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Flávio Ramos
Assistente de Governança e Projetos de TIC

Diego Guilherme
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Alison Barros
Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes
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Assistente de de Segurança da Informação
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PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO DELIBERAÇÕES

1 - Abertura

O  Diretor  da  SETIN,  Marco  Aurélio,  abriu  a 
reunião  explicando  que  está  aguardando  a 
definição do Dr. Paro, Coordenador do Comitê de 
Governança de TIC para marcar a próxima reunião. 
Explicou que a reunião deste comitê era para ter 
ocorrido subsequente ao do CGOV-TIC, mas por não 
ter  acontecido,  decidiu  realizá-la  assim  mesmo 
para  não  postergar  decisões  do  CGTIC.  Na 
sequência passou a palavra para o servidor Flávio 
Ramos,  Assistente  de  Governança  e  Projetos  de 
TIC, que informou a todos a pauta da reunião.

2 – Pesquisa de 
Satisfação 
Externa

Flávio Ramos iniciou a reunião informando que o 
projeto  de  pesquisa  de  satisfação  dos  usuários 
externos  foi  concluído.  Informou  que  já  havia 
enviado  o  relatório  final  e  que  como  definido 
anteriormente,  mostrou  uma  planilha  que  foi 
compartilhada  com  os  gestores,  que  traz  os 
comentários obtidos no campo aberto do formulário. 
Flávio explicou que classificou os comentários por 
área da SETIN/Tribunal e deu uma classificação do 
feedback  da  avaliação  (POSITIVA,  NEGATIVA, 
NEUTRA). Pediu que os gestores analisem os dois 
relatórios para criar ações que possam atender as 
expectativas  dos  pesquisados.  Neste  momento, 
Mônica Guimarães, Coordenadora da COSIS, destacou 
que na percepção dela as ações de divulgação da 
pesquisa  poderiam  ter  obtido  um  alcance  maior. 
Flávio Ramos respondeu que foram realizadas várias 
ações,  que  constam  no  relatório  final,  mas 
concordou que neste ano (2020) precisaremos pensar 
antes do questionário, nas ações para aumentar o 
número de participantes. Flávio Ramos informou que 
enviou por e-mail para os gestores um texto com 
informações  para  serem  enviadas  para  ASCOM 
produzir uma notícia para divulgar os resultados 
das pesquisas interna e externa; e pediu para que 
Marco Aurélio, Diretor da SETIN, entre em contato 
com  a  Chefe  da  ASCOM  para  negociar  como  será 
veiculada.  Marco  Aurélio  perguntou  sobre  a 
divulgação do Wi-Fi, uma vez que já tem um certo 
tempo que está em operação. Gilmara, Coordenadora 
da  COINS,  explicou  que  recentemente  foram 
instaladas placas informando a disponibilidade da 
rede wi-fi TRT8_Público para os jurisdicionados e 
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TRT8_Eventos  para  o  público  em  geral  dos 
auditórios.  Marco  pediu  que  se  instale  mais 
placas, inclusive no Pleno e áreas públicas (por 
exemplo,  hall  dos  elevadores  -  Térreo).  Alison 
Barros,  Chefe  da  SeINF,  sugeriu  que  sejam 
colocadas nos elevadores dos prédios, já que são 
pontos  de  trânsito  comum.  Todos  concordaram. 
Gilmara  Santos  ficou  de  solicitar  a  instalação 
dessas placas.

3 - Revisão de 
Portarias que 
designam 
responsáveis por 
processos e 
contratos

Flávio Ramos informou que devido às mudanças no 
quadro  de  servidores,  há  necessidade  de 
atualização das portarias que definem responsáveis 
pelos macroprocessos alinhados com a ENTIC-JUD e 
das portarias que definem os gestores e fiscais de 
contratos de TIC. Marco Aurélio, Diretor da SETIN, 
pediu que esperemos até que se defina os novos 
titulares,  que  deve  ocorrer  até  o  fim  de 
Março/2020.

