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NORMA DE SERVIÇO/DTINF Nº 07/2020. 

Dispõe sobre os prazos para apreciação dos 

temas propostos para discussão no âmbito das 

reuniões do Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação – COGTI. 

 

O Departamento de Tecnologia da Informação - DTINF, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela definição e orientação das políticas, estratégias, padrões técnicos e diretrizes 

no âmbito em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), conforme descritos no 

Regimento Interno e Plano Diretor de Tecnologia de Informação da instituição, e 

considerando o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (COGTI) como órgão de 

natureza consultiva e propositiva, presidido pelo chefe do DTINF, resolve:  

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A presente norma visa adotar um procedimento padrão no que se refere aos prazos 

para apreciação deste e de outros documentos. 

 
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS GERAIS 

Art. 2º Esta norma tem por objetivo normatizar as pautas das reuniões ordinárias e 

extraordinárias, além de se estabelecer prazo hábil para o envio de documentos a serem 

apreciados nas reuniões deste Comitê. 

 
  



 
 
 

 

CAPÍTULO III 
DAS REUNIÕES DO COMITÊ 

Art. 3º A convocação para as reuniões do Comitê será feita, por e-mail, da seguinte forma:  

I. Convocação com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas quando se 

tratar de reuniões ordinárias;  

II. Convocação com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas quando se 

tratar de reuniões extraordinárias;  

III. No e-mail da convocação, será informado o local, data, hora, tipo (on-line ou 

presencial) e plataforma (em caso de on-line) que ocorrerá a reunião. 

 

Art. 4º Com a convocação, será enviada a pauta da reunião com a lista de propostas a serem 

analisadas pelo comitê. 

 

Art. 5º Em havendo documentos a serem analisados pelo comitê, o envio da documentação 

ocorrerá com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da reunião; 

Parágrafo único – Em se tratando de reunião extraordinária, a documentação seguirá o prazo 

informado no inciso II, do Art. 3º. 

 

Art. 6º É imprescindível a leitura prévia das propostas pautadas por parte dos membros do 

comitê, de forma a permitir agilidade e qualidade dos debates durante as reuniões. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º Os casos omissos não contemplados nesta norma, além de eventuais dúvidas e 

esclarecimentos necessários, serão levados em consideração pelo presidente do Comitê e 

chefe do Departamento de Tecnologia da Informação; 

Art. 8º Esta norma entrará em vigor na data de sua aprovação. 
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