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Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Tecnologia da Informação
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às catorze horas, na Reitoria deste

Instituto Federal Fluminense, localizado à Rua Coronel Walter Kramer, 357 - Parque Santo
Antônio, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, sob a presidência de Ronaldo Amaral
Santos, estiveram presentes Alvacir Ribeiro Moura, Anderson Alex de Souza Sales, André de
Azevedo Cunha, Deivisson Lamônica, Deusimara Pereira, Helber Ferreira CIsílio, Hudson Pinto de
Andrade, Israel Lima Poubel Boechat, Leandro dos Santos Viana, Luis Alan Gomes Lobo,
Rebeca Marcilio A. C. Campanha e patriciparam por webconferência Blenda Defante Terra, Carlos
Roberto Soares Cardoso, Marcelo Pereira de Abreu, Rafael Ramos e Rodrigo Augusto de Oliveira
Barros .
A pauta dessa reunião é: Apreciação da n orma de utilização de e-mail; apreciação da norma de

utilização de listas de e-mail; apreciação do Plano de Capacitação de TI 2018-2019; apreciação
do edital de impressão; apreciação do edital de contratação de links ponto a ponto e internet;
andamento do projeto de implantação de rede wireless integrada - wIFF; Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI); pesquisa CGU 2018.
CONTEÚDO E DESDOBRAMENTO:
Palavras do Presidente – O Presidente da Câmara de TI, Ronaldo Amaral Santos, inicia a
reunião presentando as pautas sugeridas para a reunião atual, que são aprovadas.
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) - Ronaldo Amaral passa os informes
sobre as etapas iniciadas de elaboração do PDTI, esclarecendo pontos sobre a fase de
diagnóstico que está sendo realizada com os diretores gerais e que iniciada em 24/09/2018. Ele
informa ainda que posteriormente a esta etapa será realizada reunião com as equipes de TI dos
campi.
Apreciação do edital de impressão - Ronaldo Amaral informa sobre o andamento do edital de
contratação de serviço de outsourcing de impressão e solicita que o grupo priorize a análise e
realização de críticas ao termo de referência enviado para a lista de e-mail da Câmara de TI por
Alvacir Moura em 25/09/2018. O grupo terá até dia 28/09/2018 para enviar as críticas ao termo de
referência. Alvacir Moura destaca os principais pontos do edital. Ronaldo Amaral informa que
o processo será protocolado dia 01/10/2018.

Apreciação do edital de contratação de links ponto a ponto e internet - Ronaldo Amaral
inicia o assunto sobre contratação de links ponto a ponto e de internet, informando que na
análise do assunto realizada pelo Procurador Institucional foi orientada que a contratação dos
links deveria ser feita de forma conjunta por todos os campi. Ronaldo Amaral lê o parecer para o
grupo e informa que, para atender à solicitação de contratação realizada pelo campus Campos
Centro será necessário discutir a mudança de cenário do link do referido campus de 60 Mbps
para 100 Mbps para responder ao processo. Marcelo Abreu informa que foi realizado um novo
estudo já abrangendo a situação do link de 100 Mbps e, mesmo com esta banda a situação do
link de internet do campus está de ruim para razoável, e ainda se faz necessário limitar a banda
de acesso disponibilizada aos computadores do micródromo, o acesso de alunos à internet e a
rede sem fio. Ronaldo Amaral questiona ao grupo sobre a homologação do link de internet
disponibilizado pela RNP e Blenda Defante informa que no campus Bom Jesus do Itabapoana o
link está prestes a ser homologado. Todos os representantes presentes dos demais
campi informam que estão com os links de 100 Mbps já homologados. Marcelo Abreu explica
como está sendo distribuído o link da RNP de 100 Mbps dentro do campus Campos Centro
e relata que, com a expansão de prédios do campus e com o aumento anual do número de
alunos, ainda se faz necessário contratar um novo link de internet além do disponibilizado pela
RNP. Carlos Roberto Cardoso questiona sobre previsão de entrega do link da RNP para o
campus Maricá e André Cunha informa que o termo de referência de contratação está
abrangendo a contratação de um link ponto a ponto e um link de internet para
este campus. Ronaldo Amaral explicita também que a Reitoria tem trabalhado junto à Câmara de
TI na realização desta contratação, onde o campus é co-responsável, ele detalha ainda
os problemas ocorridos nesse trâmite e informa que se o campus conseguir meios para tal, podese tentar a contratação emergencial do link e que, no momento, se aguarda liberação de verba
pelo Ministério da Educação para contratação.
Ronaldo Amaral informa que será necessário que o grupo decida se a contratação de novo link de
internet para o campus Campos Centro será incluído ao processo de contratação em andamento
e de que forma deverão ser encaminhadas novas necessidades de contratação que surgirem
eventualmente. Leandro Viana sugere que Marcelo Abreu remova todas as limitações da sua
rede para que seja realizado um novo estudo de real necessidade de contratação do link.
Deusimara Pereira concorda que a realização de um novo estudo contendo a real utilização do
link irá justificar claramente a necessidade de contratação. O grupo decide que Marcelo Abreu
deverá enviar para a lista de e-mail da Câmara de TI um novo estudo sobre a utilização do link de
internet do campus juntamente com a justificativa de contratação até o dia 08/10/2018. O grupo
terá até dia 09/10/2018 para criticar o estudo e se manifestar contrário ou a favor da inclusão da
proposta de contratação no termo de referência. A proposta será encaminhada dia 10/10/2018.
Pesquisa CGU 2018 - Ronaldo passa detalhes sobre a pesquisa de gestão de ativos da CGU e
informa que o grupo deverá enviar as respostas até 28/09 para consolidação do documento.
Plano de Capacitação de TI 2018-2019 - Rebeca Campanha apresentou a minuta do
documento contendo o diagnóstico da equipe e a proposta do planejamento de capacitação para
os anos 2018 e 2019 que foi realizado a partir do levantamento do diagnóstico. Ronaldo Amaral
explica que o plano irá nortear as ações de capacitação e que o documento será enviado ao PróReitoria de Gestão de Pessoas para compor o plano de capacitação institucional após aprovação
do Comitê de TI e que, mesmo na ausência de um plano institucional, o documento proposto irá
consolidar as ações de capacitação da área de TI, uma vez que há exigência legal para sua
existência. Ronaldo Amaral questiona o grupo sobre novas proposições ao documento e solicita
que críticas e sugestões sejam enviadas para a lista de e-mail da Câmara de TIaté 10/10/2018.
Apreciação da norma de utilização de e-mail e apreciação da norma de utilização de

