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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC 

 

DATA: 22 de fevereiro de 2018 
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN 
HORA: 10:30h às 11:30h 
 

PRESENTES: Marco Aurélio Rêgo 
 Diretor da SETIN 

 

 Mônica Guimarães 
 Coordenadora de Sistemas da Informação 
 

 Gilmara Santos da Silva 

 Coordenadora de Infraestrutura e Suporte 

 

     Rafael Monteiro da Cruz 

                Chefe da Seção de Redes e Infraestrutura 

        

                Anderson Maia 

                Chefe da Seção de Banco de Dados 

 

                Thiago Gilla 

 Assistente de Segurança da Informação 

 

Flávio Marcílio Paiva Ramos 

 Assistente de Governança de TIC 

  

Diego Guilherme de Souza Moraes 

 Governança de TIC 

 

Raphael Eustáquio Vilela 

 Governança de TIC                
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ASSUNTOS ANDAMENTO 

1 – Pendências da 

Reunião anterior do 

Comitê Gestor de 

TIC 

O Assistente de Governança, Flávio Ramos, abriu a 

reunião informando que seriam tratadas algumas 

pendências anteriores: 

a) Cumprimento dos pontos relacionados à segurança 

da informação da Auditoria do CSJT: O Assistente de 

Segurança da Informação, Thiago Gilla, informou que 

foram finalizados os artefatos para cumprimento dos 

achados 2.9.c e 2.9.d da última auditoria in loco do 

CSJT. Ele também informou que já concluiu a minuta 

de despacho, memorando SETIN nº 10/2018. O memorando 

foi lido e aprovado pelo Diretor da SETIN, Marco 

Aurélio. O memorando será enviado nesta data para 

Presidência, dado que coincide com o prazo final. O 

Assistente de Governança, Flávio Ramos, destacou a 

importância de que seja adicionado ao encaminhamento, 

que a Presidência fará para o CSJT, para a CCAUD/CSJT 

dê um posicionamento parcial dos itens que já foram 

cumpridos, para que este Tribunal possa se antecipar 

nas medidas saneadoras. 

b) Manifestação por parte da SETIN de ações relativas 

aos Resultados do Diagnóstico Institucional: O 

servidor Flávio Ramos lembrou ao Diretor da SETIN que 

deve ser enviada a manifestação por parte da SETIN 

de ações relativas aos Resultados do Diagnóstico 

Institucional, produzido pela COGES. O servidor 

Leonardo Feliciano finalizou a minuta e encaminhou 

para o Marco Aurélio analisar, assinar e encaminhar 

para Presidência (Ofício Circular TRT-8/PRESI/COGES 

nº 02/2018). Prazo para envio 05/03/2018. O documento 

está disponível no google drive. 

c) Acompanhamento da liquidação dos pagamentos dos 

contratos: foi realizada uma reunião com o 

Coordenador da COFIN (Rodrigo Bezerra), oportunidade 

que foi solicitado acesso ao SIAFI Gerencial. Os 

acessos já foram dados para os servidores da 

Governança de TIC. Nesta reunião, também foram 

apresentadas as necessidades de dados. Foi marcado 

para sexta-feira (23/02) uma reunião na COFIN para 

orientações de geração de relatórios pelo SIAFI 

Gerencial. Paralelamente, estamos fazendo o 

acompanhamento da execução orçamentária manualmente, 

através de consultas nos processos de contratações 

no PROAD. 

d) Autuação de Processo para acompanhamento da 

Auditoria do CSJT: foi solicitada à COAUD a autuação 

do processo administrativo para acompanhamento do 

cumprimento dos itens da auditoria do CSJT. Foi 

autuado processo nº 3700/2017 
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ASSUNTOS ANDAMENTO 

2 – Portfólio de 

Contratações 

O servidor Diego Guilherme apresentou o primeiro 

relatório de portfólio de contratações, que encontra-

se disponível na página http://govti.trt8.jus.br. 

Destacou a importância que as coordenações e chefias 

acompanharem os relatórios e também se atenham aos 

prazos de elaboração dos ETPs. Lembrou que algumas 

contratações já estão com prazos de ETPs estourados. 

