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Ata de Reuniao

Comite de Tecnologia dalnforma~ao - CTI
Ata nO 04/2016

Data: OW4/2016 - 10h30 as 12h30
Local: Sala de Sessaoda 10~Turma - SQandar do Edificio Sede
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-PRESENTES

Nome Lota~tio

Desembargadora Jueirema Maria Godinho Gon~alves

Desembargadora Candida Alves Lelio

Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota

Marcio Nisi Gon~alves Seeretaria de Teenologia da Informa~tio e Comuniea~lio (Setic)

Marcio Vinieius Gimenes Milan , Se~tio de Governan~a de Teenologia da Informa~tio (SGTI/Setie)
,

Coordenadoria de Seguran~a, Aquisi~oes e Pesquisa (CSAP/Setie)fUeardo Alex Serra Viana

ClaiJdia Sant'Anna Pinheiro Coordenadoria de Atendimento (CA/Setie)

Gustavo Resende Montesino . Coordenadoria de Administra~lio de Reeursos (CAR/Setie)

Bruno Motta de Andrade Nucleo de Gesttio Estrategiea e Projetos (NGEP)

Aos cinco dias do mes de abril do ana de dois mil e.dezesseis, as dez horas e trinta minutos na
Sala de Sessao da 10~ Turma do TRT/SP, no. 52 andar - do Edifkio-Sede do Tribunal Regional do
Trabalho 9a 2~ Regiao, 0 Comite de Tecnologia da Informac;ao se reuniu sob a Presidencia da
Oesembargadora Jucirema Maria Godinho Gonc;alves com a finalidade de discutir assuntos que dizem
respeito a tecnologia da informac;ao.

A Oesembargadora Jucirema iniciou a reuniao passando a palavra ao Oiretor da Secreta ria de
Tecnologia da Informac;ao e Comunicac;ao - getic para discussao dos seguintes assuntos:

PAUTA PREVISTA

10 Topico

1. Plano Oiretor de Tecnologia da Informac;ao e Comunicac;ao - POTIC

ASSUNTOS DISCUTIDOS

•1 Plano Oiretor de Tecnologia da lnforma~ao e Comunicac;ao

o Oiretor da Setic, Marcio Nisi, noticiou que com a conclusao e aprovac;ao do PETICa Setic comeC;ou a
elaborar 0 POTIC, que se trata de. urn documento para viabilizar 0 cumprimento do PETIe. T~e a
presente reuniao dois documentos para analise dos membros do Comite: 0 proprio Plano D·ireto~e
uma apresentac;ao mais sucinta. . . \".

Explicou que por ser urn CJocume.ntoderivado do PETICe da consolidac;ao de orientac;oes de o~s~
conselhos superiores, resulta em ac;oesde TIC e orientac;oes orc;amentarias necessikias para 0 akan~,
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em curto e medio prazos, dos objetivos estrategicos tra~ados pela institui~ao.

Prosseguiu dizendo que ele tem uma vigencia de dois anos, menor que a do PETICe que sua fun~ao e
garantir que os projetos de TIC estejam alinhados a estrategia do tribunal. Ressaltou ainda que 0 seu
modele de concep~ao e a mesmo adotado para 0 PETIe.

Na apresenta~ao foi exibida a lista dos principais alinhamentos utilizados como base para a constru~ao
do plano, sendo eles: as Resolu~6es 182, 211 e 215 do CNJ, Resolu~ao 158 do CSJTe ate 133 do CSJT.
Quanto ·aos normativos do proprio TRT, foi realizado 0 alinhamento entre 0 PDTIC atual e 0 anterior,
bem como dele com a PoHtica da Seguran~a da Informa~ao.

Como sua validade sera ate 2017 devera haver uma revisao obrigatoria anual ou s,empre que houver
altera~ao no PETIC, com 0 objetivo de manter 0 pbTIC atualizado e alinhado as estrategias de TIC e
Institucionais . A responsabilidade de preparar sua revisao sera da Setic, os resultados serao
apresentados ao CTI e as delibera~6es serao da Presidencia.