listas de e-mail - Ronaldo Amaral questiona o grupo sobre novas proposições aos documentos

enviados anteriormente por e-mail e o grupo concorda que não há nenhuma observação a ser
acrescentada às minutas dos documentos apresentados que normatizam a utilização de e-mail e
a utilização de listas de e-mail e, portanto, ambos são aprovados sem ressalvas. Os documentos
serão encaminhados ao Comitê Gestor de TI para publicação.
Andamento do projeto de implantação de rede wireless integrada - wIFF - Ronaldo
Amaral questionou

o andamento da implantação da rede wIFF aos campi que possuem

pendências. Leandro Viana informou que no campus Macaé a rede já está em uso e falta apenas
homologar a rede wIFF_visitantes. Luis Alan do campus Cambuci não informou sobre a situação
da pendência pois estava sem áudio na webconferência. Rafael Ramos do campus Quissamã pendência, não não informou sobre a situação da pendência pois estava ausente na
webconferência. Marcelo Abreu informou que, no campus Campos Centro, o servidor Luis
Gustavo irá implementar questão referente a liberação de cadastro de DHCP. Rodrigo Barros
questiona sobre ambiguidade entre as redes wIFF_academica e EDUROAM e Ronaldo Amaral
informa que será possível a implementação de sugestões melhorias na rede wi-fi após sua
implementação.
Considerações Finais: Tendo sido tratados todos os assuntos pautados, a reunião foi
finalizada. Não houve sugestões de pauta para próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão, às dezessete horas e trinta minutos.
Eu, Rebeca Marcilio Araújo Capdeville Campanha lavrei a presente ata, que após lida e aprovada,
será assinada por mim, pelo Presidente da CTI Ronaldo Amaral Santos e pelos membros
presentes.
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Termo aditivo à Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Tecnologia da Informação

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos na Reitoria

deste Instituto Federal Fluminense, localizado à Rua Coronel Walter Kramer, 357 - Parque Santo
Antônio, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ sob a presença do presidente Ronaldo Amaral
Santos foi determinada a lavratura do presente termo aditivo à Ata da 3ª Reunião Ordinária da
Câmara de Tecnologia da Informação para os seguintes fins:
1- adicionar o nome do servidor Wellington de Freitas Duarte que participou da referida reunião
por meio de webconferência.
2- remover o nome do servidor Rafael Ramos, pois não participou da referida reunião.
Os demais termos da Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Tecnologia da Informação ficam
inalterados. Eu, Rebeca Marcilio Araújo Capdeville Campanha lavrei o presente termo, que após
lido e aprovado, será assinada por mim e pelo Presidente da CTI Ronaldo Amaral Santos.
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