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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ATA Nº 2 / 2021 - REITORIA - GVR (11.01.04)
Nº do Protocolo: 23074.020309/2021-65

João Pessoa-PB, 03 de Março de 2021

Ata da Reunião n.01/2021 do Comitê de Governança Digital da UFPB, realizada no dia
18/02/2021.
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quinze minutos,
realizou-se a reunião n.01/2021 do Comitê de Governança Digital da UFPB, através do Google Meet,
sob a presidência de Liana Filgueira Albuquerque e contando com as seguintes presenças: Camila
Mara Vital Barros, Silvana Carneiro Maciel, Paulo de Tarso Costa Henriques, Guilherme Ataíde Dias,
Berla Moreira de Moraes, Fernando Guilherme Perazzo Costa, Brivaldo André Marinho da Silva,
Lucídio dos Anjos Formiga Cabral, Ricardo Costa de Carvalho, Isaac Rozas Rios, Raíssa Dália
Paulino, e eu, João Alves de Araújo Júnior, assessor da vice-reitora, que lavro a presente Ata. A
presidente iniciou lendo os itens da pauta e passou para os objetivos que estão no Regimento do
CGD. Liana disse que ela estava como presidente e Camila Mara (STI) estava como secretária. Liana
disse que as reuniões serão híbridas. Quem não puder estar de forma presencial, entra por
videoconferência. Conforme o Regimento, é preciso ter uma reunião a cada dois meses. Devido às
urgências, Liana propôs fazer reuniões quinzenais. Cada participante fez sua apresentação, iniciando
pela presidente. Brivaldo compartilhou slides contendo informações sobre a Governança Digital. Citou
o Decreto Federal 10.332 de 28 de abril de 2020. Disse que a UFPB está em dívida com relação à
implantação de ações concretas para governança de dados digitais. Brivaldo disse que o CGD tem
caráter deliberativo, desde 2017. Sobre a Minuta de Regimento do CGD, Brivaldo disse que esse
documento foi elaborado de modo exaustivo e cuidadoso, e ressaltou o trabalho de Ricardo Carvalho.
Brivaldo disse que precisaria haver ajustes na MInuta, como a centralização das compras na UFPB,
em virtude da reformulação das UASGs. Brivaldo apresentou um processo de 2017 que trata do PDTI
(Plano Diretor de Tecnologia da Informação) e outro processo de 2017 que trata do PDA (Plano de
Dados Abertos). Brivaldo disse que o grande desafio é alinhar os dados da UFPB, não só dos dados
em si, mas também do que está por trás deles. Lucídio parabenizou o trabalho de Brivaldo e da equipe
que iniciou o CGD. Disse que há alguns pontos importantes a serem considerados: softwares piratas,
convênios da UFPB com outras empresas, hospedagem dos dados em outros servidores fora da
UFPB. Disse ainda que seria preciso fazer levantamento em cada Centro e Departamento, bem como
haver uma conscientização dos servidores em relação ao uso de softwares livres. Um grande desafio
seria vencer uma barreira cultural e despertar a confiança na comunidade acadêmica nos próprios
sistemas da UFPB. Lucídio disse que, na prática, ainda não há governança digital na UFPB. Liana
falou sobre a importância da campanha educativa, de conscientização. Ressaltou o problema da
comunicação interna na UFPB. Liana disse que poderia trabalhar junto a Brivaldo na elaboração de
um plano de trabalho a ser apreciado pelo CGD em suas reuniões. Brivaldo disse que concordava com
as ponderações de Lucídio e acrescentou que até agosto de 2021 é preciso implantar efetivamente a
Lei Geral de Proteção de Dados na UFPB. Guilherme disse que em vez de armazenar os dados dos
servidores em nuvens externas, como Dropbox e Google Drive, deveria ser em uma nuvem interna da
UFPB. Brivaldo disse que tinha recebido dois ofícios da Controladoria Geral da União (CGU). Um
deles, de maio de 2020, do Ministério da Economia, trata da estratégia de governo digital de 2020 a
2022. Indaga sobre o plano de transformação digital e as ações e serviços que a UFPB oferece de
modo totalmente digital. Brivaldo falou do Plano de Dados Abertos, dizendo que há uma preocupação
com a qualidade dos dados. Os números muitas vezes não batiam. No PDA, é preciso ter cronograma,
inventário, sustentabilidade e como a sociedade fará uso dos dados. Brivaldo disse que a UFPB não
tem PDA publicado nas bases do governo federal. Brivaldo ressaltou que o PDTI e o PDA já foram
aprovados no CONSUNI, e, com isso, sugeriu que se começassem os trabalhos a partir deles. Liana
disse que na reunião de hoje, o objetivo maior era haver a apresentação dos membros e as linhas
gerais do CGD. Perguntou se a discussão do Cronograma de Atividades poderia ser feita em reunião
posterior. Não houve objeção à proposta. Em relação às reuniões, Liana perguntou se havia
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concordância na periodicidade quinzenal. A maioria dos membros aceitou a proposta. Brivaldo
ressaltou que o CGD precisa ser uma prática para todos, de modo contínuo, independentemente de
datas. Paulo destacou a importância de se ter em mente a relação do CGD com os planos de
governança mais geral, do próprio governo federal. Paulo disse que por parte do governo federal, há a
determinação de que cada órgão tenha um encarregado geral de tratamento de dados. Na UFPB,
Brivaldo é o encarregado. Além dos próprios dados da UFPB, Paulo ressaltou que em virtude de
parcerias para pesquisa, outras instituições e órgãos correm risco se não houver a devida governança
dos dados na UFPB. Brivaldo sugeriu que as reuniões mensais do CGD fossem anteriores às reuniões
do CONSUNI, pois algumas questões precisam passar pelo CONSUNI. Liana propôs que as reuniões
ocorressem quinzenalmente a partir do dia 03/03/2021 sempre às 15h. A proposta foi acatada. Liana
disse que seria enviado um calendário com as datas dos próximos dois meses e que seria criado um
grupo no WhatsApp para agilizar a comunicação. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a
reunião às 16h45, determinando a lavratura da Ata por mim e a assinatura de todos os presentes.

