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1. PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES 

Itens pendentes na última reunião para verificação 

- 	 Lista de itens pendentes da última reunião 
de Tecnologia 

- 2016 
Grupo 1 Adequação da Governança e da Gestão 

da Informação e Comunicação - TIC 
Ação 

1.6 Definir 	processos 	para 	gestão 	dos 
ativos 	de 	infraestrutura 	tecnológica, 
notadamente no que tange à gerência 
e ao monitoramento, bem como ao 
registro 	e 	ao 	acompanhamento 	da 
localização de cada ativo 

Não realizado O Diretor de 
conectividade Francisco 
estará analisando com a 
equipe 
Prazo para verificação e 
reposta a 
coordenadoria: 03/2018 

1.7 Definir 	Política 	de 	Manutenção 	de Não realizado Diretor do 
Documentos eletrônicos adequada às 
diretrizes estabelecidas pelo CNJ 

Desenvolvimento 
Gustavo Piccin estará 
analisando o escopo 
para essa política (na 
reunião foi comentado a 
questão de documentar 
política de novos 
documentos do CIA). 
Prazo para analise: 

- 06/2018 
18 Adequar processos de aquisições de 

bens e contratação de serviços de TIC 
com as diretrizes estabelecidas pelo 

Não realizado Consta 	no cronograma 
de 	Processos 	da 
coordenadoria 	- 	Prazo 

CNJ 08/2018 - Responsável 
Maria José -' Assessora 
da coordenadoria 

111 Normatizar atividades extraordinárias 
na área de Tecnologia da Informação 
e Comunicação 

Não realizado A 	primeira 	versão 	da 
proposta de plantão que 
deve abranger esse item 
está aguardando análise 
do coordenador Thomas 
- 	Prazo 	para 	análise 
01/03 



1.12 

Aplicar diretrizes estabelecidas na 
Política de Gestão de Pessoas da área 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

4.2 Ação futura Fazer expediente para o 
RH e vice - sobre a 
questão de Gestão de 
Pessoas. 
Responsável -assessoria 
da Coordenadoria de Ti 

A primeira versão da 
proposta de plantão que 
deve abranger esse item 
está aguardando análise 
do coordenador Thornas 
- Prazo para análise 
01/03 

Instituir Plantão na área de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 

Não realizado 

Adequação do Quadro permanente de servidores e da Ação 
elaboração de política de gestão de pessoas  - 2019  

Grupo 4 

4.1 
	

Definir e instituir Política de Gestão de Ação futura 
Pessoas que promova a fixação de 
recursos humanos na área da 
Tecnologia 	da 	Informação 	e 
Comunicação 

Fazer expediente para o 
RH e vice - diretoria 
sobre a questão de 
Gestão de Pessoas. - 
Responsável 
assessoria 	 da 
Coordenadoria de Ti 

Elaborar e manter o Plano 
Estratégico de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(PETIC) e o Plano Diretor de 

PETIC - confeccionado 
•e aguardando validação 
do relatório do processo 
pelo 	escritório 	de 
processos, 	para 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 
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2. PAUTA DA REUNIÃO 

Acompanhamento das ações do Plano de trabalho da Resolução n° 211/2015. 

3. TEMA/PARECER 

• Verificado e discutido na reunião todos os itens pendentes do Plano de trabalho da resolução n° 

211/2015, 

• Deliberações 

o Definição de reunião mensal para acompanhamento das ações, assumidas pelos 

diretores. 

o Listagem de ações, com especificações dos responsáveis e prazos nas tabelas abaixo, 

classificadas por ações "em andamento" e a ações 'a iniciar". 

Lista de itens "em andamento" 
Grupo 
1 

Adequação da Governança Ações 	 Responsável 
e da Gestão de Tecnologia 
da 	Informação 	e 
Comunicação - TIC - 2016 

Maria José 
/Coordenador 

1.3 

Prazo 

10/05/2018 
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1.4 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC) 

Elaborar e aplicar política, 
gestão e processo de 
segurança da informação 

encaminhar a alta 

-direção 	  
Em andamento -Plano 
Diretor de Tecnologia 
da 	Informação 	e 
Comunicação (PDTIC), 
aguardando 	a 
aprovação do PETIC 
para 	continuar 	a 

-elaboração  
Em andamento 
Política de segurança 
está em fase de 
elaboração. 

Maria José 
/Coordenador 

Processo até 
12/06/2018. 
Documento 
PDTIC ainda 
não há 
previsão 

Servidores: 
Danyllo e 
Rodolfo, 
Departamento 
de 
conectividade 

02/04 -
Apresentar
2/04-

Apresentar a 
descrição da 
Política para 
coordenador 
e grupo de 
-trabalho. 

1.5 Estabelecer Plano de 
Continuidade de Serviços 
essenciais de TIC 

Em andamento Francisco 
diretor de 
Conectividade 

Previsão 
25/05/2018 

Constituir ,e manter estruturas 
organizacionais adequadas e 
compatíveis com a relevância 
e demanda de TIC, 
considerando, no mínimo, os 
m-acroprocessos descritos na 
ENTIC-JUD 

Adequação da Governança 
e da Gestão de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação - TIC - 2016  

1.9 

Grupo 
2 

Em andamento - a 
criação de cargos e 
nomeações 	de 
Pessoas. 	Conforme 
reunião de Ni já foi 
aprovado 	pela 
presidência e reservado 
orçamento. 

