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ATA N.° 3 – REUNIÃO CATI 2018 

 

 

Ata da Sessão Ordinária do Comitê Administrativo 

de Tecnologia da Informação – CATI, realizada no 

dia 19 de junho de 2018, às 14 horas, na sala de 

reuniões da Vice-Reitoria da Universidade Federal 

do Ceará. Pauta da reunião: a) Política de Storage do 

SI3. b) Processos de TI. c) Fiscais Requisitantes de 

TI. d) Plano de Dados Abertos (PDA). e) 

Capacidade da Rede de Internet. f) Próxima Reunião 

 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala de 1 

reuniões da Vice-Reitoria, reuniram-se os membros do CATI. A sessão ordinária foi presidida 2 

pelo magnífico Reitor da UFC, professor Henry de Holanda Campos, bem como composta pelos 3 

membros representantes: Francisco Jonatan Soares (representante titular da Biblioteca 4 

Universitária), professora Maria Elias Soares (representante titular do Campus de Crateús), 5 

Professor Davi Romero de Vasconcelos (representante titular do Campus de Quixadá via 6 

videoconferência), professor Lindberg Lima Gonçalves (representante titular do Campus de 7 

Russas) Thales Guimarães Marques (representante titular do Campus de Sobral), Francisco Célio 8 

Vieira da Silva Filho (representante da Casa Amarela Eusélio Oliveira) professor Raimundo 9 

Nogueira da Costa Filho (representante titular do Centro de Ciências), professora Tereza Cristina 10 

Batista de Lima (representante titular da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação 11 

Acadêmica), Zilton Guedes Ribeiro de Freitas (representante suplente do Instituto de Ciências do 12 

Mar), professor Mauro Cavalcante Pequeno (representante titular do Instituto UFC Virtual), 13 

Paulo de Tarso Cavalcante Pequeno Filho (técnico de laboratório do Instituto UFC Virtual), 14 

Francisco José Albuquerque Cruz (representante da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis), 15 

professor Miguel Franklin de Castro (representante suplente da Pró-Reitoria de Graduação), 16 

professor Augusto Teixeira de Albuquerque (representante suplente da Pró-Reitoria de 17 

Planejamento e Administração), professora Marilene Feitosa Soares (representante titular da Pró-18 

Reitoria de Gestão de Pessoas, professor José Soares de Andrade Júnior (representante titular da 19 

Pró-Reitoria de Relações Internacionais)  Eurijunior Sales de Souza (representante da Secretaria 20 

de Acessibilidade), professora Ruth Carvalho de Santana Pinho (representante titular da 21 

Secretaria de Governança), Professor José Ramos Gonçalves (representante suplente da 22 

Secretaria de Tecnologia da Informação). Marcio André Souto Correia (Diretor da Assessoria de 23 
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Governança da Secretaria de Tecnologia da Informação), Luís César Marques de Vasconcelos 24 

(Diretor da Divisão de Sistemas da Secretaria de Tecnologia da Informação). Havendo número 25 

legal, a Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a sessão e passou a palavra para o 26 

senhor Luís César Marques de Vasconcelos, que apresentou uma proposta de resolução que 27 

define a política de armazenamento de dados no SI3, com especificidade no SIGAA. Foi 28 

sugerida a utilização de uma portaria em vez de resolução para a normatização da política. Foi 29 

deliberado pelo comitê a adotar 250MB por professor por semestre, em vez de 1GB como se 30 

encontrava na redação inicial do art. 1º da resolução proposta. Também foi definido entrar em 31 

contato com cada professor que esteja excedendo o limite de armazenamento após 3 meses da 32 

publicação do normativo, para que este se adeque. Posteriormente a palavra foi passada para o 33 

senhor Márcio André Souto Correia, que fez uma apresentação onde expôs as atividades 34 

desenvolvidas pela equipe da Assessoria de Governança da STI relacionadas ao mapeamento 35 

tanto do fluxo de projetos ofertados pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Sítios, 36 

Sistemas e Contratações) como do fluxo de serviços de TI. Na matéria relacionada ao 37 

desenvolvimento de Sítios de TI, foram feitas indagações pelo professor José Soares de Andrade 38 

Júnior, a respeito da Internacionalização dos Sítios. Foram feitos questionamentos também pelo 39 

senhor Eurijunior Sales de Souza, a respeito da adequação dos sítios às normas de 40 

