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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021

No dia 28 de Maio de 2021, às 14:30, na plataforma Microsoft Teams, foi realizada a 1ª

sessão extraordinária do Comitê Estratégico de Governança de Tecnologia de Informação e

Comunicação, sob a presidência do Diretor-Geral, Professor Maurício Saldanha Motta e com

a presença dos membros:

Célia Machado Guimarães e Souza, Diretora de Gestão Estratégica;

Enoch Cezar Pimentel Lins da Silva, Chefe do Departamento de Informática;

Gisele Moraes Marinho, Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais;

José Maurício de Azevedo Cardoso, Diretor de Extensão;

Julliany Sales Brandão, Analista de Tecnologia da Informação convidada;

Roberto Carlos da Silva Borges, Diretor de Ensino;

Ronney Arismel Mancebo Boloy, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação;

Sérgio Kazuyoshi Saruwataru, substituto da Diretora de Administração e Planejamento.

Itens de Pauta:

1. Apresentação dos membros;

2. Plano de Transformação Digital;

3. Adesão ao Diploma Digital da RNP;

4. Definição do sistema de processo eletrônico;

5. Assuntos gerais.

Dando início ao Expediente Inicial, Item 1. Apresentação dos membros

O Enoch Cezar se apresentou como novo Gestor do TI ao Comitê e justificou a

participação da Julliany Sales Brandão, Analista de TI convidada e já conhecida pelos

presentes. A funcionária Gisele Moraes Marinho se apresentou como a Encarregada pelo

Tratamento de Dados Pessoais nos termos do disposto da Lei nº 13.709/18.
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Passando-se à Ordem do Dia, Item 2. Plano de Transformação Digital.

O Gestor do TI Enoch Cezar falou sobre as reuniões com os representantes do

Ministério da Economia e gestores de TI de outros Institutos, do prazo definido no Acórdão

419/2021 do TCU para elaboração do plano e do modelo utilizado como base.

O Gestor do TI Enoch Cezar explicou a transformação digital de serviços públicos e

unificação de canais digitais pelo Gov.br e na sequência apresentou o Plano de Transformação

Digital (PTD) encaminhado anteriormente como material para análise na marcação da

presente reunião. O PTD foi elaborado pelos Analistas de TI Julliany Sales Brandão e Daniel

Ferreira de Oliveira, sendo que o Daniel ficou como Gerente do Projeto.

O Gestor do TI Enoch Cezar apresentou a lista de serviços (com prazos, responsáveis

e outras informações) explicando que todos são para transformação, pois atualmente nenhum

deles é digital.

O substituto da Diretora de Administração e Planejamento, Sérgio, perguntou sobre os

responsáveis pelo processo de transformação e previsão de custos, a analista convidada

Julliany explicou que o Departamento de Informática irá trabalhar junto com os setores das

atividades fim na execução do Plano e a maioria das soluções a serem implementadas não

necessitaria de recursos financeiros, dependendo da decisão do Comitê no outro item da

pauta.

O Diretor Ronney perguntou sobre a existência de outros serviços a serem

digitalizados e a analista convidada Julliany informou que esses serviços são do catálogo de

serviços para todos cidadãos brasileiros, e que outros serviços internos não entrariam no PTD.

O Gestor do TI Enoch Cezar informou que o Plano prevê a atualização da plataforma

Gov.br pela equipe da Assessoria de Comunicação Institucional (ASCOM) listada nele e

finalizou  a apresentação.

O Presidente Diretor Maurício colocou para votação o Plano de Transformação

Digital e este foi aprovado por todos os membros presentes.
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Passando-se à Ordem do Dia, Item 3. Adesão ao Diploma Digital da RNP

Às 15h, o Diretor Ronney precisou sair da reunião, justificando outro compromisso

institucional e pediu desculpas.

O Gestor do TI Enoch Cezar iniciou a explicação sobre o Diploma Digital contando

sua origem, definição e prazo de adequação das IES. Informou também do serviço de

Diploma Digital da RNP que numa parceria com o MEC seria gratuito por dois anos para

todas instituições que escolhessem aderir  a solução.

A analista convidada Julliany relatou o estudo feito por outra solução e os custos

envolvidos, sugerindo o serviço da RNP como a melhor opção do ponto de vista técnico.

