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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ATA Nº 5 / 2021 - REITORIA - GVR (11.01.04)
Nº do Protocolo: 23074.062158/2021-95

João Pessoa-PB, 23 de Junho de 2021

Ata da Reunião n.04/2021 do Comitê de Governança Digital da UFPB, realizada no dia
28/04/2021.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas e cinco minutos,
realizou-se a reunião n.04/2021 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, Brivaldo André Marinho da Silva, Lucídio dos Anjos Formiga Cabral, Ricardo Costa
de Carvalho, Isaac Rozas Rios, Raíssa Dália Paulino, Maria José Rodrigues Paiva (convidada) e eu,
João Alves de Araújo Júnior, assessor da vice-reitora, que lavra a presente Ata. A presidente iniciou
agradecendo a presença de todos e passou para os itens da Pauta. 1) aprovação das Atas das
reuniões n.02/2021 e n.03/2021; postas em votação, as duas Atas foram aprovadas por unanimidade.
2) apresentação do PDA (Plano de Dados Abertos) e do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação), revisados. Brivaldo disse que os dois planos têm metodologia própria.
Fez apresentação em slides. Não foram identificadas situações críticas, salvo alguns normativos
legais. Compartilhou o link do documento do PDTIC para todos os membros do CGD, com a opção de
inserir comentários. Após isso, mostrou o documento desde seu início. No cronograma, ficou a
proposta de até o dia 05/05/2021 haver a leitura do documento por todos os membros do CGD. No dia
12/05/2021, haveria aprovação da versão final do PDTIC no CGD para então ir para o CONSUNI.
Brivaldo disse que na virada do ano, o documento será revisado. Na parte das diretrizes, Brivaldo
frisou que em teoria se poderia colocar várias diretrizes, mas o razoável é pôr em ação o que de fato é
necessário ao órgão. Destacou o item sobre os softwares, citando a diretriz que orienta a aquisição de
softwares livres, de forma prioritária. Isaac citou a diretriz sobre papéis e funções e perguntou se há
outro documento que diga quem são os responsáveis pelos módulos do SIGAA, por exemplo, de modo
que fique claro para o público geral quem são os responsáveis, de forma material. Brivaldo disse que a
ideia é essa, de se fazer documentos que mostrem a materialidade, como um folder. Foi apresentado
também o PDA, em projeção na tela. O mesmo cronograma do PDTIC. O PDA é um plano de ação.
Brivaldo disse que havia um comprometimento de dados nos anos anteriores, e por isso a antiga
gestão não havia elaborado o PDA. O PDA irá para catalogação no portal brasileiro de dados abertos.
Será montada uma cartilha para orientar os servidores na abertura e manutenção dos dados. Será
feito um workshop. Brivaldo mostrou um cronograma para o plano de ação durante 2021 e 2022,
havendo ajustes no fim do ano e a elaboração de um relatório. No inventário de bases de dados da
UFPB, há 76 conjuntos de dados que serão abertos de modo gradual e paulatino. Brivaldo disse que
está trabalhando, nas fases iniciais, com o plano de execução da LGPD, dentro da PSI (Política de
Segurança Institucional). Dois terços das exigências legais em documentos serão cobertos no mês de
maio com a aprovação do PDTIC e do PDA. Liana agradeceu a apresentação feita por Brivaldo e
ressaltou que todos irão se esforçar para contribuir na formatação dos documentos. Ficou de haver
uma reunião no dia 12/05/2021. Lucidio parabenizou o trabalho feito por Brivaldo e Ricardo. Nada mais
havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião às 16h07, determinando a lavratura da Ata por mim
e a assinatura de todos os presentes.

(Assinado digitalmente em 23/06/2021 18:17 )
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