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ATA DE REUNIÃO 
 

Data da reunião: 08/12/2011  

Hora Início: 14h15  

Hora Término: h  

Local: Sala de Reuniões da DSGP  

Editor: Elenice dos Reis Santos  

   

 

1. Membros do CTI 

Nome / Setor Assinatura E-mail Telefone 

Ed´ Wilson Tavares Ferreira/DGTI    

Rupert Carlos de Toledo Pereira/PRODIN    

Josias do Espírito Santo Coringa/PROAD    

Constantino Dias da Cruz Neto/Campus SVC    

Ruy de Oliveira/Campus CBA    

Fabiano Pontes Pereira da Silva/DGTI    

Pedro Clarindo da Silva Neto/Campus CBA    

Suzana Aparecida da Silva/Campus BLV    

Gláucia Mara de Barros/Campus PLC    

Elenice dos Reis Santos/PROEX    

    

2. Convidado 

Nome / Setor Assinatura E-mail Telefone 

Anderson Souza de Araújo    

    

3. Objetivo/Pauta da Reunião 

1. Apresentação do Palestrante do Evento de TI; 

2. Exposição da Organização do CTI; 

4. Assuntos Tratados 

Ed' Wilson expôs a organização do CTI ao Anderson, solicitando sugestões para melhoria das atividades. 

Anderson disse que todas as decisões do CTI devem ser amplamente publicadas, não necessariamente 
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a Ata toda, mas as decisões com certeza. 

Com relação a publicação dos resultados, constar sempre como CTI, para evitar mal entendidos. 

Há que se avaliar a necessidade de submeter ao CODIR ou CONSUP, o PDTI e suas atualizações. 

Ed' Wilson expôs a necessidade do detalhamento descrito na IN 4, Anderson disse que é necessário 
avaliar aquilo que é e que não é aplicável, e aquilo que não é aplicável, excluí-lo. 

Ed' Wilson expôs ao Anderson todo o problema, as dúvidas observadas no próprio IFMT, e também em 
reuniões de FÓRUNS de TI, de Administração e demais, Anderson disse que existe um check-list que 
com certeza ajudará na execução dos trabalhos está exposto na página do Núcleo de Contratações de TI 
do MPOG. 

Ed' Wilson perguntou como separar o que é e o que não é TI, Anderson disse que há um Decreto e uma 
Lei que define o que é TI, o que define aquilo que é TI é a necessidade. Por exemplo, se será adquirido 
pendrive para fluxo/transferência de dados, isso é aquisição de TI, se será adquirido para entregar de 
presente ao servidores no natal, isso é material de consumo. 

O objetivo do evento de amanhã, é dar um choque referente a normatização do SLTI referente a 
aquisição de TI, pois até então ela foi encarada da maneira como deveria. 

Fabiano disse que seria muito interessante executar uma dinâmica, Anderson disse que será possível. 

Glaucia perguntou como deve-se proceder quanto ao acompanhamento desses processos de aquisição, 
visto que, são conhecimentos técnicos, muito específicos e não temos servidores o suficiente para tal, 
nesses casos, Anderson disse que pode-se, nesse caso, utilizar consultoria. 

Fabiano perguntou como é possível ter contato com o Núcleo, Anderson disse que existe um telefone, o 
site: www.sisp.gov.br e o e-mail: sisp@planejamento.gov.br. Atende-se o Brasil todo com esse sistema, e 
existe ainda outros núcleos, inclusive de PDTI, escritório de projetos. 

Ed' Wilson perguntou que processos o CTI deve avaliar, pois a priori a intenção da reitoria era que todas 
as aquisições deveriam avaliar todas as aquisições de TI, Anderson disse que o CTI deve avaliar 
processos de aquisição de TI que não estejam inclusos no PDTI, e aqueles cujos valores estejam acima 
da previsão no PDTI. 

Glaucia pediu que o Anderson indicasse quais setores precisam estar presentes no evento de fevereiro. 

Anderson disse que em 2012 deve sair o EAD do DGTI, devemos ficar atentos. 

Anderson disse que terá um valor limite para não se seguir o processo todo do planejamento, entretanto 
recomenda-se que o planejamento seja sempre executado (plano de sustentação, análise de risco) para 
não ocorrer por exemplo, os casos de equipamentos em hospitais que foram comprados com uma 
finalidade, entretanto, não está em uso porque não tem tomada ou um operador capacitado. 

Era o que se tinha a discutir, eu Elenice lavrei e assino esta Ata. 

5. Compromissos Assumidos 

Descrição     Responsável Prazo de 
Conclusão 

Levar o Anderson para conhecer o local do evento Fabiano Pontes 08/12/2011 

 

https://www.sisp.gov.br/
mailto:sisp@planejamento.gov.br

