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ATA DA 5ª REUNIÃO DE 2021
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)

DATA: 31 de agosto de 2021
LOCAL: Videoconferência
HORA: 10:30 às 11:30

PRESENTES: Marco Aurélio Fidelis Rêgo
Diretor da SETIN

Gilmara Santos da Silva
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Paulo Lobato
Chefe da Seção de Suporte a Usuários

Rafael Cruz
Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes

Anderson Baia
Chefe da Seção de Banco de Dados

Flávio Ramos
Assistente de Governança e Projetos de TIC

Leonardo Feliciano
Servidor da Governança e Projetos de TIC

Márcel Mota
Assistente de Segurança da Informação em substituição
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PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO DELIBERAÇÕES

Abertura

Marco Aurélio, Diretor da SETIN, abriu a reunião
saudando a todos e passou a palavra para Flávio
Ramos, Assistente de Governança e Projetos de
TIC, que abriu a pauta.

Acompanhamento
de Projetos

Leonardo Feliciano, da área de Governança e
Projetos de TIC, explicou que estamos sem
ferramenta de gerenciamento de projetos, então
para que não soframos atrasos na execução de
projetos e alcançar a meta de entregas do ano de
2021, pediu que sejam atualizadas a situação do
portfólio por cada área. Para isso marcou uma
reunião com as áreas da SETIN para fazer o
acompanhamento e atualização da situação e
prazos. As metas a serem atingidas são:

● Meta COSIS: 33 projetos encerrados
● Meta COINS: 12 projetos encerrados
● Meta GOV: 9 projetos encerrados
● META SEG: 7 projetos encerrados

Situação das
Contratações

Em relação ao contrato com o Gartner, que irá
vencer em 08/09/2021, foi marcada uma reunião
para análise e comunicação da decisão sobre a
prorrogação. A reunião ocorrerá no dia 31/08/2021
às 14h, com a participação de integrantes do
Gartner e do TRT8, Marco Aurélio e Flávio Ramos.
Mas, por ora, a decisão é pela não prorrogação,
por entender que não atingimos nível de
maturidade para uso deste tipo de serviço de
aconselhamento, limitação de tempo/pessoas, custo
elevado, entregas mínimas no período de vigência
do contrato e etc.

Sobre a Contratação de Nuvem para migração de
serviços de infraestrutura e plataforma, Gilmara
Santos, Coordenadora da COINS, informou que o
projeto está pausado por conta da mudança do
escopo versus valor da proposta da Oracle. Em
paralelo, está sendo analisada a aderência da
necessidade do TRT8 à ARP de cloud do Ministério
da Economia. No dia 01/09/2021 às 9:30h, ocorrerá
uma reunião com o Garther para pedir um
direcionamento. Marco Aurélio pediu para Gilmara
Santos marcar uma reunião com os envolvidos nessa
contratação para tratar o assunto e dar
continuidade desta contratação.

Sobre a contratação da Solução de Antivírus,
Márcel Mota, da equipe de Segurança da
Informação, informou que o contrato atual vence
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em 21/09/2021. O TRT8 vai se reunir com o TRT13
sobre a contratação da nova solução de antivírus
(Kaspersky). Marco Aurélio pediu para que a
Gilmara Santos e o Paulo Lobato conversem com a
equipe de Segurança da Informação para verificar
a infraestrutura necessária para a implantação e
necessidade de atuação nas máquinas dos usuários
para implantação da nova solução. Informou também
que a contratação com a McAfee provavelmente não
será possível prorrogar, devido ao registro de
preços não ter sido feito por item e sim pela
solução completa. Gilmara Santos solicitou que na
reunião técnica para tratar da nova solução de
antivírus que seja envolvida a equipe de Serviços
Infra para providências de instalação em massa
nos computadores do TRT8.

