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Resumo
1. Professor Sidney abriu a reunião manifestando sua apreensão quanto à condução da forma de
trabalho do COTI. Ressaltou a importância dos temas e trabalhos realizados até aqui, mas
entende que os resultados foram ficando dispersos ao longo do tempo. Deseja uma gestão
mais eficiente. Delega a STI a centralização das demandas definidas pelo COTI, fazendo o
planejamento e controle necessários ao alcance das metas estabelecidas.
2. Definiu as principais metas abaixo, que deverão ter suas ações empreendedoras e
monitoradas a partir de agora, para a sua implantação em até 200 (duzentos) dias a partir do
início de sua gestão:
a) Acesso WiFi – solicitou à Schara a prioridade para implantar a rede WIFI no 7º andar da
Reitoria, e solicitou que encaminhe a Fernando (SATI) suas necessidades de aquisição
para a iluminação dos diversos campi da UFF (Niterói e interior), totalizando 1000
pontos/ano.
b) Passivo de compras emergenciais para o DATACENTER da STI – Professor Sidney
solicitou que os processos com necessidades emergenciais sejam entregues a ele ainda
hoje.
c) Mapeamento necessidades do interior, inclusive com entregas de salas de
videoconferência para participação em reuniões do CUV e CEP – Edgar informou que irá
fazer os contatos e repassar necessidades à STI.

d) Implantação total do SIGA-DOC – Thiago irá enviar documento a Michael contendo as
especificações do sistema para que Michael levante junto a RNP sobre possibilidade de
certificação digital (ICP-edu) através da carteirinha.
e) Centralização das compras de TI – Professor Sidney solicitou a Fernando priorizar o tema
com Professor Marcos.
f)

Saída de 10 GB – Professor Michael informa que o firewall pode estar sendo o gargalo na
saída, e ficou de verificar.

g) Redundância da rede – Fernando ficou de levantar o processo com a Metronit, e verificar
testes a realizar com Leo.
h) Políticas e Normas de TI – Thiago informou que existem seis normas recentemente
aprovadas na STI, que aguardam aprovação do COTI. Professor Sidney solicitou que
sejam encaminhadas para a produção das novas portarias de publicação.
3. Assuntos gerais:


Professor Sidney solicitou que a STI providencie a criação de um grupo para o COTI no
Whatsap.



Edgar será o elemento de ligação do interior com a STI, para identificar problemas e comunicar
mudanças aos representantes do interior que irão tratar sobre assuntos relacionados a TI.



Thiago mencionou sobre seis normas sobre utilização de recursos e serviços de TI que a STI
elaborou recentemente, visando dar publicidade sobre seu planejamento de TI, e organizar a
forma como os usuários podem utilizar tais recursos.



Schara mencionou sua preocupação quanto às suas necessidades de compras. Foi definida
que a relação deve ser direta com a STI, quando ele deve apresentar suas demandas para a
instalação de 1.500 pontos de acesso.

