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ATA DE REUNIÃO 

Ata da reunião Ordinária do Comitê de  

Governança Digital de 14 de julho de 2021.  

 

Em catorze de julho de dois mil e vinte um, por meio do software teams, às 14 horas, foi 

realizada reunião ordinária do Comitê de Governança Digital (CGD) com os membros 

abaixo citados para tratar da pauta: informes, serviço do ICPEdu, planilha de transforma-

ção digital e nova forma de aprovação de projetos de sistemas. O professor Andrés iniciou 

a reunião saudando todos os membros presentes e informou que os projetos de software 

solicitado as pró-reitorias já foram encaminhados, totalizando 26 projetos, dos quais nove 

foram oriundos da PROGEP. Ressaltou que a comissão que julgará o mérito e prioridade já 

foi formada e provavelmente na semana seguinte será realizada uma reunião para a escolha 

dos projetos. Informou também que a Superintendência de Tecnologia da Informa-

ção (STI) receberá um quantitativo de vinte e dois estagiários que auxiliarão nas diversas 

coordenações, inclusive alguns trabalharão diretamente no desenvolvimento dos projetos. 

Comunicou que a UFS se candidatou e foi contemplada para sediar em junho de 2022 o W 
TIC IFS, um workshop de tecnologia da Informação. Serão dois eventos dentro de um, 

sendo um deles representado pelos escritórios de processos das universidades, onde os 

mais diversos trabalhos são debatidos e o outro representado pelos trabalhos das STIs das 

outras instituições. Dando continuidade a reunião, foi falado que o ICPEdu, serviço que 

viabiliza a emissão de certificados digitais de pessoa física pela RNP, está funcionando. No 

entanto, foi pedido que essa informação ainda não fosse divulgada, pois não é um processo 

tão simples no que tange guardar e configurar a máquina para que se possa começar a usar 

o certificado e, por isso é necessário primeiro ter um manual e um regramento de uso em 

uma normativa para que diga o que pode assinar com esse certificado. Além disso, a equi-

pe da STI precisa está treinada para sanar as dúvidas dos usuários. Dito isto, o professor 

Andres pediu aos membros que tentassem fazer o uso do certificado e todas as dúvidas que 

aparecessem fossem tratadas com ele para ajudar no serviço do FAQ. O professor Kleber 

perguntou se teria alguma diferença na assinatura que já é utilizada pelos pró-reitores. O 

professor Andrés esclareceu que os pró-reitores que tem a assinatura eletrônica atualmente 

são da PROGEP, PROPLAN, PROAD e o pessoal da Reitoria. E aqueles que já têm não 

precisavam fazer, pois era a mesma coisa com exceção do token. Ressaltou que é necessá-

rio ter bastante cuidado quando for realizar o processo e na hora de salvar o arquivo, pois 

só é permitido realizar o download uma vez. Portanto, o arquivo deve ser guardado em 

local seguro. O professor Kleber enfatizou que esse sistema atenderá toda comunidade 

acadêmica e parabenizou pela iniciativa. Guidionaldo Lirio pediu a palavra e perguntou se 

o procedimento poderia ser realizado em qualquer máquina ou apenas onde o documento 

será baixado. O professor Andrés respondeu que poderia ser feito em qualquer máquina e 

ressaltou que o ideal seria armazenar o arquivo no pen drive ou salvar na nuvem, mas neste 

último teria que ter mais cuidado com terceiros que possam apagar ou danificar o arquivo, 

pois caso isso ocorra o certificado deverá ser revogado. Além disso, enfatizou que será 

preciso configurar as máquinas que serão utilizadas. O segundo ponto de pauta discutido 

foi sobre a mudança na planilha de transformação digital. Foi explanado que 2020 a plani-

lha foi encaminhada para o Ministério da Economia e no mês de maio desse ano eles retor-

naram questionando se seria necessária alguma modificação e se o planejamento continua-

va em vigência. No entanto, não foi possível cumprir com o planejamento enviado. Para 

melhor visualização dos membros, o professor Andrés compartilhou a tela mostrando os 
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tópicos da planilha para poder discutir os pontos abordados. Explicou que a planilha se 

divide em dois pontos, o primeiro relacionado aos seguintes serviços: matricular-se em 