Reportou que no seu processo de elabora~ao partiram do mapa estrategico do PETIC, sendo que 0

custeio e os investimentos serao precedidos de estudos tecnicos preliminares e procedimentos
licitatorios, conforme determina os normativos vigentes. Informou que a planilha de
acompanhamento or~amentario referente aos projetos do PDTIC nao consta do corpo do documento
pOis consiste em um processo dinamico, mas sera publicado no site do TRT e pode ser acompanhada

/"

por meio dele.

A seguir, passou a falar dos projetos, esclarecendo que na apre'ser;'lta~ao separaram os projetos em
duas partes, aqueles remanescentes do PDTI anterior e os projetos novos.

Projetos Oriundos do PDTI anterior:

Foi deliberado que projetos quase finalizados do PDTI anterior serao transportados para 0 novo PDTIC,
constando no anterior uma legenda de que foi remetido.

Foi definido que na rela~ao de acompanhamento dos projetos do PDTICdeve haver um link para a
documenta~ao do projeto exigida na metodologia, que sera publicada no site do TRT para que 0

publico interessadopossa acompanhar a evolu~ao e a atualiza~ao desses projetos. .
Foi relatado que serao transportados para 0 PDTIC atual os seguintes projetos do PDTI anterior:
Implantar Gestao de Configura~ao de Servi~os de TI (Projeto 10/2011); Aprimorar ainfraestrutura do
Data Center do FRB; Definir 0 catalago de servi~os de TI; Implantar painel de indicadores operacionais,
gerenciais e estrategicos de TI; Implantar Gestao do Conhecimento; Diagnosticar e Modelar os
Processos de Gerenciamento de Servi~os; . ,

No tocante ao projeto para documentar os sistemas que suportam os processos e servi~os crlticos do
TRT, foi proposta a acatada uma mudan~a de escopo para que se passe a documentar apenas os
sistemas que nao serao extintos com 0 processo eletronico .

. Quanto ao Projeto para Implantar monitoramento e op~ra~ao de TI em regime de 24x7, consideran 0

se que na medida em que foram apurados os custos do projeto em seu escopo original, 0 mesm fo //
considerado inviavel, foram necessarios varios ajustes para se obter um valor compatlvel co
-()r~amento. Entretanto, diante do atual cenario,nao sera posslvel executar 0 projeto ate que ja
aporte de recursos, De toda forma, a Presidencia demandou que se conclua 0 ETP e que a d manda
fique aguardando a disponibilidade de recursos. r. ." ,

Quanto ao projeto para aprimorar a infra estrutura, foi esclarecido que trata-se de; ..u'~ pro)eto
executado em suas fases iniciais pela area de engenharia, sendo que apenas as ultimas ~tividades sao
de responsabilidade da SETIC, Esta etapa teve infcio em 2016 e a expectativa e de q~.~ ~nclusao

. <::::") d

i/
\).. ./
\.•~"



Secretaria de Tecnologia da Inform~~ao e Comunica~ao
CTI04

O~4'2016
4

ocorra em aproximadamente dois meses.

Foi deliberada a criac;ao no PDTIC dos novos projetos relacio,nados a seguir, com 0 intuito de que
sejam atingidos os Objetivos nele constantes:

Definir e implantar 0 processo ,de gerenciamento das estacoes de trabalho de TIC:
,

Este projeto estara alinhado com a ac;ao 11 do PETIC - Garantir a disseminac;ao da Polftica de
seguranc;a de informac;ao ..0 Comite concordou com a necessidade do projeto.

Implantar pesguisa de satisfacao dos atendimentos de TIC:

Marclo esdareceu que-nao se trata da mesma pesquisa de satisfac;ao ja constante do PEL Esta trata a
apurac;ao da satisfac;ao do usuario com os atendimentos de TIC ao final do chamado, enquanto a
prevista no PEl apura a satisfac;ao com os servi·c;osde TIC, independente da )existencia de chamados,
existindo ainda outra pesquisa, aplicada atualmente, que trata apenas da avaliac;ao do atendimento de
primeiro nlvel. .

