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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ATA Nº 3 / 2021 - REITORIA - GVR (11.01.04)
Nº do Protocolo: 23074.042302/2021-88
João Pessoa-PB, 28 de Abril de 2021
Ata da Reunião n.02/2021 do Comitê de Governança Digital da UFPB,
realizada no dia 03/03/2021.

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas e três minutos, realizou-se a reunião
n.02/2021 do Comitê de Governança Digital da UFPB, no Gabinete da Vice-reitoria e também através do Google
Meet, sob a presidência de Liana Filgueira Albuquerque e contando com as seguintes presenças: Camila Mara
Vital Barros, Paulo de Tarso Costa Henriques, Guilherme Ataíde Dias, Fernando Guilherme Perazzo Costa,
Brivaldo André Marinho da Silva, Lucídio dos Anjos Formiga Cabral, Ricardo Costa de Carvalho, Isaac Rozas
Rios, Raíssa Dália Paulino, Valdir de Andrade Braga e eu, João Alves de Araújo Júnior, assessor da vice-reitora,
que lavra a presente Ata. Silvana Carneiro Maciel justificou ausência. A presidente iniciou a reunião dizendo que
a pauta seria falar do PDA e do PDTI, e, também, Camila iria falar dos impactos das chuvas no prédio do STI.
Liana leu a Ata da reunião n.01/2021. Posta em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. Liana passou a
palavra para Brivaldo. Brivaldo disse que tinha conversado com Ricardo para revisar os documentos do PDA e do
PDTI. Após a revisão, os planos seriam analisados pelo CGD. Brivaldo informou que o PDTI trata da segurança
dos dados, das pessoas, de compras para a UFPB, dentre outros aspectos. Traz orientações para padronizar os
elementos usados digitalmente, quais softwares devem ser usados de modo institucional. O PDTI acompanha o
plano estratégico de tecnologia da informação do STI. Em relação aos dados abertos, Brivaldo disse que se trata
de um formato de leitura imediato, sem intermediação de outros softwares. Os dados abertos devem possibilitar o
acesso direto tanto por pessoas como por máquinas (robôs). Brivaldo disse que a cada dois anos o cronograma do
PDA é revisado. Brivaldo ressaltou a diversidade de representações no CGD justamente para que as discussões
sobre os dados digitais possa abranger vários setores da UFPB. Liana disse que é preciso ter uma estrutura para
realizar a proteção dos dados. Brivaldo falou que nos próprios planos estarão contidos os pontos para garantir o
correto e seguro uso dos dados. Paulo disse que enviou para o grupo do CGD, no WhatsApp, documentos sobre o
plano de redimensionamento das UASGs. Informou que somente através da PRA será possível realizar compras.
As unidades e setores requisitam e a PRA executa a compra, com exceção dos Campi de Areia e de Bananeiras,
em virtude de serem locais com especificidades agrícolas. Paulo enfatizou que toda a compra de equipamentos de
tecnologia será feito pela PRA. Com isso, haverá um controle maior sobre as compras na UFPB. Liana pediu que
Camila falasse sobre a situação do prédio da STI. Camila disse que atualmente está mais tranquilo. Mas na sextafeira passada (26/02), o prédio estava alagado, parecendo um balneário. Disse que ficou muito preocupada porque
tinha equipamentos novos. Na sala do DataCenter, também houve invasão de água, atingindo equipamentos, mas
felizmente não chegou a danificá-los. Camila relatou que o STI solicitou imediatamente à Reitoria a limpeza das
calhas e outras providências emergenciais, solicitações essas que foram atendidas. Ricardo disse que no dia de
ontem (02/03) o pessoal da Brilhante fez uma intervenção no telhado do STI para aumentar a vazão das águas.
Camila informou que já conversou diretamente com a Empresa Brilhante e com a SINFRA a fim de que as
limpezas fossem constantes no telhado do STI. Na oportunidade, Lucídio disse que não há um plano de
contingência de incêndio em muitos dos prédios da UFPB. Lucídio também relatou que já houve um caso de uma
pessoa estranha ter subido no telhado do STI. Enfatizou que a questão da segurança das pessoas também precisa
ser bem observada, e não apenas a segurança dos dados. Liana disse que a gestão da reitoria está providenciando
uma forma de prevenção para todos esses problemas. Isaac corroborou a fala de Lucídio e citou o caso do prédio
da reitoria que não tem plano de segurança para as pessoas. Isaac perguntou a Camila se o DataCenter existe
apenas no STI ou se tem um backup. Camila disse que só tem um DataCenter. Não há espelhamento. Paulo falou
sobre a gestão de risco, que é um item do Plano Geral de Governança. É preciso mapear os pontos de risco para
que sejam tomadas as providências. Lucídio citou o caso das invasões dos sistemas, por meio de hackers, como já
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ocorreu em outros órgãos federais. A situação de risco é muito grande. Lucídio questionou qual seria o nível atual
de segurança dos dados da UFPB, ressaltando que o ideal seria que estivesse no nível máximo. Lucídio
acrescentou ainda que há carências na acessibilidade. Paulo disse que há um mega contrato com a Brilhante.
Disse que é possível fazer manutenções e reformas, a partir de solicitações feitas através da SINFRA. Valdir
questionou sobre a existência de uma estrutura física de backup dos dados da UFPB desconectado da rede. Paulo
disse que uma solução mais imediata poderia ser fazer um backup com a UFCG, considerando que uma nova
gestão está assumindo a reitoria da UFCG. Camila disse que ficou de fazer um levantamento de orçamento de sala
cofre para levar para o Reitor avaliar. Ricardo disse que há uma rotina de backup no STI e que há uma política de
segurança da informação da UFPB, aprovada no CONSUNI, mas que poderia ser revisada e atualizada. No STI,
há uma política de segurança da informação que é realizada por uma equipe bastante competente. Ricardo
concordou com a ideia de Paulo de fazer uma parceria com a UFCG em relação ao backup. Brivaldo disse que
ratificava fortemente as ideias trazidas na reunião e acrescentou que há demandas em várias áreas e em várias
frentes. Porém, há algumas que se destacam pelas suas matérias primas, seus conteúdos. O CGD está tendo uma
boa relação com a alta administração e isso é muito importante. Ressaltou que vale a pena sondar em que passo
anda a política de segurança institucional. Guilherme disse que referendava as falas de Paulo e de Ricardo. Disse
que Ricardo e ele implantaram uma ação de replicar os periódicos da UFPB em outras universidades. A UFPB foi
pioneira nessa ação. Lucídio disse que na EAD (UFPB Virtual), o backup era feito no STI. Sugeriu ser criada uma
sala específica dentro da UFPB para fazer o backup físico. Paulo ressaltou a questão orçamentária para realizar o
backup dentro da UFPB. No chat do Google Meet, Valdir perguntou se havia algum setor específico na UFPB
para tratar das questões de segurança e meio ambiente, fora a segurança patrimonial. Guilherme respondeu
dizendo que não sabia como estava atualmente, mas as soluções seriam CLOCKSS e LOCKSS, e que a replicação
dos dados acadêmicos era feita em cinco instituições, tendo sido feito inclusive um acordo via MCT/IBICT. Liana
disse que antes da reunião do dia 17/03 serão enviados os documentos do PDA e do PDTI já revisados por
Brivaldo e Ricardo. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião às 16h20, determinando a
lavratura da Ata por mim e a assinatura de todos os presentes.

(Assinado digitalmente em 28/04/2021 17:01 )

(Assinado digitalmente em 07/05/2021 14:37 )
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