curso de graduação, obter diploma ou segunda via de diploma de graduação ou pós-

graduação e registrar diplomas de faculdade, centros universitários e universidades priva-

das. Dentre eles apenas foi possível desenvolver boa parte do primeiro. Embora a prazo 

para o término tenha sido em junho de 2021 essa situação já era esperada, inclusive foi 

justificado quando o documento foi enviado no ano anterior. Sendo assim o Ministério 

entrou em contato e pediu que a planilha fosse reenviada com as devidas alterações. Por 

isso, deveriam ser definidas as modificações, a exemplo das datas para conclusão dos pro-

jetos e a aprovação destas para poder encaminhar ao órgão. Como os tópicos que não fo-

ram realizados estão incluídos no projeto de diplomas digitais, inserido na lista que irá para 

votação de prioridade, o professor Andres pediu que o representante da PROGRAD falasse 

a respeito da importância do diploma digital para a Pró-Reitoria. Brunno Figueiredo ques-

tionou a respeito da participação de membros das pró-reitorias na votação da priorização e 

destacou que tanto o diploma digital quanto o sistema para bolsas do Delib estavam como 

prioridade na PROGRAD. O professor Andres explicou que foi criada uma comissão de 

cinco membros da gestão para discutir sobre a priorização dos projetos. Todavia, a escolha 

seria relativamente simples, pois a planilha que foi enviada para as Pró-Reitorias indicarem 

seus projetos apresenta critérios objetivos que auxiliam na obtenção de uma nota e por ela 

será gerado um ranking, mas ressalvou que a prioridade pode ser mudada mesmo com a 

listagem do ranking. Esclareceu que não será a STI quem irá decidir, mas sim a gestão. 

Dando continuidade, foi sugerido a alteração do prazo de conclusão para 2022, assim como 

a mudança do responsável pela ação dos tópicos “obter diploma ou segunda via de diploma 

de graduação ou pós-graduação e registrar diplomas de faculdade, centros universitários e 

universidades privadas” que agora será Brunno Figueiredo, Foi reiterado que o prazo para 

conclusão poderá menor se o diploma digital for definido como projeto prioritário na pri-

meira leva. As alterações foram para votação e como não houve objeções ou comentários o 

tópico foi aprovado. Outro ponto abordado foi acerca dos editores que estão cadastrados no 

Portal Gov.br que são autorizados a fazerem mudanças no portal, o professor Andres suge-

riu fazer alteração da retirada de Marcio Santana e inserção de Mayra. Colocou em votação 

e a mudança foi aprovada. Encerrado os pontos de pauta, abriu espaço para as considera-

ções dos membros. A professora Thais perguntou se os representantes da comissão de ava-

liação de priorização dos projetos foram escolhidos propositalmente para não contemplar 

todas as Pró-Reitorias e se os projetos encaminhados teriam prazo de um ano. O professor 

Andres respondeu que foi uma decisão acordada com o professor Valter em relação onde a 

votação seria feita, pois uma vez que no CGD cada Pró-Reitoria é contemplada por um 

membro poderia acontecer de cada representante ser a favor apenas dos seus interesses e 

foi decidido que seria feita uma comissão mais enxuta e com pessoas mais isentas. Além 

disso, a planilha foi montada pensando em critérios objetivos, logo o ranking de prioriza-

ção basicamente sairá da própria planilha, salvo em casos de modificação ou algum tipo de 

incoerência no preenchimento da mesma. Nesses casos será entrado em contato com o se-

tor responsável para averiguação. Esclareceu também que o prazo será de acordo com a 

especificidade de cada projeto, caso apareça uma nova necessidade poderá incluir mais 

demandas de projetos. Não tendo mais comentários, o professor Andrés agradeceu a pre-

sença de todos e encerrou a reunião. 

 

 



Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Universidade de Federal de Sergipe 
 

3 

 

     

 

Membros participantes: 

Thais Ettinger Oliveira Salgado - LGPD 

Jucilene Alves Correia - SIC 

Andres Ignacio Martinez Menendez – STI 

Vinicius Andrade de Jesus – PROGEP 

Brunno Augusto Leite Figueiredo – PROGRAD 

Guidionaldo Pinto Lirio Junior - PROEX 

Kleber Fernandes de Oliveira – PROPLAN  

Cesar Augusto Silva – PROEST 

 


