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Ata da reunião em 12/06/2019 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e um minutos, 

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 da Divisão de Planejamento 

e Governança – DPG Francisco Kleber Rodrigues de Castro, o secretário do CGTI e 

representante da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI Reginaldo Silva dos Anjos, o 

representante da Divisão de Infraestrutura, Segurança da Informação e Redes - DISIR Michel 

Pereira Machado, o representante da Divisão de Sistemas de Informação - DSI Raimundo Paulo 

Neto, a representante da Diretoria do Sistema de Bibliotecas da Unilab – DSIBIUNI Elineuza dos 

Santos Ferreira, o representante 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 da Pró-Reitoria de 

Relações Institucionais – PROINST David Ferreira Lima, o representante da Pró-Reitoria de 

Planejamento – PROPLAN Antônio Célio Ferreira dos Santos, o representante da Pró-Reitoria 

de Extensão, Arte e Cultura – PROEX Antonio Ricardo Gadelha da Silva, o representante da 

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD Rômulo Amâncio Bastos Oliveira, o representante da 

Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis – PROPAE Raimundo Hericksson Paiva 

Rebouças, o representante dos servidores TAE Rafaele Cavalcante Dias Gomes, a representante 

da Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP Mônica Saraiva Almeida. Após saudar os 

membros, Francisco Kleber realizou uma breve apresentação sobre a reunião, confirmando com 

os demais representantes presentes sobre a leitura prévia do documento enviado no convite da 

reunião. Reginaldo Silva repassou as listas de presença dos representantes titulares e a dos 

convidados presentes. Francisco Kleber iniciou a introdução sobre a pauta única da reunião. Foi 

realizada, de forma resumida, a leitura do documento apreciado. Antônio Célio obteve a palavra, 

realizando considerações sobre o item 11.2 do documento. Ele também sugeriu a elaboração da 

definição oficial dos itens e serviços considerados de Tecnologia da Informação – TI. Raimundo 

Hericksson obteve a palavra, realizando considerações sobre o item 11.2 do documento. Rafaele 

Cavalcante obteve a palavra, realizando considerações sobre o item 11.2 do documento. A 

atualização do item 11.2 do documento apreciado foi colocada em votação pelo presidente, sendo 

aprovada mediante unanimidade. O presidente deliberou pela aprovação do documento, sendo 

enviado posteriormente para aprovação e publicação final junto à alta administração. O presidente 

do CGTI agradeceu a presença dos representantes e encerrou a sessão da reunião às onze horas e 
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dezoito minutos do mesmo dia. Eu, Reginaldo Silva dos Anjos, secretário 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 _________________________________________ 

Reginaldo Silva dos Anjos _________________________________________ 

Michel Pereira Machado _________________________________________ 

Raimundo Paulo Neto _________________________________________ 

Elineuza dos Santos Ferreira _________________________________________ 

Bismarck dos Santos Almeida _________________________________________ 

Igo da Cruz dos Santos _________________________________________ 

David Ferreira Lima  _________________________________________ 

Antônio Célio Ferreira dos Santos _________________________________________ 

Antonio Ricardo Gadelha da Silva _________________________________________ 

Rômulo Amâncio Bastos Oliveira _________________________________________ 

Raimundo Hericksson Paiva Rebouças _________________________________________ 

Rafaele Cavalcante Dias Gomes _________________________________________ 

Mônica Saraiva Almeida _________________________________________ 

 


