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Resumo
1. A reunião contou com os seguintes itens da pauta:
a)
b)
c)
d)
e)

Informes do Presidente do COTI
Recomendações da CGU sobre Política de Segurança da Informação (PSI)
Sugestão da STI sobre Comissão Permanente de Telefonia
Demandas prioritárias até 2017
Assuntos gerais

2. Sobre o item a – Informes do Presidente do COTI:


Professor Sidney iniciou a reunião ressaltando o poder ilimitado da TI, e como esta pode
proporcionar resultados positivos às organizações. Entende que este Comitê deve priorizar a
aprovação de ações que melhorem a qualidade dos serviços de TI oferecidos a professores,
funcionários e alunos. Citou como o exemplo a qualidade do serviço de utilização de redes WIFI
em muitas universidades que visita no exterior, e entende que a UFF, através deste COTI, deve
perseguir uma abrangência maior da rede WIFI em seus campi e bibliotecas.

3. Sobre o item b – Recomendações da CGU sobre Política de Segurança da Informação
(PSI)


Henrique informou que existe uma recomendação da CGU para a aprovação de uma nova PSI
para a UFF, pelo Reitor e Conselhos Universitários. Informou que enviou uma mensagem aos
membros do COTI em 02/09/2016 para que tomassem conhecimento da nova PSI. Professor
Sidney informou que concorda e aprova a nova PSI, mas solicita que as alterações sugeridas
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sejam tratadas com o Professor Alberto, Chefe de Gabinete. Professor Alberto informou que já
sinalizou algumas necessidades de alterações no próprio texto do documento. Professor Célio
sugeriu que o artigo 40 da PSI, parte integrante do Capitulo VII - Do uso e formação das senhas,
tenha o prazo de expiração de senhas alterado de 45 dias para 365 dias. A equipe da STI ficou
de viabilizar as alterações solicitadas e encaminhar o documento ao Chefe de Gabinete para
que sejam tomas as providências de publicação de portaria específica em boletim de serviço.
4.

Sobre o item c – Sugestão da STI sobre Comissão Permanente de Telefonia (CPT)



Fernando sugeriu que seja feita uma reformulação da atual Comissão Permanente de Telefonia,
visando dar maior agilidade à gestão superior da UFF, no que se refere à concessão de
celulares, e monitoramento de gastos por unidades organizacionais. Mencionou como
importante a passagem da presidência para o Chefe de Gabinete, com maior poder de decisão
do que a STI. Professor Sidney concordou e solicitou que Fernando encaminhe a minuta da
nova portaria de alteração da CPT ao Chefe de Gabinete.

5. Sobre o item d – Demandas prioritárias até 2017






Henrique apresentou um relatório da ferramenta REDMINE contendo 11 demandas, priorizadas
pelo Professor Sidney para conclusão até o final de 2017. Professor Sidney aprovou o conteúdo,
mas entende que é importante um cronograma para o acompanhamento destas demandas até o
final de 2017. Solicitou a Thiago que prepare este cronograma para ser apresentado em uma
reunião com os Diretores de Unidades, para as demandas abaixo:


Novo Sistema de Compras da UFF



Melhoria no Backup e Infraestrutura



Solução de Ponto Eletrônico



Melhorias CPD – Concursos Públicos



Manutenção do sistema das Bibliotecas UFF



Carteirinha UFF nos RUs



Implantação SIGADOC



Refatoração do RAD



Web sites da UFF



Melhorias no E-mail UFF



Melhorias no Sistema de Graduação e Pós-graduação

Foi feita uma breve discussão sobre as demandas acima. Em relação ao “Ponto Eletrônico”,
Professor Sidney entende que também deve ser feito um teste do novo sistema em outra
unidade, além da STI e PROGEPE. Em relação a “Melhorias no E-mail UFF” foi feita uma breve
explanação da STI informando sobre os problemas atuais, e de um plano de racionalização do
número de contas, das atuais 7.000 para 2.000, priorizando contas de gestores.
Ficou combinado que a STI irá encaminhar esta planilha ao Reitor, mensalmente, com o
cronograma atualizado.

6. Sobre o item e – Assuntos gerais


Professor Célio mencionou sobre um evento que irá ocorrer em novembro de 2016 no Instituto
de Computação, e sugeriu que a STI prepare uma palestra sobre a PSI a ser apresentada a
alunos.



Fernando mencionou email recebido da RNP, que solicita procedimentos para a formalização de
um processo a ser aprovado pelos Reitores das IFES, onde estas passariam à Associadas
Corporativas da RNP, com inclusão na LOA de 2017 de uma cota fixa associativa de R$
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2.376,51 por campus. Professor Sidney orientou Fernando a levar o assunto à discussão com a
PROPLAN.


Professor Célio mencionou que seria importante que a UFF tivesse um mapa de sua rede, para
consulta pelos usuários, sobre a disponibilidade desta. Mostrou rapidamente, rede Ipê (operada
pela RNP) que é uma infraestrutura de rede Internet dedicada à comunidade brasileira de ensino
superior e pesquisa, que interconecta universidades e seus hospitais, institutos de pesquisa e
instituições culturais. A equipe da STI informou que está e fase de planejamento de um mapa
similar para a Rede UFF, e lembrou que ela não é ligada à rede RNP, mas sim à CBPF.



Henrique lembrou que está sendo feita a revisão anual do Plano Diretor de Tecnologia de
Informação e Comunicação (PDTIC), já que o atual PDTIC tem validade até o final de 2016
conforme
pode
ser
verificado
em
http://www.governancadeti.uff.br/sites/default/files/institucional/087-2016.pdf. Em torno de dois
meses estará encaminhando o documento para aprovação do COTI.