3- Alterações no 

Plano de 

Contratações 

Foi discutida uma alteração no plano de contratações, 

para inclusão da aquisição de 2 lâminas e contração 

de serviços de migração do banco de dados Oracle. O 

Servidor, Diego Guilherme, enviou um e-mail 

solicitando aos responsáveis pelas aquisições, no 

caso Rafael da Cruz e Anderson Bahia que sejam 

especificados os objetos, com estimativa de preços e 

prazos para conclusão de ETPs. 

4 – Execução do 

PAC-SETIN 2018 

A Coordenadora de Sistemas de Informação, Mônica 

Guimarães, informou que iniciou a contratação da 

plataforma Alura. A Coordenadora de Infraestrutura e 

Suporte, Gilmara Santos, informou que já está com a 

lista de cursos para serem contratados, mas que ainda 

irá encaminhar para a ECAISS. O Assistente de 

Segurança da Informação, Thiago Gilla, informou que 

já está com as propostas para contratação de cursos. 

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, destacou a 

importância da contratação dos cursos sejam 

acompanhadas, quando houver a disponibilidade, da 

obtenção de certificação. O Chefe da Seção de Banco 

de Dados destacou a importância de capacitação em  

MS-SqlServer, mas o Diretor da SETIN não considera 

que seja necessário neste momento, dado que os dados 

que são mantidos nesta plataforma não serem críticos. 

http://govti.trt8.jus.br/
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5 - Apresentação 

dos Resultados da 

Pesquisa de 

Satisfação Externa. 

Flávio Ramos apresentou os resultados da pesquisa de 

satisfação de usuários externa. O mesmo se 

comprometeu a enviar os relatórios de resultado das 

pesquisas de satisfação interna e externa, os 

relatórios de respostas dos campos abertos e também 

uma minuta de notícia que será encaminhada para ASCOM  

fazer a divulgação. Na reunião, ficou definido que 

as chefias analisem os resultados e criem ações para 

atender as expectativas dos usuários. Esperamos uma 

resposta à análise até dia 09/03/2018. 

Devido ao baixo índice de satisfação quanto a 

transparência de licitações e contratos, o Diretor 

da SETIN ficou de levar para a Presidência e Comitê 

de Governança de TIC para que as unidades que são 

responsáveis por disponibilizar os documentos, possam 

manter a atualização. 

Sobre o baixo índice de satisfação do PJe-Calc, foi 

sugerido à Coordenadora de Sistemas de Informação que 

sejam promovidas campanhas de divulgação sobre o 

aplicativo, com suas novas funcionalidades e 

vantagens em relação à versão anterior. Flávio Ramos 

sugeriu que seja usado como canal de divulgação, o 

Push, para maior alcance do público externo. 

Mônica Guimarães trouxe ao debate, a necessidade de 

criação uma página para registro de chamados de 

usuários externos, para alguns serviços de 

informática do Tribunal. A ideia é a integração com 

a plataforma Assyst para abertura de chamados. 

Sobre o baixo índice de satisfação do JTE-Mobile, o 

Diretor da SETIN solicitou à Coordenadora de Sistemas 

de Informação que melhore a divulgação do aplicativo. 

Sobre o baixo índice de satisfação do Simvida, o 

Diretor da SETIN e demais participantes apontaram 

como causas que o resultado se deve à 

operacionalização do aplicativo não depender somente 

do TRT8, mas de um esforço conjunto dos órgãos 

envolvidos. O TRT8 somente recebe o registro do risco 

e repassas às autoridades competentes. 

Relativo a notícia que será divulgada, iremos 

divulgar quatro pontos importantes que foram tratados 

nas pesquisas, sendo eles: Processo de aquisição de 

infraestrutura para modernização da Rede Wi-Fi, 

lançamento da nova versão do Pje-Calc, suas 

funcionalidades e manuais, Aquisição de computadores 

all-in-one para serem disponibilizados ao público do 

PJe e lançamento do novo Portal do TRT8. 

O resultado da avaliação de satisfação da SETIN foi 

de 61,6%. A meta era de 65%. 
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ASSUNTOS ANDAMENTO 

Observação: os resultados da pesquisa de satisfação 

interna já foram apresentados em 2017 para os 

gestores em reunião do Comitê Gestor de TIC. 

