
  
  

Ministério da Educação 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ 

  
REGIMENTO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (COGTI) 

  
TÍTULO I 

DA FINALIDADE 
Art. 1º O presente Regimento tem por finalidade estabelecer os aspectos de organização e de               
funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (COGTI) do Centro Federal de Educação              
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ). 
  

TÍTULO II 
DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Art. 2º O COGTI é o órgão colegiado de natureza consultiva e propositiva, de caráter permanente que                 
tem a finalidade de colaborar com o Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF) nas políticas e                
ações do Cefet/RJ na área de Tecnologia e Segurança da Informação. 
Parágrafo único. Este Comitê está subordinado ao Departamento de Tecnologia da Informação em seus              
atos de gestão e, às diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e                
Comunicação (CGTIC). 
  

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º O COGTI é composto pelos seguintes membros: 
        I.            Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF) 
        II.            Chefe da Divisão de Estratégia e Governança de Tecnologia da Informação (DIGTI) 
       III.            Representante titular e suplente da Diretoria de Gestão Estratégica (DIGES) 
       IV.            Representante titular e suplente da Diretoria de Ensino (DIREN) 
       V.            Representante titular e suplente da Diretoria de Pesquisa (DIPPG) 
       VI.            Representante titular e suplente da Diretoria de Extensão (DIREX) 
       VII.            Representante titular e suplente da Diretoria de Planejamento e Administração (DIRAP) 
       VIII.            Representante titular e suplente de cada um dos campi 
   

§ 1º A formação deste Comitê se dará por ato de gestão, sendo o seu representante designado por                  
cada Diretoria Sistêmica ou diretoria de campus, ratificado por aprovação e emissão de Portaria              
pelo diretor-geral. 
§ 2º É dever do representante titular de cada unidade participar das reuniões para as quais seja                 
convocado, designando formalmente, no caso de seu impedimento, o seu suplente. 
§ 3º Poderá o COGTI convidar servidores de quaisquer áreas do Cefet/RJ para as suas reuniões,                
visando a sua contribuição com opiniões ou com o fornecimento de subsídios necessários ao              
cumprimento dos objetivos expostos no art 9º. 



  
CAPÍTULO II 

DA PRESIDÊNCIA DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Art. 4º O COGTI, será presidido pelo chefe do Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF). 
Parágrafo único. No caso de impedimento temporário, o Chefe de Estratégia e Governança de              
Tecnologia da Informação (DIGTI) assumirá a presidência. 
  

CAPÍTULO III 
DAS REUNIÕES 

Art. 5º O COGTI reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre e extraordinariamente, quando convocado             
pelo presidente. 

§1º Terão direito a voz todos os membros do COGTI. 
§2º Terão direito a voto os representantes titulares, ou suplentes na condição de titular, de cada                
diretoria sistêmica ou campus. 
§3º As reuniões ordinárias do COGTI serão agendadas com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de                
antecedência. 
§4º As votações realizadas pelo COGTI serão apenas para nortear as ações internas deste comitê,               
respeitando-se as limitações consideradas no art.2º deste regimento. 

Art. 6º Poderão ser agendadas reuniões em conjunto com outros comitês vinculados às atividades do               
COGTI, para assessoramento em assuntos específicos. 
Art. 7º Para o desenvolvimento das atividades do COGTI poderão ser organizados Grupos de Trabalho               
(GTs), de modo a operacionalizar demandas específicas. 
Art. 8º Nas reuniões do COGTI será designado um secretário pelo presidente. 
  
  

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 9º São atribuições do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação: 
I. executar a Política de Tecnologia da Informação do Cefet/RJ, considerando o Plano             
Estratégico do Cefet/RJ; 
II. formular e implementar a gestão da Política de Tecnologia da Informação; 
III. auxiliar na elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) do Cefet/RJ              
alinhado às estratégias organizacionais; 
IV.  auxiliar na elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Cefet/RJ; 
V. auxiliar na elaboração do Plano de Investimento em Tecnologia da Informação (PITI) do              
Cefet/RJ, alinhado às diretrizes do Comitê de Governança, Riscos e Controles; 
VI. elaborar e propor o instrumento de planejamento de Segurança da Informação e de Segurança               
Cibernética, com recomendações de padrões técnicos e operacionais no uso da Internet e da              
Intranet; 
VII. formular, implementar e monitorar o processo de gestão de contratos de TI; 
VIII. implementar os processos de contratações de bens e serviços de TI com respectivos acordos               
de nível de serviço (ANS) conforme Instrução Normativa nº04/2010 da SLTI, suas atualizações e              
normas correlatas; 



IX. analisar os Sistemas de Informação comuns ao Sistema Multicampi do Cefet/RJ e propor              
possíveis melhorias, atualizações, revisões e desativações; 
X. implementar a adesão à Plataforma da Cidadania Digital; 
XI. cumprir as recomendações do órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de              
Tecnologia da Informação – SISP, bem como as determinações do Governo Federal quanto aos              
projetos e ações que envolvam Tecnologia da Informação e Comunicação; 
XII. Desenvolver mecanismos para Governança de Projetos e Serviços de Tecnologia da            
Informação. 

  
TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 10 O cronograma das reuniões ordinárias e suas respectivas atividades deverão ser divulgadas na               
primeira sessão ordinária do exercício. 
Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos em votação pelos membros deste Comitê. 
Art. 12 Este Regimento entrará em vigor, após sua aprovação e homologação. 
 


