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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
Aos vinte e três dias do mês de junho 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, Felipe de Souza Marques
e Tiago Veiras Collares. O senhor presidente iniciou a reunião apresentando a ordem do
dia. 1) Informes: Deve ser apresentado, ao Ministério do Planejamento, o Plano de Investimento de TI
para 2018. Será encaminhada consulta via Doodle para agendamento de futuras reuniões. 2) PDTI e Plano
de Trabalho 2017: houve discussão sobre as estratégias de elaboração do PDTI (2017-2018). Ficou
acordado que em 2018 serão formadas comissões para realizar levantamento de necessidades de TI nas
Unidades Acadêmicas; 3) Outros Assuntos: o senhor presidente destacou que o Sistema Eletrônico de
Informações - SEI entrará em funcionamento em outubro. 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.
Documento assinado eletronicamente por JULIO CARLOS BALZANO DE MATTOS, Pró-Reitor, PróReitoria de Gestão da Informação e Comunicação, em 15/03/2018, às 08:34, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por PAULA LEMOES HAERTEL WIETH, Secretária, Pró-Reitoria
de Gestão da Informação e Comunicação, em 15/03/2018, às 08:37, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0068274 e
o código CRC D0A865C3.
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