REITORIA
Comitê de Governança Digital - CGD
Ata Nº 1/2021

DADOS DA REUNIÃO:
TIPO: ( ) PRESENCIAL ( ) WEBCONFERÊNCIA ( X ) HÍBRIDA
LOCAL:
meet: h ps://meet.google.com/znn-qzim-jbk?hs=122&authuser=0
Gabinete do Reitor, localizado na Avenida Colares Moreira, 477, Renascença, São Luís-MA, CEP 65075-441.

DATA: 15/01/2021
HORÁRIO INICIAL: 9:00h
Presidente: Carlos Cesar Teixeira Ferreira

HORARIO FINAL : 12:00h

Secretário: William Corrêa Mendes
1) PARTICIPANTES:
Nome

Função

Carlos Cesar Teixeira Ferreira
William Corrêa Mendes

Presidente
- Membro/Secretário Execu vo

Rogerio de Mesquita Teles

Membro

Clarisse Cordeiro Medeiros

Membro

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes

Membro

Marco Antonio Goiabeira Torreão

Membro

Luciene Amorim Antonio

Membro

Makﬀerismar Rego dos Santos

Membro

2) REGISTRO DE AUSÊNCIA
Nome
Lucimeire Amorim Castro
Carlos Alexandre Amaral Araujo

Mo vo

Jânio Fernandes e Silva
Aristóteles de Almeida Lacerda Neto

outro compromisso ins tucional no mesmo horário
outro compromisso ins tucional no mesmo horário

Jeovani Machado Rodrigues

outro compromisso ins tucional no mesmo horário

férias
férias

3) PAUTA:
1. Apresentação do CGD e seu Regimento;
2. Aprovação do Plano de Transformação Digital do IFMA.
4) DISCUSSÃO
Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 9h45min, na sala do gabinete do Reitor, no prédio da
Reitoria do IFMA, localizada na Avenida Colares Moreira, 477, Renascença, São Luís-MA, CEP 65075-441,
concomitantemente em sala virtual do Google Meet no endereço h ps://meet.google.com/znn-qzim-jbk,
reuniram-se os membros do Comitê de Governança Digital do Ins tuto Federal do Maranhão, nomeados pela
Resolução CONSUP/IFMA nº 106 de 31 de outubro de 2018, para reunião convocada pelo Presidente do CGD,
tendo como pauta principal a "Aprovação do Plano de Transformação Digital do IFMA ". O presidente do Comitê
e Reitor do IFMA, o professor Carlos Cesar Teixeira Ferreira abriu a reunião agradecendo a presença de todos e
apresentando as alterações na composição dos membros do Comitê. A seguir, o presidente enfa zou a
importância do tema de transformação digital dentro do IFMA, ressaltando que esse primeira reunião será um
marco na história da ins tuição e também falou da cobrança dos órgãos de controle em relação a esse tema. O
presidente do Comitê con nuou sua fala informando que nessa reunião será apresentado para aprovação o Plano
de Transformação Digital e prosseguiu falando do que representa esse plano tanto no aspecto das polí cas
públicas do governo Federal, quanto para o IFMA. O presidente do Comitê fez um breve explanação sobre os
processos digitais já implantados dentro do IFMA através do projeto estratégico Escritório de Processos e da
importância do envolvimento das Pró-reitorias e dos campi nesse processo. Con nuou sua fala explicando que
esse plano de transformação digital vai remeter a um portal do governo federal em que serviços da ins tuição
passam a ser disponibilizados a sociedade em geral. Con nuou falando que a ideia é colocar grada vamente todos
os serviços do IFMA de maneira digital. A seguir, enfa zou que todas essas mudanças darão ao IFMA, além da
celeridade nos processo, economicidade e diminuição de espaço sico. Nesse momento, o Professor Marco
Torreão, manifestou preocupação acerca dos problemas de infraestrutura de TI dentro do IFMA e da redundância
dos serviços. O professor Carlos César, explicou que, apesar de ter havido uma grande evolução na disponibilidade
dos serviços, o IFMA ainda tem alguns problemas em relação a Infraestrutura de TI. Explicou que o IFMA não tem
redundância de serviços, enfa zando que esse é um inves mento con nuo e que a cada ano uma parte do
orçamento é des nado a esses inves mentos, ressaltando a necessidade de link backup de internet, grupo gerador
e site backup. A seguir, o Professor Marco Torreão apontou diﬁculdade dos campi acerca da na tramitação de
processos eletrônicos. O Professor Carlos Cesar explicou que esse processo deve ser feito em etapas e de maneira
gradual, a ﬁm de que se possa atender a todas as especiﬁcidades dos campi. Enﬁm, o presidente do CGD passou a
palavra ao Diretor da DIGTI e secretário do CGD, William Mendes, que iniciou sua fala agradecendo os presentes e
prosseguiu explicando que o CGD surgiu a par r de uma ação do governo federal, que através da Estratégia
de Governo Digital norteou a transformação do governo por meio de tecnologias digitais. A seguir, falou que
apesar da criação do Comitê ser uma imposição do governo Federal, foi vista de maneira muito posi va pelo IFMA,
pois passou-se a ter um grupo formando pela Alta gestão des nado a discu questões relacionados a governança
digital e a TIC. William Mendes informou que estão presentes na reunião os Analista de TI da DIGTI, Alessandra
Melo e Daniel Lima, que par ciparam da Elaboração e Implementação do Plano de Transformação Digital
respec vamente. Além disso, William Mendes informou que Alessandra Melo irá ajudar no secretariado da
reunião, tendo em vista que ele, como secretário do comitê, estará apresentando o Plano. Sua apresentação
iniciou com a deﬁnição do que é o Comitê de Governança Digital, prosseguiu mostrando a origem de criação,
estrutura e os norma vos internos do CGD. A seguir, delimitou as atribuições do CGD, seguindo com a composição
dos membros. Nesse momento, o professor Carlos César, ponderou a necessidade de suplentes dos membros do
CGD, a ﬁm de garan r a representa vidade dentro do Comitê. Alessandra Melo leu o item do regimento Interno
rela vo as subs tuições dos membros. Os membros acordaram que para o segmento dos Diretores Gerais
(membros não natos), será deﬁnido uma portaria com os suplentes, para os casos de impedimento do membro
tular. William Mendes avaliou nesse momento que a resolução do regimento interno do CGD necessita ser
atualizada para contemplar a nova nomenclatura da Pró-Reitoria de Ensino e Assunto Estudan s. Em seguida, foi
proposto um calendário de reunião ordinária para duas reuniões anuais, sendo uma em janeiro e outra em agosto,
sem data deﬁnida ainda, o que foi acatado por todos os membros. Nesse ponto, o secretário do CGD, prosseguiu
sua apresentação com a apresentação do Plano de Transformação Digital, iniciando com a Deﬁnição do Decreto
que delimita as ações do Plano (Decreto 10.332, Art. 3º) e prosseguiu com a apresentação dos responsáveis dentro
do IFMA pelo projeto. William Mendes explicou que foi realizada uma parceria do Fórum de TI
(FORTI/CONIF) junto com o Ministério da Economia para que determinados serviços fossem disponibilizados
pelos IFs no portal de serviços do Governo Federal e descreveu o processo de negociação acerca dos serviços que
seriam disponibilizados. Dando prosseguimento, William explicou como será a tramitação do processo/serviço da
plataforma do Governo Federal para o SUAP/ IFMA e vice versa e também quais serviços serão disponibilizados
pelo IFMA no portal do Governo Federal. Nesse momento, surgiram alguns ques onamentos sobre a tramitação
dos processos dentro do IFMA. Após apresentar os serviços que serão disponibilizados na plataforma do governo
federal, William Mendes informou que no momento o IFMA optou por não u lizar a loja de Apps de Governo
Federal, que será avaliado posteriormente. Em relação a Adesão do IFMA ao Cadastro base do Cidadão, William,
após explicação do que se trata, informou que o IFMA fez adesão por meio de contratação centralizada realizada