Acessibilidade. Foi sugerida a presença do senhor Samuel Jorge Belo da Fonseca, diretor da 41 

Divisão de Portais Universitários (DPU/STI), na próxima reunião do CATI para esclarecer os 42 

questionamentos e dar mais informações do trabalho que é desenvolvido pela DPU. Em seguida 43 

Professor Augusto, Pró-Reitor Adjunto da PROPLAD, adicionou dois pontos à pauta: Fiscais 44 

Requisitantes de TI e Plano de Dados Abertos (PDA). No que se refere ao primeiro ponto iniciou 45 

sua fala destacando os diferentes tipos de fiscais presentes na IN 04/2010 e trouxe para discussão 46 

uma sugestão de portaria que define o fiscal requisitante de TI de maneira padrão a autoridade 47 

máxima da unidade que solicitou a solução de TI. Exemplo: no caso de uma Pró-Reitoria o Pró-48 

Reitor. no caso de um departamento o chefe de departamento. Caso o fiscal requisitante de TI 49 

padrão não possa ser a autoridade máxima, a unidade deve indicar um representante. Em relação 50 

ao segundo ponto, professor Augusto relatou a possibilidade de futuras inserções no PDA a partir 51 

de sugestões dadas pela comunidade universitária por meio da ouvidoria. Trouxe para discussão 52 

duas sugestões: a) PDA contendo plano de trabalho dos professores; b) Transparência de gastos 53 

no PDA. Sobre o ponto “a” foi destacado que a disponibilização desses planos no PDA pode 54 

gerar deturpação das informações, visto que há especificidades na docência universitária que não 55 

são bem compreendidas pela comunidade geral. Foi sugerida então uma padronização na 56 

elaboração desses planos de trabalho e que estes sejam disponibilizados para a consulta no sítio 57 

de cada departamento e não no PDA. Essa sugestão foi acatada pela maioria, assim, a sugestão 58 

“a” de inserção no PDA foi indeferida. Com relação a sugestão de inserção “b”, professor 59 

Augusto relatou que foi solicitada por meio da ouvidoria a inserção da prestação de contas dos 60 

gastos da UFC no PDA. O CATI optou por indeferir essa sugestão devido a essas informações 61 

solicitadas estarem disponíveis em diferentes plataformas. Exemplo: Portal da Transparência, 62 

Relatório de Gestão, Anuário da UFC. Em seguida professor Mauro Pequeno, diretor do Instituto 63 

UFC Virtual, solicitou a inclusão de um ponto na pauta: Capacidade da Rede de Internet. Iniciou 64 

sua fala ressaltando que a capacidade da rede está chegando ao limite em alguns horários do dia 65 

e que isso pode prejudicar enormemente a instituição, por atrapalhar o acesso ao Sistema 66 

Eletrônico de Informações (SEI). Destacou que a compra de um Firewall possibilitaria expansão 67 

da rede que atualmente se encontra em 1GB para 10GB e reiterou o trabalho da Divisão de 68 

Segurança da Informação da STI (DSEG/STI). Professor Henry, magnífico Reitor, cobrou 69 
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celeridade na elaboração do Termo de Referência. Paulo de Tarso Cavalcante Pequeno Filho da 70 

UFC Virtual, relatou a complexidade dos estudos preliminares da contratação. Professor Mauro 71 

relatou ainda que a Divisão de Redes de Computadores (DRC/STI) está executando uma solução 72 

autoral como forma paliativa, que é a instalação de um suíte com porta de 10GB na rede da RNP. 73 

Por fim foi deliberado pelo Comitê que a próxima reunião acontecerá no dia 11 de setembro de 74 

2018, terça-feira, às 14h na sala de reunião da Vice-Reitoria. Em seguida a Presidência 75 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual para constar, eu, Lucas 76 

Magalhães Crisóstomo, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 77 

assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do CATI que participaram dessa sessão, 78 

estando esta ata à disposição em meio digital. 79 

 

Fortaleza, 19 de junho de 2018. 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Henry de Holanda Campos 

Magnífico Reitor  

 

 

____________________________________________ 

Lucas Magalhães Crisóstomo 

Assistente em Administração 

Secretaria de Tecnologia da Informação  


