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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do ano de 2019
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte 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 presidência de Ronaldo
Amaral Santos, estiveram presentes Anderson Alex de Souza Sales, Valdeir de Souza Julio,
Carlos Marcio Viana Lima, Marcelo Peçanha Sarmento, Úrsula Maria Soares Faria Ribeiro
e Thais Ferreira Torres.
A pauta dessa reunião é apresentação do relatório de projetos, apresentação do PDTIC, priorização de
necessidades de TI constantes no PDTIC e priorização de projetos.
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Informação, Ronaldo Amaral Santos, inicia a reunião às dez horas e vinte minutos, apresentando
as pautas sugeridas para a reunião atual, que são aprovadas.
Apresentação do Relatório de Projetos
Ronaldo Amaral prossegue a reunião, e explica que será apresentado o relatório de projetos de TIC
desenvolvidos e em andamento desde a última reunião deste Comitê Gestor de TI, entre maio de
2018 e junho de 2019. Ronaldo passa a palavra para Rebeca que que inicia a apresentação pelos
projetos de TIC desenvolvidos. Rebeca fala sobre o projeto de Sistema de Gerenciamento de
Calendários Acadêmicos, finalizado em 28/09208, explicando que foi criado um módulo no SUAP que
permitiu reduzir a possibilidade de erros de análises gerenciais e aumentando a eficiência na
elaboração e aprovação dos calendários letivos. Rebeca prossegue com a apresentação do Novo
Sistema de Gerenciamento de inscrições do CELIFF, finalizado em 07/02/2019 e explica que para
atendimento a esta demanda foi reformulado todo o sistema de inscrições do CELIFF, tendo ganhado
novo layout e tendo sido reformulado para atender às novas regras de oferta de vagas para ingresso
nos cursos de línguas da Instituição. Rebeca dá prosseguimento à apresentação falando sobre os
projetos de TI em desenvolvimento e explica que os projetos de sistema de gerenciamento de eventos
e o módulo de pesquisa e extensão do SUAP já são considerados finalizados, porém aguardam etapa
de divulgação. Em seguida Rebeca fala sobre os projetos de TIC a executar e sobre os projetos
suspensos e explica que informações complementares sobre os mesmos se encontram na página
do Portfólio de Projetos de TI no Portal da TIC (http://portal1.iff.edu.br/tic/portfolio-de-projetos-de-

tic/projetos-em-andamento-capa). Rebeca finaliza a apresentação.
Apresentação do PDTIC e Priorização de necessidades de TI constantes no PDTIC
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Ronaldo prossegue a reunião e passa a palavra para Anderson Sales realizar a apresentação
do Plano Diretor de Desenvolvimento de TIC - PDTIC. Anderson inicia a apresentação e Ronaldo
explica que as definições de "Missão" e "Visão" descritas no documento se referem a TIC do Instituto
como um todo. Anderson prossegue com a apresentação dos demais itens do documento. Anderson
apresenta as necessidades de TIC elencadas pelos campi e convoca o grupo a realizar em conjunto
sua priorização. Anderson explica que a priorização de necessidades será realizada utilizando-se a
ferramenta Matriz GUT para classificar cada demanda de acordo com sua Gravidade, Urgência e

Tendência. O grupo inicia a priorização de necessidades. Durante a leitura da necessidade "Manter,
aprimorar

e

desenvolver

sistemas

de

informação

para

as

áreas

de

negócio

do

IFFluminense" Ronaldo explica que as diversas demandas elencadas sobre sistemas foram
agrupadas nesta necessidade e diz que acredita que sua não observância pode ser muito grave,
uma vez que seu cenário tende a piorar a curto prazo caso não haja possibilidade de realizar
manutenção dos sistemas já disponíveis. Carlos Márcio questiona como é feito o controle sob o
desenvolvimento de sistemas no Instituto. Ronaldo explica que não é viável impedir que os
campi desenvolvam seus próprios projetos. Carlos Márcio sugere que seja feita uma política
institucional que normatize a supervisão dos projetos dos campi pela Reitoria. Úrsula pontua que
agregar a supervisão de desenvolvimento de sistemas dos campi ao trabalho já desempenhado
pela DGTI irá aumentar sua demanda. Carlos Marcio sugere que seja feito uma listagem de
projetos dos campi para se ter conhecimento sobre o que está sendo desenvolvido. Carlos Márcio
e Ronaldo propõem que seja pensada a criação de uma política institucional de supervisão e
desenvolvimento de sistemas a ser observada pelos campi. Anderson prossegue então com a
leitura das demais necessidades. Após o fim da realização de priorização das necessidades
o grupo é unânime em considerar a minuta do PDTIC aprovada.
Considerações Finais: Não houve tempo hábil para realizar a priorização de projetos solicitados,
portanto uma nova data será agendada para esta pauta pendente. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão, às treze horas e dez minutos.
Eu, Rebeca Marcilio Araújo Capdeville Campanha lavrei a presente ata, que após lida e aprovada,
será assinada por mim, pelo Presidente do CGTI Ronaldo Amaral Santos e pelos membros
presentes.
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Documento assinado eletronicamente por:
Carlos Marcio Viana Lima, DIRETOR - CD2 - DIPECEREIT, DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS ESTUDANTIS, CULTURAIS E
ESPORTIVAS, em 08/08/2019 15:51:19.
Anderson Alex de Souza Sales, COORDENADOR - FG2 - EGPTIREIT, ESCRITÓRIO DE GOVERNANÇA E PROJETOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, em 07/08/2019 21:24:09.
Valdeir de Souza Julio, DIRETOR - CD3 - DGCASJB, DIRETORIA GERAL DO CAMPUS AVANÇADO SAO JOAO DA BARRA, em 06/08/2019
08:42:11.
Ursula Maria Soares Faria Ribeiro, COORDENADOR - FG1 - CLICITREIT, COORDENAÇÃO DE LITAÇÕES, em 01/08/2019 11:45:13.
Thais Ferreira Torres, COORDENADOR - FG2 - CPROJREIT, COORDENAÇÃO DE PROJETOS, em 01/08/2019 07:42:21.
Marcelo Pecanha Sarmento, DIRETOR - CD3 - DIRGAPAREIT, DIRETORIA DE GESTÃO ACADÊMICA E POLÍTICAS DE ACESSO, em
31/07/2019 15:10:57.
Rebeca Marcilio Arauj o Capdev ille Campanha, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, ESCRITÓRIO DE GOVERNANÇA E PROJETOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em 19/07/2019 13:41:14.
Ronaldo Amaral Santos, DIRETOR - CD3 - DGTIREIT, DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em 19/07/2019
13:50:16.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/06/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode
ao lado ou acesse https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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