo a pauta, Kelly lez a introdução dos
trabalhos. Saulo realizou os seguintes informes: SIG e as vagas do Plano Anual de Capacitação da
RNP. Kleber questionou a unificação das funções gratificadas (FG), Marcos sugere que seja
adicionado à pauta o debate sobre as funções da área nos campi, lembrando o debate no campo
estratégico e no campo operacional e como, e quando, haverá novo debate sobre o tema das
funções. Dando continuidacle, Kelly lemblou alteração de itens do regimento. Foi aprovada por
unanimidade a resolução n.o 02, de L81061201,4, que trata da alteração ad referendum do regimento
interno do CGTI. Próximo item: Apreciação da minuta do PDTI 2015-201,8, alteração no regimento
referente ao artigo sexto do regimento, no tocante à mudança da frequência das reuniões de tres
vezes no ano para duas vezes anuais. Ficando demarcada a segunda quinzena de novembro de 2015
como possível reencontro presencial do CGT'L A necessidade ou não da aprovação da minuta do
PDTI. Houve exposição do PDTI, com os trechos em destaque pendentes de finalização. Foi
questionado se as UTICs estão vinculadas ao diretor-geral, sendo esclareciclo que todas as UTICs
estão subordinadas aos diretores-gerais. Foi realizada análise e comentários de trechos do PDTI. A
partir disso veio a necessidade da indicação de grupo de trabalho para de elaboração do termo de
referência que possibilite contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de serviços de
cabeamento estruturado para rede de dados. Para cada GT haverá um representante das UTICs, Foi
deliberada a constituição de dois grupos de trabalho para confecção de termo de referência para
projeto de rede e outro para execução sendo os seguintes representantes: COTEC, Guanambi,
Itapetinga, Santa Inês e Catu, para os dois GTs, Foi proposto o uso do aplicativo de gestão de helpdesk para a gestão dos contratos na área de'II nos campi. forma revisar política de segurança da
informação e normas de segurança de informação com a indicação clos seguintes membros: Marcos
Vinicius Batista dos Reis, Orlivalclo Kleber Lima Rios, Noel Silva Costa, Joilson Amorim Moreira e
André Rezende. André questionou quanto à participação das UTICs no planejamento estratégico do
qual responderam SBF e TDF não terem tomado o devido conhecimento de causa. Participaram de
forma superficial GUA, VAL, Lapa, S'II e URU. Marcos, representante de Gov. Mangabeira, afirma
que o planejamento foi devidamente debatido com o seu setor. Foi proposto um grupo de trabalho
sobre revisão do PDTI, que ocorrerá anualmente, sendo composto pela DGTI, PRODIN, PROEN e
representante dos Campi (servidor de Valença), Após questionamento, foi aprovada por
unanimidade a minuta do PDTI 2015-2018. Quarto ponto da pauta debatido dentro clo
anterior. Quinto ponto: Normativa de aquisições de TI no âmbito do IF Baiano com exposição do
fluxograma que altera o fluxo de aquisição na área de tecnologia da informação, sendo aprovada
pelos presentes a metodologia proposta. Infraestrutura lógica e física dos Campi debatida durante a
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em que Saulo expôs que se carece de escopos e critérios maiores para que estas ocorram. Kelly
sugere maior conhecimento dos integrantes do comitê em relação aos documentos e normatizações
ligados à área de tecnologia da informação, Foi sugerido por Saulo um maior trabalho sobre as
normas do CGTI entre as reuniões para que os temas sejam discutidos com maior propriedade, ou
seja, é necessária a busca de um alinhamento prévio cle demandas por parte dos membros, Ficando
apenas na discussão, sem deliberações. Criação de normas de uso dos serviços de tecnologia da
informação nos Campi e Reitoria vai ser contemplada no regimento interno. Atualização do grupo
de tabalho de segurança da informação Plano de capacitação unificada Eü, Cesar de
Araújo Lima Lôbo, passei a partir das 16h30 a confecção da presente ata para Kelly e Marcos por
conta de prova do E-Tec. Eu Marcos Vinícius Batista dos Reis assumi as l-6h31 a confecção da
presente ata. Ficou acorclado que a DGTI fará um levantamento de necessidades de capacitação
junto as UTICs na tentativa cle promover capacitações internamente tendo como instrutores
servidores da TI do instituto. Foi proposto por Romero que o CGTI componha grupos de estudos e
pesquisa para produzir massa crítica com relação aos serviços de TI para auxiliar nos aspectos
técnicos do comitê de TI Ficou decidido que o Diretor de TI Saulo definirá até o dia 31 de julho o

numero de grupos e as temáticas trabalhadas pelos mesmos. O que ocorrer Kleber tomou a
palavra defendendo que deveríamos pensar de que forma poderíamos melhorar o reconhecimento
do trabalho da TI através das funções FGs atribuidas aos coordenadores da TI. Romero toma a
palavra e diz que não cabe ao comitê legislar sobre função de gratificação. Adriano diz que o
Comitê pode colocar sobre a importância do TL Kelly diz que temos que identificar quem dentro da
instituição que define as estratégias e as politicas institucionais e deu exemplos de instituições que
funcionam com menos FGs e tem muito mais alunos. Kleber enfatiza a importância estratégica dos
Núcleos dos campis pois são Núcleos de Gestão e como tal tem importância fundamental na
instituição. Chegou-se num consenso de que se procurará uma forma de mostrar a importância
estratégica dos NGTIs aos gestores dos campis, Saulo diz que não encontrou no regimento do CGTI
prerrogativa para que o Comitê de TI delibere sobre o assunto contudo no seu entendimento
reconhece a importância da atribuição de FG1 para os Coordenadores dos NGTI nos campis,
dos Reis finalizei a presente ata.
Findando a reunião às 17h35 minutos eu Marcos Vinícius
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