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ATA DE REUNIÃO 

 

Ata da reunião do Comitê de Governança   

Digital de 15 de setembro de 2021.  

 

Em quinze de setembro de dois mil e vinte um, por meio do software meet, às 14 horas, 

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

citados para tratar da seguinte pauta: informes, política de privacidade de dados, 

rascunho da política de gestão de ativos e o que ocorrer. O professor Andrés abriu a 

reunião saudando todos os membros presentes e perguntou se poderia adicionar mais 

um ponto de pauta relativo a algumas mudanças no plano de transformação digital e 

todos aceitaram. Sendo assim, o primeiro tópico discutido foi sobre as alterações nas 

datas de entrega dos serviços do Plano de Transformação Digital. O professor Andres 

explicou que a Universidade tinha se comprometido com serviços que deveriam ser 

disponibilizados pelo gov.br, os serviços são: matricular-se em curso de graduação, 

obter diploma ou 2° via de diploma de graduação, obter diploma ou 2° via de diploma 

de pós-graduação e registrar diplomas de faculdades, centros universitários e 

universidades privadas. Foi sugerido que o primeiro serviço mencionado tivesse seu 

prazo adiado para dezembro de 2021, e o registro de diploma externo teria o prazo 

alterado para dezembro 2022. Essa mudança foi realizada após contato com o SGD que 

aceitou a proposta. Outra alteração no documento foi referente à inclusão de Adrine 

como editora no gov.br, a pedido de Mayra. Jucilene perguntou se o documento 

mencionado seria sobre o serviço da carta de serviços e o professor Andres respondeu 

que o documento apresentado era o Plano de Transformação Digital que tem como 

objetivo auxiliar o cidadão que deseje realizar alguma solicitação pelo portal gov.br, a 

exemplo da segunda via de diploma ou solicitação de matrícula e evidenciou que 

posteriormente a carta de serviços poderia ser abordada pelo comitê. Dando 

continuidade, foi posta em votação a aprovação das mudanças no plano. Fernanda pediu 

a palavra e questionou se poderia estender o prazo para os serviços de diploma até 2022 

por achar o prazo curto. Enfatizou que o serviço está pronto e funcionando, mas não 

sabia ainda a complexidade para realizar a integração com o gov.br e que ao alocar o 

serviço do diploma seria o mesmo procedimento para o outros. O professor Andres 

confirmou a possibilidade de flexibilização da data e alterou no arquivo para ser votado, 

sendo assim ficaram três serviços com prazo para integração em junho e um em 

dezembro de 2022. Como não houve nenhuma oposição o documento foi aprovado e 

será encaminhado para o SGD e assim mudar o status para homologado. Dando 

prosseguimento a reunião, foi discutido a respeito da Política de Privacidade de Dados. 

A professora Thaís explicou que a política foi desenvolvida pelo grupo de trabalho do 

LGPD na tentativa de contextualizar de uma forma geral para toda universidade, 

abordando desde o comportamento ate os cookies, a idéia é que a Política seja aceita no 

comitê para posteriormente passar para o grupo do SIG fazer avaliações e por fim, 
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chegar no Cônsul. Lourdes sugeriu alteração na redação do texto do artigo 21, pois do 

jeito contido poderia ter o entendimento que o Sig não estivesse incluso na política.  O 

professor Andres esclareceu que o sistema SIG é cedido, mas é de propriedade da 

universidade e sugeriu deixar explícito no artigo que abrangia os sistemas 

coorporativos. A professora Thaís concordou e alterou o documento. Enfatizou que nem 

todos os sistemas desenvolvidos na UFS seriam considerados no documento, a exemplo 

dos sistemas feitos nos departamentos ou os desenvolvidos nas iniciações científicas. 

Cesar comentou sobre a possível inclusão de um verbo no artigo sexto no capítulo três, 

a professora Thaís concordou e incluiu o verbo orientar na frase. Não havendo mais 

observações, a Política de Privacidade de Dados foi aprovada. Em seguida, foi 

apresentada para apreciação a Política de Gestão de ativos feita por Lourdes, que 

trabalha na STI com as questões referentes a governança de TI na UFS.  Lourdes 

explicou que o documento estava dividido em seis capítulos e após o envio da versão 

aos membros foi discutido e sugerido a modificação em dois pontos. O primeiro 

objetivo específico passa a ideia que os padrões para o processo de desfazimento 

estariam incluso no documento, o que não acontece. Os padrões de desfazimento estarão 

incluídos na Política de Descarte que está sendo elaborada. O professor Andres 

complementou a fala de Lourdes ressaltando que a política de ativos foi uma das poucas 

recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) em 2018. Esse ponto foi 

analisado em todas as universidades que estavam sendo auditadas nesse período. A 

Política engloba toda parte de aquisição, alocação, distribuição e descarte de produtos 

de TIC que precisam está dentro de normas. Informou que a STI vem atuando segundo 

o bom senso, mas nem sempre resolve, pois algumas vezes é visto como favorecimento. 

Sendo assim é necessário que se tenha um documento escrito para dar maior 

transparência no serviço. Ressaltou a importância inclusive no momento do descarte, o 

que fazer com as informações da UFS que estão contidas no HD que podem ir para o 

entulho ou ser repassado para outra instituição. E por isso, deve-se ter um procedimento 

a ser seguido. Comunicou que em breve serão trazidas novas Políticas para serem 

discutidas.  Com isso, foi decidida a alteração dos dois itens e na reunião seguinte o 

documento seria apresentado com as modificações. Finalizado os pontos de pauta, foi 

aberto espaço para quem tivesse algum comentário a dizer. O professor Andres 

informou que no mês anterior foi realizada a seleção dos projetos prioritários e 

escolhidos aqueles que tinham um prazo legal externo, a exemplo do Diploma digital, 

SIADS, SISREF, PAD e parte dos sites da LGPD. A estimativa para entrega dos 

projetos é até o final do ano e conforme o termino de alguns projetos irão adicionando 

outros seguindo a fila. Comentou que a fila dos projetos está na página da STI de forma 

ordenada e informando qual Pró-reitoria está ligada. Finalizado o assunto foi aberto um 

espaço para comentários e Jucilene perguntou se os editores do gov.br poderiam ser 

alterados, caso houvesse uma necessidade e o professor Andres respondeu que não tinha 

certeza, mas acreditava que sim. Como não houve mais comentários a reunião foi 

encerrada.  
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Membros participantes: 

Thais Ettinger Oliveira Salgado - LGPD 

Jucilene Alves Correia - SIC 

Andres Ignacio Martinez Menendez – STI 

Vinicius Andrade de Jesus – PROGEP 

Cesar Augusto Silva – PROEST 

Membros Convidados: 

Fernanda Almeida Passos- COSIT 

Lourdes Cruz - STI 


