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Ata da reunião do Comitê de Governança  

Digital de 20 de julho de 2020. 

 

Em vinte de julho de dois mil e vinte, por meio virtual através do software Microsoft Teams, 

às 10 horas, foi realizada primeira reunião do Comitê de Governança Digital com os membros 

abaixo citados para tratar das seguintes pautas: introdução da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) na Estratégia de Governo Digital e seus instrumentos, explanar sobre os 

documentos a serem enviados ao Ministério da Economia como o Plano de Transformação 

Digital; Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC); Plano de Dados 

Abertos (PDA). O presidente do Comitê de Governança Digital, o professor Valter Joviniano, 

iniciou a reunião saudando todos os membros e anunciou os informes gerais, exaltando 

abordagens do Plano Diretor de Tecnologia, como a importância de colocar mais serviços 

digitais na Universidade, a exemplo da emissão de diplomas (graduação, pós graduação, 

externos) e solicitação de bolsas. Em seguida, deu a palavra para o professor Andrés iniciar 

sua fala sobre os desdobramentos para o ingresso da UFS na Estratégia do Governo Digital e 

esclarecer sobre os instrumentos de planejamento que devem ser enviados. Os três 

documentos foram repassados durante a reunião para que cada membro possa validar e 

aprovar as informações contidas, além de observar se os dados inseridos estão de acordo com 

seus respectivos setores. Foi colocado que o Plano de Dados da UFS já está pronto e, embora 

a elaboração do PDTIC referente aos anos 2021 a 2024 já esteja em uma fase avançada, no 

momento todos os esforços devem ser voltados para sua finalização e completar os dados que 

estão faltando na planilha do Plano de Transformação Digital. A professora Thais Ettinger 

considerou prudente apresentar as integrações contidas nos documentos e mostrou- se 

entusiasmada para colaborar nos avanços das próximas propostas. Já o superintendente da 

STI, professor Andrés Menéndez evidenciou a importância da criação do Comitê para nortear 

as próximas decisões a serem tomadas, visto que muitas mudanças e novas iniciativas estão 

por vir. Os demais participantes concordaram com as informações colocadas e enalteceram a 

iniciativa do processo. Ficou acordado que os membros representantes de cada setor inserido 

no Plano Digital deverão preencher os campos que se encontram vazios na planilha e designar 

o nome do responsável por cada atividade. Por fim, foi programada a data para segunda 

reunião de acordo com a possibilidade de todos os membros no dia vinte e dois de julho às 14 

horas para verificação e aprovação das informações incluídas nos documentos antes do prazo 

final de envio para o Ministério da Economia que será dia vinte e oito de julho de dois mil e 

vinte. 
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