O substituto Sérgio perguntou sobre os riscos envolvidos nessa adesão e a analista

convidada Julliany disse que seria não ter recursos financeiros no final desse período de dois

anos, mas que isso seria um risco para qualquer outra solução.

O Presidente Diretor Maurício perguntou sobre a obrigatoriedade do Diploma Digital

e quantidade de institutos que aderiram à solução oferecida pela RNP..

O Gestor do TI Enoch Cezar informou sobre a obrigatoriedade do Diploma Digital

para os cursos de Graduação até o final do ano de 2021 e que mais de 50 instituições de

ensino já tinham aderidos e estavam sendo atendidos em lotes conforme o sistema acadêmico

utilizado.

A analista convidada Julliany ressaltou que além da gratuidade, a RNP disponibiliza

bons serviços, a grande adesão pelas IES e a possibilidade futura de troca da solução, caso

haja algum problema ou interesse da gestão.

O Gestor do TI Enoch Cezar reafirmou a credibilidade da RNP e citou exemplos de

outras instituições que utilizam o SIE, fizeram adesão à solução de Diploma Digital da RNP e

buscaram também uma solução paga.

O Presidente Diretor Maurício colocou para votação a adesão ao Diploma Digital da

RNP e baseado na opinião técnica recebida, deu um parecer favorável que foi seguido pelos

outros membros do Comitê.

Dessa forma, a adesão ao Diploma Digital da RNP foi aprovada pelo CGTIC.
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Passando-se à Ordem do Dia, Item 4. Definição do sistema de processo eletrônico.

O Gestor do TI Enoch Cezar passou a palavra para a analista convidada Julliany que

foi responsável pelo relatório encaminhado anteriormente como material para análise na

marcação da presente reunião.

A analista convidada Julliany explicou que, em sua época como gestora, foi criada

uma comissão para analisar o SEI como sistema de processo eletrônico porque seria o único

compatível ao barramento criado pelo governo federal. Mas o trabalho foi interrompido pois o

TRF4 não assinou o acordo de adesão e nem liberou o acesso ao código fonte para o Cefet/RJ.

A diretora Célia reforçou a fala da Julliany e lembrou que houve um entrave político entre o

Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o TRF4 que prejudicou a concessão

de novos acordos para a utilização do SEI.

A analista convidada Julliany afirmou que, assim que o atual gestor de TI assumiu, o

Diretor Geral Maurício Saldanha Motta, solicitou um estudo de outras opções viáveis de

sistemas para a implantação do processo eletrônico na instituição. Diante disso, foram

marcadas reuniões com gestores de institutos que utilizam outros dois sistemas: SIG e Suap.

A Julliany apresentou brevemente os dois sistemas e destacou que o SIG possui

obrigatoriedade de pagamento para a implantação do sistema e é desenvolvido na linguagem

de programação JAVA que não é de expertise da equipe do Departamento de Tecnologia da

Informação (DTINF). Em contrapartida, informou que o Cefet/RJ já possui um acordo de

colaboração com o SUAP e acesso gratuito ao código fonte do sistema, que inclusive já se

encontra instalado em um ambiente de testes. Além disso, foi reforçado que as tecnologias

adotadas pelo SUAP são conhecidas pela equipe do DTINF o que diminuiria a curva e tempo

de aprendizado por parte da equipe.

Além disso, foi lembrado tanto pela Julliany, como pelo Gestor de TI Enoch que o

Cefet/RJ irá utilizar o módulo de concursos do SUAP e da importância da integração e

unificação dos sistemas. Ambos também ressaltaram que independente do sistema adotado
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existe a necessidade de capacitação da equipe técnica e dos usuários das atividades meio que

utilizarão o sistema.

O substituto Sérgio questionou o alto custo de treinamento para a utilização do Suap

baseado no plano de capacitação da DICAP e o Gestor de TI Enoch Cezar respondeu que o

referido plano de capacitação incluiu vários outros cursos levantados e solicitados pelo

departamento.

O Presidente Diretor Maurício reforçou que o SEI é um sistema exclusivamente para

tramitação de processos, enquanto as soluções SIG e SUAP sendo sistemas integrados podem

atender a outras necessidades futuras da instituição com a implantação de outros módulos e

que o SUAP diante do relatório apresentado apresenta-se como uma boa solução a ser

adotada.

