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Ata da primeira reunião ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do
Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns – IFTO. Aos dezoito
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, das oito e trinta horas às dez e vinte
horas, na sala de reuniões do terceiro andar da Reitoria do IFTO, situada na Avenida
Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, conjunto 1, lote 8, na cidade de
Palmas-TO, reuniu-se, sob a presidência da Paula Karini Amorim, o Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação – CGTI –, composto pela Pró-reitora de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação como presidente; pelos pró-reitores de Administração, de
Extensão e de Ensino; pelos diretores-gerais dos campi de Palmas, Paraíso e
Aragua�ns e pelo Diretor de Tecnologia da Informação do IFTO. Foi registrada a
presença dos seguintes membros: pró-reitor de Administração, Octaviano
Sidnei Furtado; pró-reitora de Extensão, Gabriela de Medeiros Cabral; pró-reitora de
Ensino, Nayara Pajeu, representada pelo Diretor de Ensino Básico e Tecnológico,
Stefan Rosa; diretor-geral do Campus Palmas, Wendell Costa; diretor-geral do
Campus Paraíso do Tocan�ns, Flávio Eliziário; Diretor de Tecnologia da Informação,
Kleyton Moreira. Registrou-se também a presença do servidor Hugo Cavalcante
Lima. A presidente conferiu o quórum, cumprimentou os presentes e declarou
aberta a reunião. Inicialmente procedeu-se a apresentação da pauta, constante da
convocação 1- SEI 0920025 -. O Kleyton solicitou re�rada dos itens 11 e 12 do ponto
de pauta para que houvesse aprimoramentos considerados relevantes para a
consideração do Comitê. A proposta foi aceita pelos presentes. Em seguida, passou-
se a tratar das datas do calendário de reuniões anuais. Foi sugerido pelo Kleyton, a
pedido do professor Josafá, que não pode se fazer presente, que houvesse
coincidência das datas das reuniões com as datas de realização do Colégio de
Dirigentes. O professor Wendell e o professor Flávio Eliziário
apresentaram resumidamente as dificuldades que já vivenciou no seu campus
quanto à conec�vidade. O Kleyton esclareceu que hoje temos link robusto em todas
as unidades e que a definição de padrões e capacitação favorecerá para a melhoria
do serviço e a percepção pela comunidade. Foi sugerido pelo professor Stefan a
inclusão do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI como documento
cons�tu�vo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI. Sugestão acatada.
Caberá ao CGTI elaborar a minuta do PETI para apreciação da comunidade de
submissão às instâncias competentes. Tendo em vista as demandas emergenciais
ficaram estabelecidas as seguintes datas: 02 de março (hora: 8h30, pauta:
elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI);  15/4 (hora:
8h30, pauta: análise minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI);
13/8; 21/10; 9/12. Dando prosseguimento, passou-se a tratar da abrangência do
PDTI, os presentes foram unânimes em estabelecer o período de 5 anos com
revisões anuais. Foi sugerido pelo professor Stefan a inclusão da Pró-reitoria de
Assuntos Estudan�s. A sugestão foi acatada pelos presentes. A Paula ficou
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responsável pelas providência de inclusão. Foi sugerido pelo professor Wendell a
criação de um grupo de WhatsApp para agilizar a comunicação entre os membros do
Comitê. A proposta foi aceita. O Kleyton ficou responsável pelas providências de
criação do grupo. Ato con�nuo  passou-se para a definição da comissão responsável
pela elaboração da minuta do PDTI. Os nomes indicados no documento SEI -
0926210 - foram aprovados. Foi sugerida pelo Kleyton a inclusão do Diretor de
Planejamento Estratégico. Sugestão acatada por todos. A presidente explicou que o
volume de documentos a serem apreciados jus�fica a dilatação do prazo de análise
pelos membros do CGTI. Todos concordaram com o prazo de 03/04 para envio das
proposições via arquivo a ser compar�lhado no Google Drive. Ficou  definido
também que Após esta data será preparada uma apresentação compactada dos
documentos para apreciação do CODIR na reunião de 14/04. Após serão
consolidadas as contribuições para envio dos processos à Procuradoria Jurídica. No
dia 30/4 ocorrerá o possível saneamento das recomendações da Procuradoria e
envio à Secretaria do CONSUP. Dando sequência a pauta, foi analisada a minuta de
portaria de cons�tuição dos grupos de trabalho - SEI 0935278 - foi sugerido pela
Paula a emissão de uma Portaria para cada grupo de trabalho. Todos os presentes
concordaram com a proposta. Em seguida a Paula solicitou aos presentes que
indiquem até o dia 03/4 servidor para compor e colaborar o Comitê de Segurança da
Informação. A Paula informou a importância do CGTI considerar em seus planos de
ação os resultados da avaliação CPA - Comissão Própria de Avaliação -. A Paula se
responsabilizou em apresentar ao Comitê análise dos pontos considerados crí�cos
para a área de infraestrutura de TI e serviços de TI encontrados no relatório da CPA.
O Kleyton sugeriu ao CGTI aprovar um instrumento que favoreça a coleta das
necessidades e demandas de TI junto à comunidade para subsidiar os trabalhos da
comissão do PDTI. A sugestão foi acatada. O Kleyton se responsabilizará em
apresentar a proposta ao CGTI. Por fim, o servidor Hugo propôs acesso por técnicos
indicados por membro do CGTI para ter acesso a unidade SEI com a jus�fica�va
auxiliar aqueles que ocupam posições de direção. Foi comentado pela Paula que
apesar de termos um grande desafio pela frente nas a�vidades deste comitê, vamos
manter o formato atual e que os técnicos de TI/consultores terão oportunidade de 
auxiliar nos espaços já cons�tuídos e quando chamados em caráter adhoc. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e eu, Paula Karini Amorim, lavrei a
presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais
membros presentes do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Ins�tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns.

Documento assinado eletronicamente por Paula Karini Dias Ferreira Amorim,
Presidente, em 26/02/2020, às 16:40, 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 Kleyton Matos Moreira, Membro, em
26/02/2020, às 18:29, 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 Flávio Eliziário de Souza, Membro, em
27/02/2020, às 08:07, 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 Wendell Eduardo Moura Costa,
Membro, em 27/02/2020, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Octaviano Sidnei Furtado, Membro, em
28/02/2020, às 08:23, 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 Gabriela de Medeiros Cabral, Membro,
em 01/03/2020, às 22:52, 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 Nayara Dias Pajeu Nascimento,
Membro, em 25/03/2021, às 21:13, 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.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0941127 e o código CRC 92CC50AE.
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