pela Secretaria de Governo Digital, e que será sem custos para o IFMA. A seguir, foi informado que o a atualização
dos dados da ins tuição no Portal Gov.br foi realizada em Dezembro de 2020, cumprindo dessa forma, os prazos
acordados com o Ministério da Economia. Em relação ao monitoramento, William informou que houve duas
reunião com o Ministério do Planejamento e estávamos com a pendência da Aprovação do Plano de
Transformação Digital. Posteriormente, o Analista de TI, Daniel Lima complementou apresentando os serviços
digitais que já estão disponíveis no Portal Gov.br. Começou diferenciando os serviços de integração dos serviços de
transformação, detalhando os serviços atrelados a cada uma dessas categorias. A seguir, Daniel demonstrou como
consultar os serviços digitais do IFMA disponíveis no Portal Gov.br, detalhando cada uma das etapas para acesso
aos serviços. A seguir Daniel demonstrou no SUAP a interação com o Portal Gov.br e explicou que será necessário
deﬁnir os atendentes por cada serviço e para cada campus. Após esse momento, o presidente do Comitê
submeteu o Plano de Transformação Digital a aprovação, o qual foi prontamente aprovado por todos os membros
e também ﬁcou deﬁnido que este deverá ser formatado em modelo de resolução para encaminhamento ao
Ministério da Economia. Dando prosseguimento, o presidente do Comitê ressaltou que será necessário uma
campanha de sensibilização para divulgação dos serviços digitais disponibilizados pelo IFMA no Portal Gov.br,
tanto ao público interno, quanto ao externo ao IFMA, e foi deﬁnido que esta pauta será levada primeiramente ao
Colégio Dirigentes - COLDIR para conhecimento dos diretores. A professora Clarisse, ponderou que antes da
campanha de sensibilização será necessário deﬁnir os atendentes, por serviço e por campus e demonstrou
preocupação com a forma como essas demandas serão atendidas e prazos deﬁnidos para cada serviço. Daniel Lima
explicou que o texto de orientação e os prazos de atendimento para cada serviço digital podem ser conﬁgurados
no próprio sistema. O presidente do CGD sugeriu ainda que o Comitê ﬁzesse uma consulta da Ouvidoria para que
se possa levantar quais os serviços são mais solicitados, a ﬁm de que possam ser incluídos novos serviços
digitais. Nada mais havendo a ser tratado, as 12h35min, foi encerrada a reunião, da qual eu, William Corrêa
Mendes, secretário do Comitê, lavrei a presente Ata que, após lida, será assinada por mim e pelos demais
integrantes da reunião.
5) ENCAMINHAMENTOS
Formatação do Plano de Transformação Digital aprovado em modelo de Resolução e encaminhamento ao
Ministério da Economia;
Solicitar dos diretores a deﬁnição dos atendentes dos serviços digitais;
Levar a pauta de Transformação Digital ao COLDIR, apresentando os serviços digitais do IFMA disponíveis
no Portal Gov.Br;
Elaborar campanha de sensibilização junto a comunidade interna e externa do IFMA para divulgação dos
serviços digitais ofertados pelo IFMA;
Próxima reunião deﬁnida para o mês de Agosto, ainda sem data deﬁnida;
Encaminhar alteração da Resolução do Regimento Interno do CGD com o nome da PROEN para PRENAE ao
CONSUP;
Emissão de Portaria dos suplentes do Segmento Diretores Gerais do CGD.
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