ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UFPEL- DIA 27/05/2014.
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e quatorze reuniram-se os participantes do Comitê
de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Pelotas, para deliberarem sobre os
seguintes assuntos: 1) Votação acerca do trabalho apresentado pela Comissão de Implementação na
UFPel da Instrução Normativa 04/2010; 2) Outros Assuntos. Srª Amanda saudou a todos e deu
início a reunião. Srª Amanda informou sobre os monitoramentos e auditorias dos órgãos
governamentais que chegaram a Coordenação de Tecnologia da Informação. Foi falado sobre a
aposentadoria do servidor Bayard Centeno e da importância do seu trabalho para a Instituição. Srª
Flávia explicou que após as apresentações anteriores sobre a Implementação na UFPel da Instrução
Normativa 04/2010, espera-se que haja votação sobre o que foi demonstrado. Foi falado sobre as
modificações sugeridas nos documentos dos processos previstos na IN 04/2010. Foi falado sobre o
fluxo do DOD. Srª Amanda sugeriu a implementação inicial somente do DOD e os demais artefatos
posteriormente. Sr. Ricardo sugeriu a aprovação por este comitê, do DOD e documento unificado,
no entanto a implementação inicial somente do DOD. Foi falado sobre a pendência da análise de
uma listagem especificando quais serviços, materiais e equipamentos serão considerados da área de
TI. Srª Amanda sugeriu que conste após a aprovação a possibilidade de recomendações a posteriori.
Foi sugerido que conste no documento a sua versão. Foi aprovado o documento de oficialização de
demanda – DOD e o documento unificado. Foi decidido que os documentos serão implementados
na íntegra. A próxima reunião será marcada via e-mail conforme disponibilidade dos membros. Sem
mais nada havendo a tratar foram encerrados os trabalhos que originaram a presente ata que vai
assinada pelos presentes.
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