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ATA N.° 3 – REUNIÃO CATI 2021 

  

  

Ata da Sessão Ordinária do Comitê Administrativo de 

Tecnologia da Informação – CATI, realizada no dia 

23 de novembro de 2021, às 9 horas e 30 minutos, de 

forma presencial. Pauta da reunião: 1) Apreciação da 

ata da última reunião; 2) Proposta de política da 

parceria da UFC com a Google; 3) Proposta de 

estratégia sobre o uso da assinatura eletrônica 

GOV.BR na UFC; 4) Cronograma para envio das 

solicitações de compras de TI; 5) Proposta de 

ampliação de itens institucionais de TI; 6) Informes. 

  

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas e 30 minutos, 1 

na Sala de Reuniões da Reitoria, reuniram-se os membros do Comitê Administrativo de 2 

Tecnologia da Informação (CATI). A sessão ordinária foi presidida inicialmente pelo professor 3 

José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, Reitor da Universidade Federal do Ceará 4 

(UFC), bem como composta pelos membros representantes: professor Edgar Marçal de Barros 5 

Filho (Superintendente da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)), Vera Lúcia 6 

Pontes Juvêncio (Coordenadora da Coordenadoria de Administração e Governança em TI/STI), 7 

Beatriz Duarte Lima de Araújo (Diretora da Divisão de Governança em TI/STI), Silvio Roberto 8 

Martins Amarante (Coordenador da Coordenadoria de Sistemas de Informação/STI), Amarildo 9 

Maia Rolim (Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança da Informação/STI), 10 

Woldisney Derarovele Semeão e Silva (Diretor da Divisão de Redes de Computadores/STI), 11 

Thelma Cinthya Batista Farias (Coordenadoria de Administração e Governança em TI/STI),   12 

Roberta Queirós Viana Maia (PROPLAD), Luana Claudio Sombra (PROPLAD), professora Ana 13 

Paula de Medeiros Ribeiro (Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)), professor Rodrigo Rego  14 

(Coordenadoria de Intercâmbio e Convênios Internacionais/PROINTER), professor Alexandre 15 

Holanda Sampaio (Centro de Ciências Agrárias (CCA)), professor Maurício Feijó Benevides de 16 

Magalhães Filho (Faculdade de Direito), Paulo Rogério Faustino Matos (Faculdade de Economia, 17 

Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC)), professor Lindberg Lima Gonçalves (Campus 18 

da UFC Russas) e professor Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-19 

Graduação (PRPPG)). Havendo número legal, o professor José Cândido Lustosa Bittencourt de 20 

Albuquerque cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Assim, o professor José Cândido 21 

Lustosa Bittencourt de Albuquerque, que iniciou comunicando que o professor Edgar  Marçal de 22 

Barros Filho e o Silvio Roberto Martins Amarante vão amanhã à noite para Brasília para apresentar 23 

e vender o nosso sistema de diploma digital para o Ministério da Educação – MEC. O  professor 24 

José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque conversou com o Ministro da Educação e 25 

conversará com o Governador do Estado do Ceará e se aprovado sistema de diploma digital será 26 

vendido para as Universidades Privadas. O  sistema de diploma digital já está pronto. As passagens 27 

aéreas vão ser tiradas para quarta-feira (24.11.2021) à noite. Devemos também resolver a questão 28 
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do fundo patrimonial. Sobre o Hospital de Ciências Médicas o  professor José Cândido Lustosa 29 

Bittencourt de Albuquerque fez algumas sugestões: avaliar o terreno, adquirir e colocar no nome 30 

da UFC, pois oito milhões de reais da UFC foram aplicados no hospital. O terreno vale vinte 31 

milhões de reais. A outra sugestão é mais complicada, pois já depois de pronto será calculado por 32 

metro quadrado e sairá mais caro. A construção está parada desde 2012 e faremos convênio com 33 

o Estado do Ceará e a  Prefeitura de Fortaleza. Caso não dê certo será vendido e repaginaremos o 34 

Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC. Nesse caso o Estado criaria uma Fundação de 35 