Pesquisas de
Satisfação
Interna

Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC,
informou que a divulgação da Pesquisa de
Satisfação Interna já foi iniciada pela ASCOM no
portal de notícias e irá ocorrer no período de
13/09 a 01/10/2021.
Colocou em discussão a possibilidade de estender
a participação aos estagiários, que já possuem
e-mail institucional do Google. Gilmara Santos,
Coordenadora da COINS, informou que os
estagiários já usam os recursos da mesma forma
que os magistrados e servidores, diante dessa
observação, todos concordaram na participação.
Marco Aurélio fez a ressalva que nem todos os
serviços se aplicam aos estagiários, que no
formulário tenha uma seção exclusiva para este
público e/ou a opção “Não se aplica” nos itens
não aderentes. Flávio Ramos pedirá para a ASCOM
que a partir da próxima divulgação da pesquisa
que os estagiários sejam incluídos na notícia
como público. Leonardo Feliciano informou que o
questionário deve ser validado pelos gestores
diante da proximidade da pesquisa e que o único
que validou foi Diego Valdez, chefe da Seção de
Sistemas, destacando que alguns
sistemas/serviços já foram descontinuados,
havendo necessidade de atualização do
questionário. Será marcada uma reunião na
quinta-feira (02/09) às 11h.

Plano de
trabalho da
Entic-JUD

Flávio Ramos pediu aos presentes que façam o
acompanhamento das ações que foram incluídas no
plano de trabalho, anexo do PDTIC, que está
disponível no Portal GovTI. É esperado que essa
demanda venha da presidente, uma vez que o CNJ
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está monitorando os planos. Então devemos manter
em dia o que foi planejado.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o1pyMXZX
dDMvpoXMPGzwn_3_MGhYk8YpU3NDS9zKSik/edit?usp=sha
ring

iGov-TCU/COGIN

Flávio Ramos explicou que essa demanda
provavelmente será prorrogada, conforme
informações obtidas informalmente com a COGIN.
Há necessidade de revisão das respostas dadas
por Marco Aurélio, uma vez que necessitamos de
uma descrição da motivação e evidências.
Leonardo Feliciano destacou que há necessidade
de uma reunião com todos os gestores,
principalmente com a COSIS, pois há muitas ações
dessa área que precisam de mais informações.

Segue o link do questionário:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fEThotgX
_zwpTCmJeO-fhml3txx45t8UveMUU7LIDz8/edit?usp=sha
ring

Processos TI

Leonardo Feliciano informou sobre o andamento da
entrega dos processos de gerenciamento de
projetos e mudanças (Interact), que houve uma
reunião sobre a contratação, e provavelmente a
versão de homologação será entregue na próxima
semana. Sobre o processo de mudanças, Flávio
Ramos explicou que estamos tentando iniciar a
implementação no Axios Assyst. Leonardo
Feliciano indagou como ficaria o processo de
mudanças. Gilmara Santos informou que além do
processo de mudanças, tentaremos fazer a
integração dos processos de liberação, problema
e eventos no Assyst, já que a ferramenta suporta
esses processos também e seria desejável termos
todos os processos ITIL na mesma plataforma.
Informou ainda que irá pedir para a Active-TI,
mantenedora do Assyst, o posicionamento do
pedido que fizemos quanto a aderência desses
processos do TRT8 ao Assyst.

Revisão da
Resolução 8/2018

Flávio Ramos informou sobre a demanda que foi
feita pelo Diretor da SETIN, quanto à revisão da
Resolução 8/2018, diante das mudanças de
infraestrutura e forma de prestação dos
serviços. Flávio destacou que apesar da
responsabilidade pela entrega ser da equipe de
Segurança da Informação, que a revisão deve
envolver todas as áreas, uma vez que há diversos
pontos que afetam a todos. E disse que irá
disponibilizar o link para que todos possam
colaborar na minuta de revisão:
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https://docs.google.com/document/d/1_bucqGVnehYE
DSs3hVI4IgUYT3dr6TJlenwrfibO-o8/edit?usp=sharing

PAC SETIN

Mônica Guimarães, Coordenadora da COSIS,
solicitou que seja emitido um relatório com o
saldo do PAC a executar. Flávio Ramos ficou de
entrar em contato com a ASDEP para obter e
repassar essa informação.

