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Ata da reunião em 28/02/2019 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinquenta 

minutos, reuniram-se na sala de Videoconferência, no bloco administrativo, do Campus de 

Liberdade, 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 

Raimundo Paulo Neto, o representante titular da Divisão de Infraestrutura, Segurança da 

Informação e Redes - DISIR Michel Pereira Machado, a representante titular da Auditoria 

Interna – AI Maira Cristina Amorim, o 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 

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

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD Edgar Soares dos Santos, o representante titular da Pró-

Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis – PROPAE Raimundo Hericksson Paiva 

Rebouças, a representante titular da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura – PROEX Marilene 

Alves da Silva, o representante convidado da Pró-Reitoria de Relações Institucionais – PROINST 

Pedro Henrique Rodrigues, a representante convidada da Superintendência de Gestão de Pessoas 

– SGP Mônica Saraiva Almeida, a representante convidada do Instituto de Educação a Distância 

– IEAD Elaine Vigianni Oliveira Teixeira e o representante convidado da DTI Reginaldo Silva 

dos Anjos. 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 pauta única da reunião. Elaine Vigianni obteve a palavra, justificando a importância da inclusão 

do setor IEAD no CGTI. A alteração proposta para o regimento interno do CGTI foi colocada em 

votação pelo presidente, sendo aprovada mediante a contagem de dois terços dos votos dos 

membros do comitê. Em seguida, Mônica Saraiva obteve a palavra, justificando a importância da 

inclusão do setor SGP no CGTI. A alteração proposta para o regimento interno do CGTI foi 

colocada em votação pelo presidente, sendo aprovada mediante a contagem de dois terços dos 

votos dos membros do comitê. Maira Cristina obteve a palavra, justificando a importância da 

exclusão do setor AI do CGTI. A alteração proposta para o regimento interno do CGTI foi colocada 
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em votação pelo presidente, sendo aprovada mediante a contagem de dois terços dos votos dos 

membros do comitê. Francisco Kleber comentou sobre a alteração no regimento acerca dos 

representantes das categorias coletivas (docentes, discentes e Técnicos Administrativos em 

Educação – TAEs). A alteração proposta para o regimento interno do CGTI foi colocada em 

votação pelo presidente, sendo aprovada mediante a contagem de dois terços dos votos dos 

membros do comitê. Francisco Kleber comentou sobre informações da próxima reunião ordinária. 

O presidente do CGTI agradeceu a presença dos representantes e encerrou a sessão da reunião às 

dez horas e dez 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. 

 

Francisco Kleber Rodrigues de Castro _________________________________________ 

Lígia Maria Carvalho Sousa Cordeiro _________________________________________ 

Raimundo Paulo Neto _________________________________________ 

Michel Pereira Machado _________________________________________ 

Maira Cristina Amorim _________________________________________ 

Antônio Célio Ferreira dos Santos _________________________________________ 

Elineuza dos Santos Ferreira _________________________________________ 

Tiago Lúcio Pereira Melo  _________________________________________ 

Edgar Soares dos Santos  _________________________________________ 

Raimundo Hericksson Paiva Rebouças _________________________________________ 

Marilene Alves da Silva _________________________________________ 

Pedro Henrique Rodrigues _________________________________________ 

Mônica Saraiva Almeida _________________________________________ 

Elaine Vigianni Oliveira Teixeira _________________________________________ 

Reginaldo Silva dos Anjos _________________________________________ 

  

 


