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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
Ao 1º dia do mês de março do ano de 2018, às 08h15min, 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) e com o comparecimento de Ricardo
Matsumura de Araújo, Felipe de Souza Marques, Paulo de Almeida Afonso, Francisco de Paula Marques
Rodrigues, Fernando da Silva Camargo e Tiago Veiras Collares. O presidente deu início à reunião do
Comitê de TI com a seguinte ordem do dia: 1. Análise e apreciação do PDA (Plano de Dados Abertos). 2.
Apresentação da proposta de PDTI 2017-2018. 3. Outros Assuntos. A pauta da reunião foi aprovada com
a alteração da inversão do item 1 pelo item 2. 2. Apresentação da proposta de PDTI 2017-2018. O
membro Francisco fez uma apresentação da proposta de PDTI elaborada em 2017 para vigência de 2017 a
2018. A proposta foi discutida por todos os membros e ficou definido que as próximas duas reuniões
acontecerão nos dias 08/03/2018 e 15/03/2018 para discussão e aprovação do PDTI. 1. Análise e
apreciação do PDA (Plano de Dados Abertos). O membro do Comitê, Paulo Afonso, apresentou o Plano
Institucional de Dados Abertos, já encaminhado anteriormente aos membros do Comitê, após discussão o
plano foi aprovado para o biênio 2017-2018. 3. Outros Assuntos. Ficou definido que será elaborado um
calendário de reuniões ordinárias do Comitê para 2018 após consulta a todos os membros. Nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião às 9h30min, 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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