4 – Avaliação da 
Continuidade do 
Sobreaviso

A pedido do Diretor da SETIN, foi colocado em 
pauta  a  continuidade  ou  não  do  sobreaviso  da 
SETIN. Marco  Aurélio explicou que encaminhará 
para o Comitê de Governança de TIC a intenção de 
descontinuidade  da  formalização  do  sobreaviso 
com indicação prévia, que isso ocorrerá somente 
nos  casos  de  atualização  críticas.  Gilmara  e 
Mônica,  coordenadoras  da  COINS  e  COSIS, 
respectivamente,  concordaram  com  Marco, 
complementando  que  a  forma  de  acionamento  dos 
envolvidos nas soluções de incidentes, às vezes 
nem passa pela pessoa que está de sobreaviso, 
sendo  comum  o  acionamento  de  terceiros 
diretamente.  Alison  Barros,  Chefe  da  SeINF, 
indagou  sobre  questões  de  conformidade  com 
resoluções  de  órgãos  superiores,  mas  Marco 
Aurélio  disse  que  irá  justificar  perante  a 
Administração  do  Tribunal  da  decisão.  Alfredo 
Serrão, Assistente de Segurança da Informação, 
relatou que várias vezes foi acionado sem está 
de sobreaviso. Diego Valdez, Chefe da Seção de 
Sistemas  da  Informação,  destacou  que  devemos 
comunicar  internamente  na  SETIN  essa  decisão, 
para  evitar  problemas  de  “ruídos”  entre  os 
servidores.

5 – Situação do 
Plano Anual de 
Contratações

Diego Guilherme, Assistente de Contratações 
de TIC, explanou que a partir de 2020, a 
Administração do Tribunal começou a adotar 
um alinhamento mais rígido entre o Plano de 
Aquisições  do  Tribunal  e  o  Plano  de 
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Contratações  de  TIC,  desta  forma  as 
contratações de TIC têm que seguir o plano 
definido.  Além  disso,  Guilherme  ressaltou 
que  todos  os  processos  de  contratações 
estão  sendo  analisados  pela  SEADM  a  qual 
apenas dará encaminhamento se já houver a 
previsão  de  tal  aquisição  no  Plano  de 
Aquisições do Tribunal. 

Em  seguida,  Guilherme  apresentou  as 
modificações  no  Plano  de  Contratações  de 
TIC,  já  alinhadas  com  a  Coordenadora  de 
Governança Institucional e com o Diretor da 
SETIN, nos seguintes itens:

2 - Aquisição de softwares de prateleira: 
Valor  ajustado  de  R$  30.000,00  para  R$ 
45.000,00. (20 mil para atender 5 licenças 
de adobe cloud e 25 mil para 25 licenças de 
MS Office)

3  -  Aquisição  do  Power  BI  -  Microsoft: 
Valor  ajustado  para  atender  a  nova 
necessidade.  A  quantidade  de  licenças 
necessárias passou de 07 para 17 licenças.

6 - Aquisição de impressoras:  O valor foi 
reduzido, pois a estimativa passou de 125 
multifuncionais e 01 impressora A3, para a 
compra de 88 multifuncionais.

13 - Link Internet Dedicado BGP - OI: Valor 
ajustado  de  acordo  com  o  apostilamento 
18/2019 e possível apostilamento em 2020.

14 - Aquisição de Solução de Automação de 
Processos BPM: Valor estimado ajustado pois 
a Solução atual não poderá ter seu contrato 
renovado.

23 - Serviço de IAAS e PAAS + Migração: 
este item será desmembrado em dois itens, 
os  quais  correspondem  a  manutenção  dos 
contratos 107/2017 e 108/2017.

31 - Aquisição de tokens para magistrados e 
servidores:Item adicionado 

32  -  02  licenças  oracle:  Item  adicionado 
para substituição do item 03

33  -  06  licenças  oracle:  Item  adicionado 
para substituição do item 03

34  -  Instalação  e  Treinamento  do  novo 
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storage: Item adicionado

35 - Licenciamento de 24 pontos do switch 
SAN: Item adicionado 

Aquisição  de  periféricos:  Item  adicionado 
na lista de contingência.

