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SÚMULA DE REUNIÃO 
 

Data da Reunião: 09/06/2015  

Horário de Início: 14h30min  

Horário de Término: 15h30min  

Local: Reitoria – Sala de Reunião I  

Editor: Ewerton Viegas  

 
1 . Participantes 

Nome / Setor Assinatura  Telefone 

Fabiano Pontes    

Prof. Degmar dos Anjos Ausente   

Prof.ª Gláucia de Barros Justificado   

Prof. André Valente Ausente   

Prof. Custódio Gastão    

Éder de Oliveira    

Márcio Sales    

Prof. Nelson Ito Ausente   

Prof. ª Suzana Silva    

Ewerton Viegas    

 
 
2 . Objetivos/Pauta da Reunião 

- Webconferência com servidores de TI sobre as capacitações in company; 
- Apresentação da proposta de projeto - III Seminário TIC - Prof. Gastão e Valente; 
- Informações gerais. 
 

       

3 . Assuntos Tratados 

A reunião foi iniciada com informações referentes às justificativas dos ausentes. 
 
- Webconferência com servidores de TI sobre as capacitações in company; 
 
O presidente informou que foi realizada no dia 22 de maio reunião via webconferência na qual técnicos e 
analistas de tecnologia da informação do IFMT manifestaram sugestões de cursos de capacitação in 
company a serem ofertados com o intuito de fomentar a qualificação de servidores, alcançando o maior 
número possível de profissionais, de forma a alinhar as ações de TI ao planejamento estratégico da 
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instituição. 
Os participantes concordaram que os cursos devem ser ofertados subdividindo-se as áreas, sendo estas: 
Infraestrutura; Sistemas; Contratações; e Atendimento ao Usuário.  
A próxima etapa para o desenvolvimento de capacitação é a montagem dos processos prioritários. 
 
- Apresentação da proposta de projeto - III Seminário TIC - Prof. Gastão e Prof. Valente; 
 
Foram apresentadas as propostas iniciais para o desenvolvimento do projeto do III Seminário TIC. Os 
professores André Valente e Custódio Gastão, em contato com representantes técnicos administrativos de 
TI dos campi, propuseram temas diversificados, e desdobramentos, como temática do evento. 
Após reflexões e novas proposições dos membros do CTI acerca da temática e de outros pontos do 
seminário, o presidente comunicou que será realizada reunião via webconferência com os professores 
André Valente e Custódio Gastão e os servidores de TI, com intuito de debater sobre o evento. 
 
- Informações gerais. 
 
O presidente apresentou parecer de processos aprovados ad referendum, entre eles, solicitação de 
contratação, pelo Campus Pontes e Lacerda, dos equipamentos Servidor Storage e Access Point, que 
culminará em mudanças no PDTI.  
 
O presidente comunicou que tem sido debatido o desenvolvimento de metodologia de atualização e 
publicização do PDTI, na medida em que estão sendo solicitadas constantemente alterações no plano 
diretor.  
  
 

 