Terminada a sua explanação, ele colocou para votação a definição do sistema de

processo eletrônico a ser utilizado para a implantação na instituição e baseado na opinião

técnica recebida, deu um parecer favorável a adoção do sistema SUAP que foi seguido pelos

demais membros do Comitê.

Em seguida, no Expediente Final, Item 5. Assuntos gerais.

O Presidente Diretor Maurício perguntou se existia algum outro assunto para ser

discutido e o gestor do TI Enoch Cezar incluiu como assunto “outsourcing de impressão” para

discutir a necessidade da iniciação do serviço no período de pandemia.

O gestor do TI Enoch Cezar relatou que se tornou gestor do contrato e renovou o

contrato justificando a economia que esse serviço iria oferecer a instituição baseado num

estudo técnico do antigo MPOG. E informou também que foi procurado pelo substituto Sérgio

para a ativação do serviço.

O substituto da DIRAP, Sérgio, informou sobre a necessidade da secretaria (DERAC)

pelo uso de impressão colorida em alguns documentos, pois a impressora da gráfica havia

parado de funcionar.
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O gestor do TI Enoch Cezar no papel de gestor do contrato se posicionou contra a

ativação do serviço de outsourcing de impressão no período de pandemia, pois haveria uma

baixa utilização do serviço, abaixo do consumo mínimo do contrato, não trazendo vantagem

econômica no seu uso.

O Diretor José Maurício relatou problemas que ele teve com o mau uso das

impressoras do Cefet e afirmou a importância de uma política de uso delas.

O Presidente Diretor Maurício estava ciente da necessidade da secretaria e sugeriu que

o modelo de declaração fosse alterado durante o período da pandemia, uma vez que seria uma

questão estética e solicitou uma análise pelo Diretor Roberto quanto a impressão

monocromática dos documentos e o mesmo foi favorável não apresentando nenhuma

oposição, estendendo o padrão para todos os campi. A encarregada dos dados Gisele

confirmou que nem sempre fez uso do modelo na secretaria do campus Nova Friburgo e fez

muito uso da versão eletrônica de documentos.

O Presidente Diretor Maurício ressaltou que o objetivo da atual reunião era justamente

de escolher ferramentas para trabalhar com formato eletrônico dos documentos e assim evitar

a impressão de documentos. Dessa forma ficou definido que o serviço de outsourcing de

impressão não seria iniciado por enquanto.

O Diretor José Maurício relatou a necessidade da DIEMP em imprimir um grande

volume de documentos no retorno às atividades presenciais.

O Presidente Diretor Maurício perguntou se existia algum outro assunto e a

encarregada dos dados Gisele levantou um questionamento sobre o Plano de Dados Abertos

(PDA) e o papel do Comitê nele.

O gestor do TI Enoch Cezar informou que o Comitê era responsável pela aprovação

do PDA, mas sua elaboração era feita em outro comitê que precisava ser recomposto e que

não tinha recebido nenhuma informação do trabalho feito por esta. O gestor de TI, então,

sugeriu uma conversa posterior sobre o Plano de Dados Abertos do Cefet/RJ.

O gestor do TI Enoch Cezar sugeriu a marcação de nova reunião para a entrega do

Plano de Ações para implantação do processo eletrônico e o Presidente Diretor Maurício

definiu que a mesma ocorrerá no dia 01/07/2021 às 14h.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às 16:39hs (dezesseis

horas e trinta e nove minutos). Lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Enoch

Cezar Pimentel Lins da Silva, pelo presidente e os demais membros deste Comitê.

Célia Machado Guimarães e Souza Enoch Cezar Pimentel Lins da Silva
Diretora de Gestão Estratégica Gestor de TIC e Assessor

Gisele Moraes Marinho José Maurício de Azevedo Cardoso
Encarregada de Dados Pessoais Diretor de Extensão

Julliany Sales Brandão Roberto Carlos da Silva Borges
Analista de TI Diretor de Ensino

Ronney Arismel Mancebo Boloy Sérgio Kazuyoshi Saruwataru
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação Substituto da Diretora de Administração

e Planejamento

____________________________________

Maurício Saldanha Motta

Presidente e Diretor-Geral
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