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Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas quinze minutos na sala de reuniões
virtual (h�ps://meet.google.com/gpm-uvrm-m�), reuniu-se em sessão ordinária o Comitê de Segurança da Informação
(CSI), sob a presidência do presidente Marcello H. D. de Moura. Nesta reunião, compareceram os membros Carol Pires,
Thiago Oliveira, Ericson Mar�ns, Rafael Peixoto, Jean Tomáz, Douglas Filho, Pablo Mendes e Walison Moreira. O
presidente da comitê, Marcello Moura iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou a primeira
pauta: 1) Proposta de consultoria RNP. Foi apresentado cada item de proposta feita pela RNP para contratação os
gestores da UFG sendo, Prof. Leandro Oliveira (secretário de TI) e Igor Vieira (diretor do CERCOMP) entrarão em contato
com a equipe da RNP para verificar mecanismos de contratação no Fórum da RNP em Brasília. O Prof. Leandro já nos
alertou sobre a falta de recursos para sua contratação e então o grupo de trabalho deverá criar uma metodologia para
elaboração da POSIC até o final do ano vigente caso a consultoria da RNP não se findar. O presidente do comitê, Marcello
Moura deu con�nuidade, apresentando o segundo item de pauta: 2) Metodologia para elaboração da POSIC. O assessor
de governança da SETI, Vinicius Braga, elaborou uma planilha contendo o endereço eletrônico das Ins�tuição Federal de
Ensino Superior (IFES) que possuem sua POSIC para que possamos analisá-las para criação da nossa. O presidente ainda
sugeriu a criação de um documento no drive para trabalho colabora�vo (rascunho_POSIC_UFG) e também a leitura das
POSIC de outras IFES para iden�ficar elementos relevantes para a construção da nossa polí�ca. Para o terceiro item da
pauta: 3) Definição de cronograma de trabalho, o presidente alertou que u�lizaremos nosso tempo compar�lhado com
outra a�vidades para até 25/09/2019 marcarmos outra reunião com o rascunho da polí�ca pronto para análise. Cada
membro deveria analisar todas as polí�cas e trabalhar no documento compar�lhado. No úl�mo item da pauta, 4) Outros
assuntos. O presidente abriu para cada membro fazer suas considerações neste tema. O Ericson Mar�ns comentou a
dificuldade da falta de documentos norteadores ou proibi�vos para se trabalhar na universidade. Após encerradas as
discussões, o presidente do Comitê agradeceu a presença e as contribuições de todos e não havendo nada mais a tratar
a reunião foi encerrada e para constar, eu, Marcello Moura, presidente do CSI-UFG, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes a sua leitura.

Documento assinado eletronicamente por Marcello Henrique Dias De Moura, Técnico de Tecnologia da Informação,
em 26/09/2019, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ericson Alves Mar�ns De Castro, Técnico de Laboratório, em 22/10/2019,
às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Ferreira Peixoto, Assessor, em 25/10/2019, às 15:39, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jean Tomaz Da Silva, Técnico, em 22/11/2019, às 13:32, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0911334 e o código CRC
C93934DD.
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