Paulo  Lobato,  chefe  da  SeSUP,  indagou  se 
poderíamos adquirir “scanners” de mesa pelo menos 
para  a  CATEN,  que  precisa  de,  no  mínimo,  5 
unidades.  Diego  Guilherme  informou  que  há  uma 
sobra  de  aproximadamente  R$  2.600,00  para  tal 
aquisição, então Marco pediu para que se espere 
para  tentar  uma  nova  realocação.  Marco  também 
destacou  a  importância  da  contratação  de 
certificados  digitais  para  aplicações,  uma  vez 
que o prazo está ficando curto para conclusão. 
Alfredo Serrão explicou que existe uma pendência 
de definição da quantidade dos certificados das 
aplicações.  Diego  Valdez,  Chefe  da  SeSIC, 
explicou  que  seria  interessante  que  cada 
aplicação tivesse seu certificado por questões de 
segurança. Diante disso, Marco Aurélio pediu para 
que seja logo definido entre as áreas para que 
prossiga tão logo com a contratação. Ao final, 
Flávio Ramos pediu a palavra para informar que 
existem  no  Portal  de  Governança  de  TI  novos 
modelos  de  DDO/DOD,  encaminhados  pelo  CSJT  e 
divulgados no portal e acrescentou que antes de 
qualquer produção e documentação de contratação, 
que sejam consultados os modelos disponíveis no 
Portal GOVTI, já que são comuns inclusão de novas 
exigências.

6 – Apresentação 
do PDTIC 2020

Flávio  Ramos  informou  que  já  foi  concluído  o 
PDTIC de 2020. Lembrou que todos anexos já foram 
em algum momento objeto de trabalho dos gestores, 
ou  seja,  contratações,  capacitações, 
competências,  projetos,  dados  qualitativo  e 
quantitativos,  então  resolveu  não  apresentar 
esses documentos, uma vez que seria muito tempo 
consumido. O PDTIC já consolidado será enviado 
para  os  gestores  aprovarem,  e  então  ser 
encaminhado para apreciação e aprovação do Comitê 
de Governança de TIC e após para Presidência.

7 – Elaboração do 
PETIC 2021-2026

Flávio Ramos lembrou a todos que este ano teremos 
que trabalhar na produção do PETIC 2021-2026, mas 
que está esperando um direcionamento para iniciar 
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os  trabalhos,  uma  vez  que  em  reunião  com  o 
Coordenador  da  COGES,  foi  informado  que  há 
previsão de publicação de um documento em breve, 
que  traça  as  linhas  bases  da  estratégia  da 
Justiça do Trabalho, que incluem a Tecnologia da 
Informação.

8 – Plano de 
Capacitações 2020

Flávio Ramos informou que o recurso para execução 
do  Plano  de  Capacitação  de  2020  já  está 
disponível, com o valor de R$ 110.000,00 e que é 
interessante  que  os  gestores  já  iniciem  as 
contratações.  Flávio  Ramos  perguntou  sobre  a 
alteração que havia sido comunicada pela COINS, 
de mudar a plataforma de treinamento on-line, de 
Alura  para  outra.  Flávio  Ramos  sugeriu  que 
publiquemos  o  PDTIC-2020  com  o  plano  de 
capacitação  atual,  e  depois  dessas  definições 
fazemos a devida alteração, desde que não impacte 
em oneração do plano. Marco Aurélio, Diretor da 
SETIN,  fez  uma  observação  sobre  o  uso  da 
plataforma Alura e destacou a necessidade que os 
servidores cumpram pelo menos 40 horas por ano de 
capacitação. Também destacou que as coordenadoras 
devem se capacitar. Diego Valdez, Chefe da SeSIC, 
destacou  que  o  Alura  tem  atendido  para 
capacitações de nivelamento, o que justifica o 
custo-benefício.

9 – Processo de 
Gerenciamento de 
Mudanças

Flávio Ramos comunicou que o processo está sendo 
redesenhado  com  base  nas  reuniões  que  foram 
realizadas  no  final  de  2019.  A  previsão  para 
operação é 16/03/2020.

