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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. Objetivo/Pauta da Reunião

− Indicação de novo membro para o CTI;

− Reestruturação do CSI;

− Solicitação de atualização do PDTI através de aquisições para os campi Rondonópolis, Sorriso e 
ampliação da rede da Reitoria;

− Site do Censo Étnico Racial – acrescentado pela Glaucia;
− Vistoria de TI em PLC – acrescentado pela Glaucia;
− Comunicados Gerais;

−
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3. Assuntos Tratados

Registrou-se as presenças do Ed' Wilson, da Suzana, do Ruy, do Constantino, Fabiano, Rupert e Elenice.

Ed' Wilson iniciou a reunião registrando a falta justificada da Glaucia, devido a falta de sinal. 

Em substituição ao Pedro que antes era membro do CTI, foi indicado o servidor Anderson de CAS, houve 
aprovação unânime.

Por solicitação do Comitê de Segurança discutiu-se a reestruturação deste, tendo em vista que a maior 
parte  dos servidores atuantes estão se desligando.  Foi  unânime os votos a  favor  da atualização do 
comitê.

Susana indagou a justificativa de falta do Pró-reitor de Administração pois a presença dele é obrigatória, 
sugeriu que a causa seja encaminhada ao reitor para averiguarmos qual postura tomarmos quanto a isso.

Todas as solicitações de atualização do PDTI, retornarão aos solicitantes para que venham montar o 
processo conforme orientado na reunião do CODIR.

O NCTI já está funcionando, neste momento concentrado na aquisição de Firewal e estarão a partir de 
hoje também concentrado na aquisição de software.

O professor Ruy estará representando o CTI no Workshop com o Ministério do Planejamento.

Glaucia expôs a necessidade de readequar o planejamento de cabeamento estruturado de PLC, este 
projeto era de 2008 e já estamos em 2012, a Comissão de Obras é composta por engenheiros e não 
compreendem as questões de TI. A sugestão do Rupert e do Ed' Wilson é que se indique dois servidores 
um engenheiro eletricista e um analista de TI para realizar tal avaliação.

Glaucia indicou a necessidade de se acrescentar a Comissão de Obras do IFMT, um servidor de TI, a 
PRODIN e a DGTI consideram importante porém irão pensar um nome a ser indicado, pois os servidores  
da DGTI estão muito sobrecarregados.

A segunda pauta da Glaucia, Ed' Wilson considerou ser operacional e de função da DGTI, foi indicado o  
servidor Alexandre para a execução deste projeto pois ele já está trabalhando com este tipo de projeto.

4. Compromissos Assumidos

Descrição     Responsável Prazo de 
Conclusão
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