Saúde e devolveria o dinheiro investido da UFC atualizado no valor de dezessete milhões de reais. 36 

Mas isso não foi adiante e o assunto reapareceu através de Ofício. Vamos criar uma comissão que 37 

vai avaliar para definir o que será feito e como será feito no ano de 2022, a fim de atender as 38 

necessidades da Universidade e da sociedade, ao mesmo tempo que respeitamos as nossas 39 

possibilidades de investimento. A criação desse novo hospital foi manchete em jornais locais. Na 40 

pior das hipóteses a gente vende, só não vamos aceitar perder o dinheiro. Desde setembro desse 41 

ano surge boatos sobre esse hospital e soube ontem que na internet o hospital já estaria pronto. A 42 

professora Ana Paula de Medeiros Ribeiro presidirá a reunião com a colaboração do  professor 43 

Edgar  Marçal de Barros Filho, pois o professor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque 44 

precisou se retirar mais cedo. São cinco pontos de pauta, mas o terceiro ponto será remanejado 45 

para o segundo ponto. 1) Apreciação  da ata da última reunião. Não houve nenhuma consideração 46 

e foi aprovadada por unanimidade. 2)  Proposta de estratégia sobre o uso da assinatura eletrônica 47 

GOV.BR na UFC. Foi realizada a análise da equipe da STI, PROPLAD e Rodrigo Santos 48 

(Reitoria). Foi concluído que não há necessidade de resolução específica e recomendamos uma 49 

nota técnica. O  Rodrigo Santos falou sobre o Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. O 50 

Decreto é plenamente autoaplicável e permite que cada Entidade normatize internamente. A UFC 51 

já possui uma resolução do SEI que permeia esse Decreto. O Decreto ele já fala de espécies de 52 

atos. A nossa recomendação é que a STI faça uma nota técnica específica para regulamentar e 53 

podem ser feitas várias. O  Rodrigo Santos falou que após a reformulação do Comitê 54 

Administrativo de Tecnologia da Informação (CATI) houve uma melhora nos índices de 55 

governança. O  professor Edgar  Marçal de Barros Filho apresentou a Nota Técnica para os 56 

participantes da reunião. O documento gerado e assinado pelo SEI tem validade e são enviados 57 

eletronicamente sem problemas para outros órgãos que não utilizam o SEI. A  Nota Técnica foi 58 

aprovada por unanimidade. 3)  Proposta de política da parceria da UFC com a Google. O  59 

Woldisney Derarovele Semeão e Silva apresentou e explicou como foi feito o estudo para limitar 60 

as contas do Google. Servidores (Docentes e TAEs). Uma conta por servidor. Até 5GB de espaço 61 

(e-mail + Drive). Atualmente 74,31% se adequam a essa dimensão. Discentes (Graduação e Pós-62 

Graduação). Uma conta por discente. Até 1GB de espaço (e-mail + Drive). Atualmente 84,21% se 63 

adequam a essa dimensão. Contas setoriais. Uma conta por setor. Até 15GB de espaço (e-mail + 64 

Drive). No dia 22 de julho de 2022 a UFC tem que está de acordo com esses limites estabelecidos 65 

acima. Essa proposta compõe 70% do que é disponibilizado pelo Google com 30% para expansão. 66 

O número de contas setorias é de 980. O anúncio sobre essas novas regras de uso do Google será 67 

feito ainda em novembro desse ano para toda a UFC. As gravações no Google Meet também serão 68 

limitadas. Foi sugerido que após seis meses de desligamento da UFC as contas dos usuários 69 

possam ser desativadas com aviso prévio. Nas Universidades privadas eles cancelam os e-mails 70 

dos egressos. A  professora Ana Paula de Medeiros Ribeiro fez uma lista das pessoasque não 71 

trabalham mais na PROGRAD e solicitou o cancelamento dos e-mails. O professor Lindberg Lima 72 

Gonçalves falou que o Fundo Patrimonial tem que ser regularizado para que possamos receber de 73 

empresas externas, como foi o caso no valor de trinta mil reais da empresa Apodi. O  professor 74 

