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ATA DE REUNIÃO 

PROJETO/ASSUNTO 

DATA 

LOCAL 

MEDIADOR 

ATA 

Comitê Gestor de TIC 

09/10/2017 

Sala de reuniões da CTI 

Thomas Augusto Caetano 

002/2017 

1. 	PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES 

Não se aplica 

 

2. 	PAUTA DAREUNIÃO 

 

• Resultados do lgov TIC entregue em 15/09/2017; 

• Indicadores de processos; 

• Apresentação e discussão da proposta de construção do PETIC - Planejamento estratégico de TIC; 

3. TEMA/PARECER 

V 	Resultados do lgov TIC 

Apresentado o Gráfico do resultado do lgov TIC, recebidos do CNJ apresentando a cmparacão 

da pontuação alcançada nos anos 2016 e 2017. 
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• Explanado as notas atingidas em cada segmento do questionário através da ferrameta PPM. 

• Solicitado aos presentes o atendimento dos itens registrados como ações na ata dos dia5 11 e 

12/09/2017 

/ Indicadores de processos 

• Foi acordado que os indicadores de projetos e de processos, devem ser entregues a 

coordenadoria através do e-mail no primeiro dia útil de cada mês 

• Os diretores indicaram um colaborador de cada departamento para auxiliar na corec;ão e 

entrega dos indicadores mensais. 

• DSA - Colaborador Daniel Souza; 

• DSI - Colaborador Allison e servidora Ângela; 

• DCON - Colaboradora Ana Carolina; 

/ Apresentação e discussão da proposta de construção do PETIC - Planejamento estrEtégico de TIC; 

• Foi apresentado a proposta de construção do PETIC 2017 - 2020, contemplando os tens: 

visão, missão, atributos para sociedade, mapa estratégico com perspectivas e obj€tivos 

estratégicos, Matriz de SWOT, planilha de alinhamento e indicadores com descrição, rretas, 

periodicidade, fórmula de cálculos e referências. 

• Os presentes analisaram os dados e definiram: 

• Validaram "missão e visão" e os atributos de valor para a sociedade; 

• Discutiram e inseriram novos itens na matriz de SWOT; 

• Discutiram e validaram o mapa estratégico de TIC, com ajustes na descrição do Objetivo 

estratégico "Aprimoramento dos padrões tecnológicos dos sistemas de informação" 

• Discutiram e realizaram ajustes nos seguintes indicadores: 

• Perspectiva Processos internos 

• Índice de implantação das políticas e normas de segurança ia inforrnaço; 

• Índice de implantação do processo de gestão de riscos; 

• Índice de implantação dos principais processos de serviços de Ti; 

• Incluíram o indicador Índice de implantação dos padrões de desenvoiirrento 

de sistemas de informação; 

• Perspectiva Recursos 

• Incluíram o indicador Índice de implantação de processos de infraestrutjra; 

• Incluíram o indicador Índice de disponibilidade de sen.iços de edes - 

comarcas; 

• E alteraram da perspectiva "processos internos" par6 a "perspectiva 

Recursos" o indicador "Índice de disponibilidade de redes". 
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4. AÇÕES 

Número Ação Responsável Prazo 

01 O 	departamento 	de 	conectividade 	deverá 

repassar a coordenadoria de TI a fórmula de 

cálculo do indicador "Índice de disponibilidade 

de serviços de redes - comarcas"; 

Chefe de divisão de Ativos 11/10/2017 

02 Atualização 	do 	documento 	com 	itens 

deliberados na reunião e envio para confecção 

da arte do documento; 

Assessoria da 

Coordenadoria de Ti 

11/10/2017 

03 Confecção da arte do PETIC; WEB Designer 23/10/2017 

04 Apresentação da proposta do PETIC ao Comitê 

de Governança de TIC; 

Coordenadoria de Ti 31/10/2017 

PARTICIPANTES 

NOME 

Thomas Augusto Caetano 

Francisco José Carvalho Marcílio 

Gustavo Piccin 

Marcos Gomes 

Rodolfo Barbosa de Siqueira 

ÓRGÃO/LOTAÇÃO 	ASSIN TUR 

Coordenador de 

Tecnologia da Informação 

Diretor do departamento 

de Conectividade 

Diretor do departame 

de Sistemas e Aplicaç 

Diretor do departamento 

de Suporte 

Chefe de divisão de Ativos 

Q utL 

• Marcelo Monteiro de Moraes 	 Gerente de E-mail 

Corporativo 

Maria José Ferreira de Lima Shimakawa 	Controladora de Projetos 

Coordenadoria de 

Tecnologia da informação 

Página 3 de 3 



o 