6 – Portaria que 

padroniza elementos 

mínimos dos 

documentos emitidos 

por unidades 

judiciais e 

administrativas do 

TRT8 

Foi publicada a portaria PRESI nº147/2018, que 

padroniza elementos mínimos para documentos emitidos 

por unidades judiciais e administrativas do TRT8. A 

SETIN terá que disponibilizar modelos, brasão da 

República e selo da Justiça em Números para que os 

usuários possam fazer o download. 

Raphael Vilela apresentou o modelo da SETIN que 

atende à portaria e será usado para produção de 

documentos por nossa unidade. 

• http://govti.trt8.jus.br/media/modelos/TRT8-

SETIN-Modelo_de_Documento.pdf 

• http://govti.trt8.jus.br/media/modelos/TRT8-

SETIN-Modelo_de_Documento.docx 

Ficou definido que iremos propor uma alteração na 

portaria posteriormente para reposicionar a data fora 

do cabeçalho. Ficou definido que os modelos 

disponibilizados ao público devem estar na unidade 

de rede e também no google drive. 

Flávio Ramos ficou de entrar em contato com a 

Secretária Geral da Presidência para propor uma 

divulgação da padronização mínima dos documentos, os 

motivos e as vantagens. 

A coordenadora de infraestrutura e suporte, Gilmara 

Santos, disse que irá elaborar um manual para 

assinatura de documentos com certificado digital pelo 

Adobe. 

http://govti.trt8.jus.br/media/modelos/TRT8-SETIN-Modelo_de_Documento.pdf
http://govti.trt8.jus.br/media/modelos/TRT8-SETIN-Modelo_de_Documento.pdf
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ASSUNTOS ANDAMENTO 

6 – Portfólio de 

Projetos 

Raphael iniciou apresentando o portfólio de projetos 

na página http://govti.trt8.jus.br e registrando que o 

acompanhamento dos projetos ocorrerá – principalmente 

– de acordo com a Linha de Base de projetos 

apresentada ao Comitê de Governança: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1huH_G_fJhXf

QgVaUvwPMghh_U-4_2GDiBtyPvg-Q_So/edit?usp=sharing 

Nova versão da MGP 2018: 

http://govti.trt8.jus.br/projetos/media/mgp/2018/Metodologia%20
de%20Gerenciamento%20de%20projetos%20de%20TIC.pdf 

O servidor Raphael Vilela destacou que foram 

adicionados muitos projetos recentemente. O Diretor 

da SETIN, Marco Aurélio, informou que irá levar essa 

situação ao Comitê de Governança de TIC, para que o 

mesmo atue na priorização dos projetos. 

Raphael demostrou preocupação de que muitos prazos 

dos projetos estão estourados e com essa situação, 

muitos projetos serão replanejados. 

A coordenadora de Sistemas de Informação registrou 

que um replanejado considerável nos projetos da COSIS 

deve ser necessário em decorrência das adequações 

necessárias à nova legislação trabalhista. 

 

Pendência Responsável Prazo 

Relatório de acompanhamento da Execução 

Orçamentária; 

Relatório de acompanhamento da liquidação 

dos contratos 

Diego Guilherme  

Alteração no Plano de Contratações para 

inclusão de itens 

Gilmara Santos  

Contratações de Cursos Gilmara Santos, 

Mônica 

Guimarães, 

Thiago Gilla 

 

Envio de Relatórios de Pesquisa de 

Satisfação Interna e Externa 

Divulgação dos Resultados pela ASCOM 

 

Flávio Ramos 

 

 

 

 

Campanhas de divulgação do PJE-Calc e JTE-

Mobile 

Mônica 

Guimarães 

 

http://govti.trt8.jus.br/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1huH_G_fJhXfQgVaUvwPMghh_U-4_2GDiBtyPvg-Q_So/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1huH_G_fJhXfQgVaUvwPMghh_U-4_2GDiBtyPvg-Q_So/edit?usp=sharing
http://govti.trt8.jus.br/projetos/media/mgp/2018/Metodologia%20de%20Gerenciamento%20de%20projetos%20de%20TIC.pdf
http://govti.trt8.jus.br/projetos/media/mgp/2018/Metodologia%20de%20Gerenciamento%20de%20projetos%20de%20TIC.pdf
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Pendência Responsável Prazo 

Divulgação da portaria de padronização 

mínima de documentos 

Flávio Ramos  

 
Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada essa ata que será 

enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até 

09/03/2017 será considerada assinada para todos os efeitos. 

 

 

 

 


