
MEMÓRIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE TI

1. Dados da Reunião

Data Hora inicial Hora final Local

25/06/2020 09:30 12:00 Webconferência

2. Participantes

Nome Órgão Telefone E-mail

Adriana dos Reis Ferreira Diretoria Executiva 62-3612-2225 adriana.ferreira@ifg.edu.br

Daniel Silva Barbosa PROEX 62-3612-2214 daniel.barbosa@ifg.edu.br

Douglas Rolins de Santana DTI 62-3612-2227 douglas.santana@ifg.edu.br

Paulo Francinete Silva Junior PROPPG 62-3612-2235 paulo.junior@ifg.edu.br

José Carlos Barros Silva PROAD 62-3612-2220 josecarlos.silva@ifg.edu.br

Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon PROEN 62-3612-2228 oneida.irigon@ifg.edu.br

Reginaldo Dias dos Santos CODIR 61-3642-9455 reginaldo.santos@ifg.edu.br

Rodrigo Mendes da Silva APDI 62-3612-2252 rodrigo.mendes@ifg.edu.br

3. Pauta

Item Descrição

1 Aprovação da Ata da última reunião

2 Verificação e Aprovação da comissão de elaboração do novo PDTI

3 Apresentação do atendimento das demandas de sistemas prioritárias pela DTI

4 Análise da Aquisição de Licenças do Microsoft Office

4. Relato da reunião

Item Pauta Relato

1 Abertura e 
aprovação da 
ata da última 
reunião

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020, às 09h30 realizou-se reunião em
sala  do  Google  Meet  com  a  presença  dos  membros  do  Comitê  Gestor  de
Governança Digital – CGD. Adriana faz um resgate do histórico do Comitê e deseja
boas vindas. Adriana explana sobre a última reunião a coloca a Ata para aprovação
dos membros, sendo esta aprovada por unanimidade sem considerações. Douglas
realiza  uma  breve  apresentação  sobre  funcionamento  do  Comitê  para  o  novo
integrante indicado pelo CODIR, professor Reginaldo.

2 Verificação e Douglas apresenta as justivicativas para a elaboração do PDTI do IFG bem como
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Aprovação da 
comissão de 
elaboração do 
novo PDTI

apresenta proposta de metodologia de elaboração por meio de comissão. Adriana
comenta que a Instituição está  sem PDTI  vigente e em atraso no processo de
elaboração e diante disso propõe a prorrogação do PDTI 2016-2019 para 2020, e o
novo  PDTI  ter  vigência  a  partir  de  2021.  Após  discussão,  todos  a  provam  a
prorrogação da vigência do PDTI para 2020. 
Douglas apresenta os integrantes indicados para comissão de elaboração do novo
PDTI sendo aprovada por todos.

3 Apresentação 
do atendimento
das demandas 
de sistemas 
prioritárias pela
DTI

Douglas  explana  sobre  o  atendimento  das  demandas  de  sistemas,  detalhando
sobre cada projeto entregue recentemente e os que estão em andamento na DTI,
como foco em: Painel de Indicadores, Sistema e Restaurante, Módulo de Extensão
do SUAP,  Novo Sistema de Processos Seletivos,  Plano de Trabalho Docente e
Implantação do Módulo Projetos de Pesquisa do SUAP.
Oneida  questiona  sobre  o  projeto  de  migração  do  Q-Acadêmico  para  o  SUAP.
Douglas explana que este projeto poderá ser priorizado no próximo PDTI. Rodrigo
apresenta demanda de um sistema para gestão dos planos de ofertas de cursos e
vagas,  e  Douglas  responde que também poderá  ser  incluído  no próximo PDTI.
Adriana reforça sobre a necessidade de atendimentos das demandas de sistemas
prioritariamente  por  módulo  do  SUAP.  Daniel  comenta  sobre  demanda  de
customização do módulo AE do SUAP. Douglas explica que o módulo já está em
utilização pelos Câmpus, para gestão da assistência estudântil,  e que as novas
demandas de customização poderão entrar na priorização de demandas no próximo
PDTI. Douglas afirma que diante a quantidade de sistemas para manutenção bem
como os projetos em andamento, é necessário tratar as customizações e melhorias
de sistemas como projetos a serem priorizados, caso contrário não seria possível
avançar  com  implantação  de  sistemas  em  áreas  da  instituição  que  ainda  não
possuem nenhuma solução tecnológica. Daniel resgata a necessidade de um edital
para integrar servidores da instituição no desenvolvimento de projetos de sistemas.
Douglas solicita a participação de mais um membro do comitê para avançar com
esta demanda do edital de desenvolvimento. Paulo comenta sobre a experiência
positiva  na  parceria  com  a  fábrica  de  software  do  Câmpus  Anápolis  para  o
desenvolvimento da plataforma IFGProduz. 
Após o diálogo sobre os projetos e demandas de sistemas, o Comitê aprova que
sejam mantidos os projetos que já estão em andamento, e novos projetos serão
pruiorizados no novo PDTI.

4 Análise da 
Aquisição de 
Licenças do 
Microsoft Office

Douglas apresenta a demanda de aquisição de licenças Microsoft Office, bem como
propostas comerciais para adquirir este software para toda a Instituição. Explica que
alguns setores e servidores demandam este software e que atualmente a DTI tem
adotado a estratégia de adquirir somente licenças para atendimento pontual, onde
não é possível atendimento com outros softwares. O orçamento para aquisição para
toda  a  Instituição  está  no  valor  médio  de  R$  313.000,00  anuais.  José  Calor
comenta  que  este  valor  anual  pode  ser  utilizado  em  outras  demandas  mais
importantes no IFG, pois para software Office existe diversas soluções gratuitas.
Adriana, Oneida, Reginaldo também recomendam o uso de softwares gratuitos e a
não realização desta aquisição. José Carlos recomenda que continue adquirindo o
software Microsoft Office somente me casos onde não é possível utilizar softwares
gratuitos, e que seja criado uma política sobre uso de aplicativos de escritório.  
Após votação, o Comitê aprova por unanimidade não realizar a aquisição de licença
do Microsoft Office para todos os usuários do IFG.

5 Encerramento Adriana agradece aos membros e encerra a reunião.

5. Ações
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Item Descrição Responsável Data limite

1 Solicitar Portaria para compor comissão responsável pela 
elaboração do novo PDTI.

Adriana 30/07/2020

2 Encerrar as atividades relacionadas ao projeto de aquisição de 
licenças do Microsoft Office para todos os usuários do IFG

Douglas 30/07/2020

6. Próxima reunião

Data Hora inicial Hora final Local

A definir A definir A definir Webconferência

Item Pauta inicial

1 Avaliação da minuta inicial do novo PDTI

2 Priorização das demandas do novo PDTI

7. Aprovação

Adriana dos Reis Ferreira
Presidente

Douglas Rolins de Santana
Secretário

Daniel Silva Barbosa
Membro

José Carlos Barros Silva
Membro

Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon
Membro

Reginaldo Dias dos Santos
Membro

Paulo Francinete Silva Junior
Membro

Rodrigo Mendes da Silva
Membro
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