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Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta
minutos, na Sala de Reuniões do Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras/BA
reuniram-se em caráter ordinário os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da
Informação e Comunicação – CGTIC sob a presidência do Pró-Reitor de Tecnologia da
Informação e Comunicação, David Dutkievicz, com a presença da representante da PróReitora de Administração e Infraestrutura, Jaqueline Fritsch, do representante da PróReitor de Extensão e Cultura, Álvaro José Marques do Rêgo, do representante da PróReitor de Planejamento e Desenvolvimento, Reinilton da Silva Juvenal, do representante
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Wagner Luís da Cruz Almeida, do
representante do Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias, Gabriela Silva Cerqueira,
do representante do Centro das Humanidades, José Yure Gomes dos Santos, do
representante do Centro Multidisciplinar de Barra (por videoconferência), Josemario
Nascimento de Carvalho, do representante do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da
Lapa (por videoconferência), Andrêssa Lima de Souza, do representante do Centro
Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães (por videoconferência), Wellyelton
Gualberto de Brito Rodrigues, do representante do Centro Multidisciplinar de Santa
Maria da Vitória (por videoconferência), Jean Borba Alves Pinheiro, para tratarem da
seguinte pauta: 1) Apresentação do CGTIC e suas atividades para os novos
membros; 2) Apreciação da minuta que estabelece as normas de uso de recursos de
TIC na UFOB; 3) Agendamento da próxima reunião do CGTIC; e 4) O que ocorrer.
O Sr. presidente, David Dutkievicz, cumprimentou a todos os presentes e deu início à
reunião realizando uma apresentação dos principais artigos do Regimento Interno do
CGTIC, aprovado pela Resolução Consuni 005/2016, em oito de dezembro de dois mil e
dezesseis. O Sr. Wellyelton Rodrigues perguntou se o Regimento Interno havia sido
modificado, uma vez que o CGTIC havia encaminhado algumas alterações para serem
discutidas pelo Consuni. O Sr. presidente esclareceu que houve uma discussão sobre o
assunto na Reunião Ordinária do Consuni de fevereiro, mas que os conselheiros
resolveram manter o Regimento Interno original. Acrescentou ainda que, pela legislação
vigente, novos comitês devem ser formados, tais como Comitê de Governança Digital e
Comitê de Segurança da Informação e que, portanto, novas discussões serão abordadas
pelo Consuni e poderão afetar a natureza e as atribuições do CGTIC. Não havendo mais
questionamentos sobre o Regimento Interno, o Sr. presidente passou ao próximo ponto
de pauta, iniciando a leitura da minuta que estabelece as normas de uso de recursos de
TIC na UFOB. Explicou que a minuta foi elaborada no ano passado pelos antigos
membros do CGTIC, mas que o texto final não foi aprovado para ser encaminhado ao
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Consuni. Após a leitura do Art. 2º, o Sr. Wellyelton Rodrigues sugeriu que os casos de
mineração de dados fossem abrangidos pelo texto. O Sr. Wagner Almeida esclareceu que
este assunto foi discutido durante a elaboração do documento e que os antigos membros
concluíram que a legislação vigente já cobre este caso, em destaque o código de ética do
servidor público, que diz que os recursos institucionais não podem ser utilizados para
benefícios próprios. Portanto, o Sr. Wagner Almeida reiterou que não achava necessário
acrescentar o assunto no texto. Após algumas discussões, ficou decidido que a minuta não
seria alterada. Em relação ao Art 5º, o Sr. Josemario Carvalho questionou se seria viável
a Protic executar as cópias de segurança dos dados ao invés da responsabilidade ser
incumbida ao usuário. O Sr. presidente esclareceu que não há capacidade técnica para que
a Protic possa realizar as cópias de segurança de todos os computadores da instituição e,
portanto, os usuários deverão manter cópias de seus dados. Após algumas alterações no
texto, o Sr. presidente submeteu a minuta ao regime de votação, sendo aprovada por
unanimidade. Na sequência, o Sr. presidente passou ao próximo ponto de pauta,
referente ao agendamento da reunião ordinária, e todos concordaram que poderia ser no
mês de julho. O Sr. presidente ainda apresentou algumas ideias para a pauta da reunião e
solicitou que outras sugestões fossem encaminhadas por e-mail. Por fim, no último ponto
de pauta, o que ocorrer, não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, eu,
Vanessa Godoy Kinoshita, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, segue
assinada por mim e todos os presentes. Barreiras, 22 de maio de 2018.