Manutenção dos
No-Breaks

Marco Aurélio, Diretor da SETIN, informou que
haverá uma manutenção no grupo de no-breaks que
atende à sala cofre. Os equipamentos atuais são
muito antigos, com mais de 10 anos de
utilização. Recentemente, foram comprados novos
equipamentos que serão instalados pela empresa
que foi contratada para tal serviço. Marco
Aurélio entrou em contato com a Divisão de
Engenharia explicando a sensibilidade do
desligamento da Sala Cofre. Gilmara Santos disse
que fez uma reunião com DIMOP, COINS e Green4T
para planejar a melhor forma da troca dos
nobreaks, com premissa “on-the-fly”, mas a
Engenharia explicou que não será possível por
diversos motivos, dentre eles: no-breaks atuais
com autonomia baixa, pouco espaço físico para
manobra dos novos equipamentos, que são maiores,
risco de curto circuito/sinistro no Quadro Geral
de Energia (QGE) durante a atividade forçando um
desligamento da Sala Cofre emergencial durante a
autonomia das baterias dos nobreaks, visto que o
gerador não teria condições de “entrar” já que o
QGE estaria danificado e ausência de chave
by-pass mecânica externa para uso do gerador
durante toda a atividade. Diante do exposto, o
mais seguro é o desligamento total e programado
da Sala Cofre. O trabalho está previsto para
18/09/2021 (manhã) com retorno 19/09/2021
(tarde), mas vamos submeter à Alta Administração
para autorização e conhecimento.

Manutenção do BD
Oracle

Será realizada no período de 3 a 7/9/2021 a
manutenção do banco de dados Oracle para
atualização de versão, provocando a
indisponibilidade de todos os sistemas que rodam
no banco de dados Oracle, à exceção do PAS. Os
DBAs estão estudando uma solução que ofereça o
menor tempo de indisponibilidade do PAS. O
CGOV-TIC já foi comunicado da operação. Marco
Aurélio pediu à Mônica Guimarães que seja
comunicado pela ASCOM durante 3 dias de
antecedência, destacando que isso não terá
impacto no PJE. Anderson Bahia, chefe da Seção
de Banco de Dados informou que será
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disponibilizado um servidor de banco de dados
para suportar alguns sistemas. O Assyst não será
migrado para a nova versão do BD, pois a atual
versão da aplicação não é suportada. Este
sistema ficará indisponível o tempo suficiente
para migrar de infraestrutura, mas que será
breve.

Alteração no
PDTIC

À pedido do Coordenador do LIODS (Laboratório de
Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável) devemos incluir no PDTIC atual ações
de Inteligência Artificial nos projetos da
SETIN. Esta alteração já foi aprovada pela
Presidência e também consta no Plano de Trabalho
da Entic-JUD, que já tem ações de IA. Marco
Aurélio fará a inserção dessas informações no
documento, depois comunicará à Assistência de
Governança e Projetos de TIC para dar
continuidade à revisão e formalização das
alterações.

Comitê Gestor de
TIC

Gilmara Santos, Coordenadora da COINS, sugeriu
que se amplie a participação nas reuniões deste
Comitê para todos os assistentes (FC4). Marco
Aurélio concordou e disse que essa participação
não envolve a necessidade de alteração da
portaria de composição obrigatória. Todos
acataram e Flávio Ramos disse que na próxima
reunião irá estender o convite a todos os
assistentes.

Publicidade à
Ata da Reunião

Flávio Ramos sugeriu que a ata da reunião seja
encaminhada para todos os servidores da SETIN
logo após aprovadas as revisões. Além disso,
informou que as atas sempre estiveram
disponíveis no Portal GovTI. Todos concordaram.

FC Rotativa

Marco Aurélio pediu que se registre em ata que o
servidor da COSIS, Renato Camargos será nomeado
para a FC rotativa pelo período de 3 meses,
devido ao excelente trabalho frente ao projeto
GPrec (Sistema de Gestão de Precatórios), sendo
um projeto nacional de grande importância para o
TRT8 e outros Regionais, e que isso já havia
sido comunicado ao servidor, há aproximadamente
2 meses. Registrou também que os Servidores
Reinaldo Gil, Francisco Erik e Ramon Ramos já
receberam a função rotativa, pelo período de 3
meses, como forma de reconhecimento do excelente
trabalho desses servidores do TRT8.

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SETIN e
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lavrada esta ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não
tenham nada a alterar até às 18h do dia 09/09/2021 será considerada
assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança
de TIC.
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