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Resumo
1. A reunião contou com os seguintes itens da pauta:
a) Informes do Presidente do COTI.
b) Aprovação do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicações (PCTIC), segundo Portaria SISP nº 40, de 14/09/2016.
c) Assuntos gerais
2. Sobre o item a – Informes do Presidente do COTI
 Professor Alberto abriu a reunião informando que conduziria a reunião, a pedido do
Professor Sidney, que precisou participar de outro compromisso.
3. Sobre o item b – Aprovação do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicações (PCTIC), segundo Portaria SISP nº 40, de 14/09/2016:


Henrique fez breve relato sobre a nova solicitação do SISP, onde a UFF deve informar sua
previsão orçamentária em TI para o ano 2018. Apresentou planilha elaborada a partir de
conversas na STI, PROPLAN e PROAD, e breve memória de cálculo sobre como chegou às
estimativas apresentadas. Informou que o prazo para envio da planilha encerra em
10/07/2017. Mencionou sobre contato feito por telefone com o representante da Secretaria
de Tecnologia da Informação do MPOG, quando foi informado que a planilha comporá o
planejamento orçamentário do órgão e será utilizada como insumo para a proposta do
Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA.



Após argumentações dos presentes a planilha foi aprovada pelo COTI para que fosse
enviada ao solicitante dentro do prazo estabelecido. Professor Alberto sugeriu que depois
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seja encaminhada aos membros do COTI uma nova planilha com estes mesmos dados, e a
indicação se a estimativa se refere à capital ou custeio.


Henrique ficou de enviar para o grupo a relação das contas de despesa com códigos e
descrições de cada uma.

4. Sobre o item c – Assuntos gerais


Novo projeto sobre reestruturação da Rede UFF: o tema foi levantado por Chapa e Célio
como de suma importância para a UFF. Serão agendados contatos futuros com a STI para
início do planejamento do escopo do projeto.



Revisão do PDTIC de 2018 planejada para conclusão até dezembro de 2017: Henrique
informou que a revisão do documento irá propor um novo PDTIC para o período de dois
anos (2018-2019).



Planejamento de reunião com METRONIT e empresa prestadora de serviços de
manutenção de rede. Thiago vai conversar com o Reitor sobre a possibilidade de nova
empresa de manutenção de rede (indicada por Michael) prestar serviços à METRONIT.



Convênio METROFLEX: planejar a entrada de outra empresa para prestação do serviço de
manutenção de rede. Equipe da STI vai reavaliar convênio METROFLEX.



Contribuição da RNP com a conectividade dos campi fora de sede: Thiago solicitou apoio do
Professor Michael junto à RNP. Equipe da STI ficou de levantar as necessidades do interior
e passar para Michael, priorizando a localidade de Angra dos Reis.

