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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, com início às 10h, na sala 313 – Bloco B – Anglo,
realizou-se sessão ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Pelotas,
com os seguintes membros: Júlio Carlos Balzano de Mattos (presidente), Paulo de Almeida Afonso,
Francisco de Paula Marques Rodrigues, Ricardo Matsumura de Araújo, Fernando da Silva Camargo e
Tiago Veiras Collares. O senhor presidente iniciou a reunião apresentando o novo Comitê de TI. 1)
Informes: não houve informes. 2) Apresentação do Comitê de TI, instituído pela Portaria nº 631, de
29/03/2017; 3) Indicação do representante no Comitê de Segurança da Informação: foram indicados Júlio
Carlos Balzano de Mattos, como titular e Paulo de Almeida Afonso, como suplente. 4) Indicação de
representantes da Rede RECOP (REDECOMEP): para o Comitê Gestor foram indicados Júlio Carlos
Balzano de Mattos, como titular e Guilherme Ribeiro Corrêa, como suplente e para o Comitê Técnico
foram indicados Eduardo Maroñas Monks, Diórgenes Yuri Leal da Rosa e Jeronimo Feijó Noble da Rosa.
5) Apresentação do Guia de Governança da UFPel (wikigovernanca.ufpel.edu.br): Sr. Francisco
apresentou o wikigovernança da UFPel e destacou que alguns itens são definidos pelo Sistema de
Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP). Apresentou os documentos referentes ao
Comitê de TI e ao PDTI. Ressaltou que o SISP também disponibiliza um guia para construção do PDTI. 6)
PDTI e Plano de Trabalho para 2017: ficou definido que seria elaborado um PDTI transitório, na forma de
plano estratégico, com validade 2017 e 2018 e que durante este período designada uma comissão
específica para construir um PDTI para o período 2019-2021. 7) Outros Assuntos: a próxima reunião será
marcada via e-mail conforme disponibilidade dos membros. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Paula Haertel Wieth, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, vai assinada eletronicamente por mim e o presidente.
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