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1. A reunião contou com os seguintes itens da pauta:
a) Informes do Presidente do COTI.
b) Aprovação do PDTIC (2016-2017) pelo COTI, Reitor e CUV (recomendação CGU nº 32669).
c) Portaria SISP nº 40, de 14/09/2016 que instituiu o Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicações (PCTIC).
d) Acompanhamento das demandas de TI priorizadas para 2017
e) Assuntos gerais

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


Professor Sidney iniciou a reunião se desculpando pela agenda apertada, já que estava
recebendo a equipe de Volta Redonda no mesmo horário, e delegou aos presentes que
conduzissem a pauta da reunião.



Professor Sidney questionou a situação do contrato 23/2016 de serviços de TI, para que seja
priorizada os ajustes que envolvem, aproximadamente, 25 pessoas. Fernando informou que foi
feita uma reunião com a PROAD na semana passada, e que em breve a STI e PROAD trarão as
necessidades de ajustes para validar com o Reitor.



Professor Sidney solicitou que sejam feitos esforços para a criação de uma área de TI única em
Volta Redonda, com utilização de bom senso e tomada de decisão estratégica entre as equipes.
Edgar mencionou alguns problemas políticos e de gestão envolvendo as duas localidades da
Vila e do Aterrado. Após conversas inicias foi sugerida uma estratégia de elaborar um novo
termo de referência para atender à localidade. Edgar ficou de fazer contato com Henrique, para
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que possa ter acesso ao termo de referência da última contratação realizada, visando à
adaptação para os serviços necessários à uma TI eficaz em Volta Redonda.
3. Sobre o item b – Aprovação do PDTIC (2016-2017) pelo COTI, Reitor e CUV
(recomendação CGU nº 32669)


Fernando mencionou a necessidade urgente de aprovação do PDTIC 2017 em função de já
estar terminando o quarto mês do ano. Henrique aproveitou para informar que a partir do
segundo semestre se inicia a revisão anual do documento, onde novos projetos poderão ser
incluídos. Professor Sidney considerou aprovado o documento, e solicitou à STI 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 – Portaria SISP nº 40, de 14/09/2016 que instituiu o Plano de Contratações
de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (PCTIC).



Henrique informou que esta portaria do governo federal torna obrigatória a indicação da fonte e
elemento de despesa para os projetos que envolvem desenvolvimento e contratação de
soluções de TI, que deve estar presente no PDTIC. Henrique informou que fará contato com a
PROPLAN para planejar estas novas necessidades, para a próxima revisão do PDTIC que se
inicia no segundo semestre do ano.

5. Sobre o item d – Acompanhamento das Demandas de TI Priorizadas para 2017


Henrique apresentou uma lista de demandas, que foi distribuída aos presentes, e informou que
estas foram priorizadas em ordem de importância, baseada em critérios definidos pelo Comitê
de Governança da UFF. Professor Célio questionou a demanda sobre o SAPOS, e entende que
a equipe do SISPOS deveria conhecer as funcionalidades do sistema, principalmente, no que se
refere ao grande número de relatórios gerencias. Thiago ressaltou os problemas de implantação
do SISPOS nas coordenações stricto sensu, e mencionou que estão sendo planejados o
lançamento de notas e confecção do certificado de conclusão do curso, funcionalidades que
devem aumentar a credibilidade e utilização do sistema pelos usuários, e concorda com o
professor Célio de agendar reunião futura entre as equipes dos dois sistemas, envolvendo os
professores Leonardo Murta e Vanessa.



Foi feita uma breve discussão sobre as questões que envolvem a passagem do wi-fi para a STI.
Professor Schara mencionou sobre o desenvolvimento de nova versão do sistema em função
das novas versões do sci-fi. Mencionou a necessidade de redundância do Radios e ficou de
encaminhar para a equipe da STI as especificações do MICROTIC.

6. Sobre o item e – Assuntos gerais


Henrique informou sobre o desdobramento do processo de licitação da nova licença ORACLE,
concluído em 20/04, e que a STI terá uma reunião com a empresa vencedora para
esclarecimentos dos últimos detalhes sobre a prestação do serviço que, além da atualização da
licença envolve a migração das bases de dados dos sistemas.



Professor Célio solicitou apoio da STI para as ligações de ramais telefônicos no prédio novo do
Instituto de Computação.



Professor Célio solicitou apoio da STI para verificação/otimização da ligação do Instituto de
Computação ao anel de fibra óptica, que hoje passa pela Engenharia e Volta ao Instituto de
Computação, para depois ligar ao anel.



Professor Célio solicitou apoio à STI para a inauguração do novo prédio do Instituto de
Computação, para que participe do evento. Thiago ficou de preparar uma apresentação da STI à
comunidade de docentes do instituto, considerada fundamental para um melhor entendimento
das partes sobre os benefícios comuns destes novos tempos de maior interação.
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Thiago mencionou sobre a implantação do novo Sistema Eletrônico de Informações – SEI na
UFF, a partir de outubro de 2017, como um grande desafio para a modernização administrativa
da instituição. O novo sistema irá contemplar, inicialmente, as atividades de capacitação de
servidores; calendário para implantação e mapeamento dos processos iniciais que serão
implantados (emissão de certificados lato sensu, ressarcimento de planos de saúde, e
solicitação de progressão funcional).



Em relação ao item anterior Thiago entende que o COTI deverá ser envolvido na avaliação e
validação das ações que serão implementadas para a utilização do SEI, e informou que deverão
ser adquiridos scanners para a utilização do sistema, a um custo inicial de R$ 270.000,00.

