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Ata da reunião em 12/02/2019 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se na 

sala de Videoconferência, no bloco C, do Campus das Auroras, o presidente do Comitê Gestor de 

Tecnologia da Informação - CGTI e representante titular da Divisão de Suporte – DISUP 

Francisco Kleber Rodrigues de Castro, a secretária do CGTI e representante titular da Diretoria 

de Tecnologia da Informação – DTI Lígia Maria Carvalho Sousa Cordeiro, o representante 

titular da Divisão de Sistemas de Informação - DSI Daniel Acácio de Moura, a representante 

titular da Divisão de Infraestrutura, Segurança da Informação e Redes - DISIR Débora Farias 

Frota, representante titular da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN Antônio Célio 

Ferreira dos Santos, a representante titular da Diretoria do Sistema de Bibliotecas da Unilab – 

DSIBIUNI Elineuza dos Santos Ferreira, o representante titular da Diretoria do Campus dos 

Malês/BA Bismarck dos Santos Almeida (via videoconferência), o representante da Seção de 

Tecnologia da Informação dos Malês – SETIF Igo da Cruz dos Santos (via videoconferência), o 

representante titular da Pró-Reitoria de Administração – PROAD Tiago Lúcio Pereira Melo, o 

representante titular da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD Edson Holanda Lima Barboza, 

a representante titular da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis – PROPAE Maria do 

Socorro Camelo Maciel, o representante convidado da DTI Reginaldo Silva dos Anjos, o 

representante convidado do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável – IEDS João 

Paulo do Vale Madeiro e o representante convidado do Instituto de Educação a Distância – IEAD 

Antônio Manoel Ribeiro de Almeida. Após saudar os convidados, Francisco Kleber realizou 

uma breve apresentação sobre a reunião, confirmando com os demais representantes presentes 

sobre a leitura prévia dos documentos enviados no convite da reunião. Lígia Maria repassou as 

listas de presença dos representantes titulares e a dos convidados presentes. Francisco Kleber 

iniciou a introdução sobre a primeira pauta. Colocou em votação a aprovação do calendário 2019 

das reuniões do CGTI, sendo aprovado por unanimidade, sem abstenções ou votos contrários. De 

forma similar, Francisco Kleber iniciou a introdução sobre a segunda pauta. Ele colocou em 

votação a aprovação das transmissões das reuniões do CGTI, sendo aprovado por unanimidade, 

sem abstenções ou votos contrários. A terceira pauta foi introduzida pelo presidente do CGTI, 

repassando a palavra ao representante da Coordenação de Logística – COLOG, requisitante da 

necessidade de TI a ser incluída no PDTI em elaboração. Tiago Lúcio obteve a palavra, por três 

minutos, justificando a inclusão da necessidade de TI correspondente. A validade, o tipo e a 

prioridade da necessidade de TI da COLOG foi colocada em votação, sendo aprovada como 
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VÁLIDA, do tipo CONTRATAÇÃO e com prioridade 36. A quarta pauta foi introduzida por 

Francisco Kleber, repassando a palavra ao representante do IEAD, requisitante das necessidades 

de TI a serem incluídas no PDTI em elaboração. Antônio Manoel obteve a palavra, por 

aproximadamente quinze minutos, justificando as inclusões das cinco necessidades de TI 

correspondentes. As validades, os tipos e as prioridades de cada necessidade de TI do IEAD foram 

colocadas em votações, sendo aprovadas como VÁLIDA/VÁLIDA/VÁLIDA/VÁLIDA/NÃO 

VÁLIDA, dos tipos CONTRATAÇÃO/SERVIÇO/SERVIÇO/SERVIÇO/--- e com prioridades 

125/48/64/48/---, respectivamente. A quinta pauta foi introduzida por Francisco Kleber, 

repassando a palavra ao representante do IEDS, requisitante das necessidades de TI a serem 

incluídas no PDTI em elaboração. João Paulo obteve a palavra, por aproximadamente doze 

minutos, justificando as inclusões das quatro necessidades de TI correspondentes. As validades, 

os tipos e as prioridades de cada necessidade de TI do IEDS foram colocadas em votações, sendo 

aprovadas como VÁLIDA/VÁLIDA/NÃO VÁLIDA/VÁLIDA, dos tipos 

CONTRATAÇÃO/CONTRATAÇÃO/---/INFRAESTRUTURA e com prioridades 125/125/---

/64, respectivamente. Francisco Kleber sugeriu a realização de consulta sobre demandante da 

aquisição institucional de equipamentos nobreak UPS. Em seguida, Francisco Kleber apresentou 

a sexta pauta, confirmando a leitura, pelos demais representantes presentes, do documento de 

regimento proposto. Igo da Cruz sugeriu que fosse considerada a situação real dos técnicos de 

laboratório de Informática do campus dos Malês. Francisco Kleber deliberou pela reavaliação do 

regimento com a consideração proposta relatada e aprovação em posterior reunião do comitê. 

Francisco Kleber comentou sobre a sétima pauta. Lígia Maria realizou as considerações sobre 

propostas de mudanças das prioridades de quatro necessidades de TI da DTI. Antônio Célio 

realizou considerações sobre a análise das eventuais mudanças das prioridades das necessidades 

de TI em geral. Lígia Maria, Antônio Célio e Antônio Manoel sugeriram o agendamento de uma 

reunião extraordinária com pauta específica da aprovação do inventário de necessidades do PDTI 

2019-2021. Francisco Kleber deliberou sobre a convocação de duas reuniões extraordinárias para 

novas eventuais pautas e para apreciação da sétima pauta. O presidente do CGTI agradeceu a 

presença dos representantes e encerrou a sessão da reunião às doze horas e vinte minutos do mesmo 

dia. Eu, Lígia Maria Carvalho Sousa Cordeiro, secretária do CGTI, lavrei os presentes termos, que 

depois de lidos e achados conformes, serão assinados por mim e por todos os presentes.  
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