Lindberg Lima Gonçalves disse que devemos recadastrar os ex-alunos, pois através dessa lista 75 

podemos receber doações. Foi dito também que como se trata de um recurso público se tiver que 76 

ser pago, não temos como sustentar os egressos com e-mail institucional. O  professor Lindberg 77 

Lima Gonçalves pediu para que não se fechasse esse canal com os egressos, por causa de um 78 

legalismo exagerado. A professora Ana Paula de Medeiros Ribeiro falou sobre uma política de 79 

egressos e que a STI faça uma análise sobre os egressos. Uma outra sugestão seria que o egresso 80 
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teria o período de seis meses a um ano para cancelar o e-mail e antes indicar um novo e-mail para 81 

contato com a UFC. Nesse caso o egresso preencheria um formulário. Foi aprovada com 82 

unanimidade a proposta de parceria com a Google. A STI vai disponibilizar um tutorial da 83 

Microsoft para quem quiser abrir uma conta. A Microsoft cadastrou todas as instituições de ensino 84 

e disponibilizou 1TB para o usuário. Quando a UFC levou suas contas para o Google em 2017 85 

essa decisão foi aprovada anteriormente pelo Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação 86 

(CATI). Alternativas de aramazenamento em nuvem para os usuários: Amazon drive – 5GB, 87 

Icloud – 5GB e Microsoft – 1TB. 4) Cronograma para envio das solicitações de compras de TI. 88 

15.12.2021 – Ofício Circular via processo no SEI para realização do levantamento da demanda de 89 

TI 2023. 15.02.2022 – Data final para o envio de demandas (via planilha – itens institucionais ou 90 

vias DIDs – itens específicos). 15.03.2022 – Reunião do Comitê Administrativo de Tecnologia da 91 

Informação (CATI) para aprovação da proposta de consolidação das demandas de TIC da UFC. 92 

Aprovado o cronograma por unanimidade para 2023. O professor Lindberg Lima Gonçalves 93 

perguntou qual a perspectiva para a compra de TI em 2022? O orçamento previsto para gastos com 94 

TI inicialmente é de um milhão de reais. O controle das compras de TI é um ponto a ser melhorado 95 

em 2022. 5) Proposta de ampliação de itens institucionais de TI. O professor  Edgar Marçal de 96 

Barros Filho sugeriu algumas mudanças: Retirar o item de videoconferência e incluir o material 97 

de consumo (webcam com microfone integrado e exclusão dos itens cabo de rede e RJ45). Essas 98 

mudanças foram aprovadas por unanimidade. 6) Informes. O professor  Edgar Marçal de Barros 99 

Filho falou sobre o planejamento das contratações 2021. Tokens, certificados, carimbo de tempo 100 

e e-CNPJ. Status 100%. Renovação – mautenção sala cofre.  Status 100%. Renovação – garantia 101 

Data Center.  Status 100%. Licenças Adobe Creative Cloud.  Status 8%. Projetores.  Status 100%. 102 

Computadores.  Status 100%. Mesa digitalizadora.  Status 100%. Computador especializado.  103 

Status 9%. Switches.  Status 100%. Wi-fi fase 3.  Status 100%. Storage.  Status 100%. Material de 104 

consumo (22 itens).  Status: publicado no Diário Oficial da União (DOU). Por fim, a professora 105 

Ana Paula de Medeiros Ribeiro agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a sessão às 106 

onze horas e dez minutos, da qual para constar, eu, Thelma Cinthya Batista Farias, Secretária 107 

Executiva da Coordenadoria de Administração e Governança em TI/STI, lavrei a presente ata que, 108 

se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do CATI que participaram 109 

dessa sessão, estando esta ata à disposição em meio digital.110 

 

 

 

Fortaleza, 23 de novembro de 2021.   

 

____________________________________________ 

Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque 

Magnífico Reitor 

 

____________________________________________ 

Thelma Cinthya Batista Farias 

Secretária Executiva 

Superintendência de Tecnologia da Informação 

 
 