(Assinado digitalmente em 04/03/2021 13:58 )

(Assinado digitalmente em 05/03/2021 20:24 )

BERLA MOREIRA DE MORAES

BRIVALDO ANDRE MARINHO DA SILVA

PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1860347

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2015722

(Assinado digitalmente em 04/03/2021 10:05 )

(Assinado digitalmente em 04/03/2021 21:54 )

CAMILA MARA VITAL BARROS

FERNANDO GUILHERME PERAZZO COSTA

SUPERINTENDENTE
Matrícula: 1652514

PRO-REITOR(A)
Matrícula: 2208274

(Assinado digitalmente em 03/03/2021 16:49 )

(Assinado digitalmente em 03/03/2021 17:09 )

GUILHERME ATAIDE DIAS

ISAAC ROZAS RIOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1203616

DIRETOR
Matrícula: 2352982

(Assinado digitalmente em 03/03/2021 16:37 )

(Assinado digitalmente em 10/03/2021 11:12 )

JOÃO ALVES DE ARAUJO JÚNIOR

LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE

ASSESSOR
Matrícula: 2394601

VICE-REITOR
Matrícula: 2016461

(Assinado digitalmente em 03/03/2021 16:48 )

(Assinado digitalmente em 17/03/2021 14:12 )

LUCIDIO DOS ANJOS FORMIGA CABRAL

PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUES

DIRETOR
Matrícula: 1175878

PRO-REITOR(A)
Matrícula: 273722

(Assinado digitalmente em 03/03/2021 18:26 )

(Assinado digitalmente em 03/03/2021 18:28 )

RAISSA DALIA PAULINO

RICARDO COSTA DE CARVALHO

SUPERINTENDENTE
Matrícula: 2331079

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO
Matrícula: 273779

(Assinado digitalmente em 03/03/2021 17:36 )

SILVANA CARNEIRO MACIEL

PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1285229
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