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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de 2019, às 10h12min, 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), Ricardo Matsumura de Araújo,
Paulo de Almeida Afonso, Francisco de Paula Marques Rodrigues e Guilherme Ribeiro Corrêa. O
presidente deu início à reunião do Comitê de TI com a seguinte ordem do dia: 1. Informes; 2. Apreciação
do Plano de Trabalho do PDTIC (2019-2021) elaborado pela EqEPDTIC; 3. Discussão e apreciação das
alterações do Regimento do Comitê de Tecnologia da Informação e 4. Outros Assuntos. Foi aprovada a
pauta com a inversão da ordem entre os itens 2 e 3. 1. Informes. O Prof. Júlio deu boas vindas aos
integrantes do Comitê e pediu licença para a participação na reunião dos servidores Leandro Garcia e
Alfredo Tillmann, que participam da EqEPDTIC e trabalham na sistematização do processo de elaboração
do PDTIC (2019-2021). 3. Discussão e apreciação das alterações do Regimento do Comitê de
Tecnologia da Informação. Foram discutidas e aprovadas as seguintes alterações no regimento: remoção
da atribuição de "IV - a Política de Segurança da Informação da Universidade" do Art. 5, tendo em vista
que já existe comitê específico para esta área; alteração da representação do "Centro de Gerenciamento de
Informações e Concursos (CGIC)" para "Unidade de Gestão de Tecnologia da Informação" e alteração da
representação do "Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD)" para "Unidade Responsável
pelos Programas de Ensino a Distância"; inclusão de suplentes em todas as representações; os
representantes da área acadêmica da Computação serão indicados em comum acordo pelos cursos de
Ciência da Computação, Engenharia de Computação e Programa de Pós-Graduação em Computação.
Todas as alterações foram aprovadas por unanimidade. 2. Apreciação do Plano de Trabalho do PDTIC
(2019-2021) elaborado pela EqEPDTIC. O analista de tecnologia da informação Francisco apresentou o
Plano de Trabalho do PDTIC (2019-2021), que, após ampla discussão pelos membros do Comitê, foi
aprovado por unanimidade. 4. Outros Assuntos. O presidente convidou os membros do Comitê a
participarem do processo de elaboração do PDTIC (2019-2021), colaborando nos GTAT de seu interesse.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião às 11h45min, 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 PAULA LEMOES HAERTEL WIETH, Secretária, Pró-Reitoria
de Gestão da Informação e Comunicação, em 06/11/2019, às 11:40, 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 JULIO CARLOS BALZANO DE MATTOS, Pró-Reitor, Pró-
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