10 – Mudança de 
Gestão da 
Segurança da 
Informação

Flávio  Ramos  informou  que  houve  mudança  do 
titular do cargo de Assistente de Segurança da 
Informação,  que  era  ocupado  anteriormente  por 
Thiago Gilla que está em Teletrabalho. Assumiu o 
cargo  de  assistente  Alfredo  Serrão.  Alfredo 
aproveitou  a  oportunidade  para  agradecer  a 
confiança e se colocou à disposição desde já para 
colaborar  em  prol  da  SETIN.  Mônica  pediu  que 
fosse registrado em ata que há necessidade de uma 
comunicação  em  nível  de  SETIN  de  quando  um 
servidor  entrar/sair  do  teletrabalho  que  seja 
feita essa comunicação, para evitar surpresas.

11 – Demandas 
para Aprovação do 
Comitê de 
Governança de TIC

É  necessário  se  sejam  analisadas  as  demandas 
“Para Aprovação” que serão levadas para o Comitê 
de Governança aprovar. Para serem apreciados é 
necessário que sejam registrados os pareceres (do 
analista  e  do  coordenador)  no  Seed.  Marco 
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Aurélio, Diretor da SETIN, informou que irá levar 
todas  as  pendências  de  aprovação  logo  que 
aconteça a próxima reunião, então pediu que os 
pareceres  sejam  logo  concluídos.  Leonardo 
Feliciano  falou  que  enviou  uma  análise 
quantitativa  do  portfólio  de  projetos  de 
2018/2019, neste momento Diego Valdez, Chefe da 
SeSIC, contestou, uma vez que acredita que uma 
análise  somente  quantitativa  não  é  suficiente 
para avaliar a capacidade de execução de projetos 
da  SETIN.  Leonardo  Feliciano  e  Marco  Aurélio 
concordaram com Diego Valdez, mas indicaram que a 
análise  quantitativa  dos  projetos  dos  anos  de 
2018  e  2019  será  o  passo  inicial  para  uma 
avaliação mais completa em relação a capacidade 
de execução de projeto da SETIN durante um ano. 
Flávio  Ramos  complementou  que  na  definição  da 
força  de  trabalho  devem  ser  consideradas  a 
distribuição do número de servidores de férias 
por mês/semana, para uma real estimativa da força 
ativa em determinado momento. 

12 - Relatório 
Integrado 2020 do 
TCU

Flávio Ramos informou que o relatório integrado 
do TCU está previsto para entrega em maio/2020, 
mas que o TCU já disponibilizou o questionário, 
glossário e manual do ciclo de 2020, e que já 
estamos trabalhando na coleta e preenchimento do 
formulário.

13 - TI2508733: 
[Portal 
Governança] 
Desenvolvimento 
do Portal de 
Governança e 
Gestão 
Institucional

Leonardo  Feliciano,  indagou  sobre  o 
prosseguimento do projeto do Portal de Governança 
Institucional. O Marco Aurélio, Diretor da SETIN, 
já entrou em contato com o Diretor-Geral sobre o 
cancelamento do projeto e autorizou o Leonardo 
Feliciano a solicitar o cancelamento do projeto.

Sobre outros projetos a serem cancelados, foram 
da TV Corporativa e do BANEX, que Marco Aurélio 
também se comprometeu entrar em contato com os 
demandantes.

14 – Sistema de 
Contratos

Marco informou que vai solicitar ao TRT23 a vinda 
de  um  servidor  para  implantar  e  treinar  os 
envolvidos  no  sistema  de  gestão  de  contratos. 
Mônica Guimarães destacou a importância de antes 
de  fazer  esse  pedido,  que  seja  consultada  a 
equipe  técnica  do  sistema  de  qual  arquitetura 
desse  software,  para  então  decidir  sobre  a 
escolha. Assim, Marco Aurélio ficou de marcar uma 
reunião por videoconferência entre o TRT23 e a 
área de negócio do TRT8, a fim de que avaliem se 
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as  funcionalidades  do  Sistemas  atendem  aos 
requisitos negociais do TRT8.

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SETIN e 
lavrada esta ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não 
tenham nada a alterar até às 18h do dia  14/02/2020 será considerada 
assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança 
de TIC.
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