A Desembargadora Candida questionou se havera contratac;ao para essa demanda. Marcio informou
que 01 trabalho sera desenvolvido internamente com recursos proprios e que sua construc;ao e'
divulgac;ao sera realizada em conjunto com a area de comunicac;ao.

Implantar a analise de riscos de seguranca da informacao:

Marcio explicou que este e urn processo mais vinculado ao CSICe tern previsao de inlcio ~m julho de
2016. Neste momento estao definindo 0 escopo para a etapa atual. .

Estabelecer urn modele de gestao de seguranca de TI

Tambem se trata de um processo relacionado a seguranc;a da informac;ao, que visa aprimorar a
seguranc;a do ambiente, criando um modele de seguranc;a e prevendo a realizac;ao de testes de
vulnerabilidade.

\

Definir os processos e criteriospara utilizacao do MNI no Pje-JT:

A Setic, em conjunto com a administrac;ao, deve cumprir as determinac;oes da Resoluc;ao 211 do C ,
que estabelece a obrigatoriedade do uso do MNI (Modelo Nacipnal de Interoperabilidade), dan 0

nos sistemas eletronicos que 'perduraram apos a extinc;ao de processos f\sicos, uma vez que' 0
adota 0 modele e nao tern sua evoluc;ao funcional administrada pelo TRT.

Dissemil"lar as poHticas de seguranca da informacao:

Dutro projeto relacionado ao CSICcom 0 escopo de se fazer uma divulgac;ao mais ostensiva do tema,
pois apesar de todas as polfticas estabelecidas e projetos realizados, as informac;oes relevantes a
respeito do assunto ainda nao alcanc;aram de forma efetiva os usuarios .. .----...

.•./~ ...

, ~, ..r '

Definir 0 processo de elaboracao do Plano de Contratacoes de TIC e.Definir 0 processo ae elabora~ao
do Plano de Contratacoes de TIC: \

Trata-seda institucionalizac;ao do processo de elaborac;ao do Plano, ja adotado mas s~Va devida

''l-
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formaliza~ae A conclusao esta prevista para 0 final do ano.

Definir 0 processo de gestao do Plano de Contratacao de TIC:

Ja existe urn processo de gestao de plano de contrata~ao, masisto e feito sem a devida formaliza~ao .
o projeto preve a institucionaliza~ao desse processo.

Gerir Plano de Capacitacao de TIC:

Se trata da gestao do plano ja pronto, para garantir sua execu~ao.

Realizar estudo par embasar a revisao da estrutura do guadro de TIC:

A SETICconsidera que deve ser observada a estrutura do quadro ja proposta, adequada aos requisitos
da Resolu~ao 211/2015 do CNJ, posterior a propositura.

Marcio trouxe ainda os Projetos cancelados e suas justificativas.e questionou se deve ser elaborada,
como no 'PDTI anterior, uma se~ao com as diretrizes para a area de TIC. Os membros do Comite
definiram pela existencia da Se~ao, baseada na anterior, devidamente atualizada.

Foi reportada, ainda a necessidade de se realizar reunioes visando abordar as atividades normais do
CTI. .

o Comite concorda com os documentos apresentados na presente reuniao e a Setic se comprometeu
a fazer a atualiza~ao da se~ao das diretrizes e encaminhar a revisao do PDTIC, para aprova~ao final.

Nada mais havendo a tratar, a sessao foi encerrada .pela Desembargadora Jucirema Maria Godinho
Gon~alves e, para constar, eu Thelma Arrebola, lavrei a presente ata.

Id Pendencias PrazoResponsQvel

30;04/2016Atualizar a se~iio das diretrizes 0 POTI anterior e
encaminhar 0 POTIC numa nova versiio para aprova~iio
final.

SGTI/SEIC

DESEMBARGADOR