Ações 

Thomas 
Coordenador 
de TIC 

Responsável 

Não há 
previsão 
definida 

Prazos 

Classificar sistemas de 
informação identificando os 
que são estratégicos 

Adequação dos padrões de 
desenvolvimento e de 

sustentação de sistemas de 
informação - 2018 

Garantir links de 
comunicação entre as 
unidades e o Tribunal para 
suportar o tráfego de dados e 
garantir a disponibilidade 
exigida pelos sistemas de 
informação, especialmente o 
processo judicial, com o 	 

2.2 

GrUpo 
3 

3.1.5 

Em andamento, revisar 
a lista de softwares 
-classificados 	como 
estratégicos 	e 
apresentar na próxima 
reunião do comitê de 
Governança de TIC  

Ações 

Gustavo Piccin 
- Diretor do 
DSA 

Responsável 

04/2018 

Prazos 

Em andamento - foi 
realizado licitação e 
está em fase de análise 
de documentação dos 
lotes. 

Francisco 	08/2018 
diretor 	de 
Conectividade 
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máximo de comprbmetimehto 
de banda de 80% 

3.1.13 Garantir rede sem fio para a 	Em andamento - 
promoção dos serviços 	Elaborado o estudo e a 
ofertados aos usuários e 	TR 
respeitando a política de 
segurança da informação de 
cada órgão, sempre que 

ossível 

Frarcisco 
diretor de 
Conectividade 

Previsão 
para segundo 
semestre 
2018 

Lista de itens - "a iniciar" 
Grupo Adequação da Governança e 

da Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - 

TIC-2016 

Ação Responsável Prazo 

1.6 Definir 	processos 	para 	gestão A 	iniciar 	- 	Os Marcos Gomes Período 	de 
dos 	ativos 	de 	infraestrutura processos 	serão - 	Diretor DSI 30/05/2018 	a 
tecnológica, notadamente no que desenvolvidos em 03/08/2018 
tange 	à 	gerência 	e 	ao 
monitoramento, 	bem 	como 	ao 
registro e ao acompanhamento 
da localização de cada ativo 

conjunto, 
Departamento de 
Suporte 	e 
Departamento de 1 
conectividade. 

Francisco 	- 
Diretor DCON 

1.7 Definir Política de Manutenção de A iniciar - realizar Gustavo Piccin 19/04/2018 
Documentos 	eletrônicos . pesquisa sobre os - 	Diretor 	do 
adequada 	às 	diretrizes 
estabelecidas pelo CNJ 

documentos 	no 
de CEOs _grupo 

DSA 

1.8 Adequar processos de aquisições A 	iniciar 	-. 	As Maria 	José 	- 08/2018 
de 	bens 	e 	contrataçãc 	de atividades Assessora 	da 
serviços de TIO com as diretrizes 
estabelecidas pelo CNJ 

constam 	no 
cronograma 	de 

coordenadoria 

Não realizado Processos 	da 
coordenadoria 

1.10 Elaborar e implantar Plano Anual Será mapeado o Maria 	José 07/2018 
de Capacitação processo 	e 

elaborado 	o 
documento. 

assessora 	da 
coordenadoria 

1.11 Normatizar atividades A 	iniciar 	- 	Este Thomas 20/04/2018 
extraordinárias na área de item 	será Coordenador 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação 
Não realizado 	. 

englobado 	na 
proposta 	de 
plantão que está 
aguardando 
análise 	do 
coordenador 

de TIO 

1.12 Instituir 	Plantão 	na 	área 	de A 	iniciar 	-Thomas 20/04/2018 
Tecnologia 	da 	Informação 	e Proposta 	de 	Coordenador 
Comunicação plantão 

aguardando 
análise 	do 
coordenador 

de TIC . 
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Ação Responsável Prazo 

A 	iniciar 	- Thomas 	- Não definido 
Confeccionar coordenador 
expediente para o de TIC 
RH 	e 	vice 	- 
diretoria 	sobre 	a 
questão 	de 
Gestão 	de 

Pessoas 
A 	iniciar 	- Thornas 	- Não definido 
Confeccionar coordenador 
expediente para o de TIC 
RH e vice diretoria 
sobre 	a 	questão 
de 	Gestão 	de 
Pessoas 

Grupo 	Adequação do Quadro 
4 	permanente de servidores e da 

elaboração de política de - 
estão de pessoas - 2019  

4.1 	Definir e instituir Política de 
Gestão de Pessoas que promova 
a fixação de recursos humanos 
na área da Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

4.2 
	

Aplicar diretrizes estabelecidàs 
na Política de Gestão de Pessoas 
da área de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
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Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Coórdenadoria de informática. 

Ata de reunião 

PARTICIPANTES 

Assunto : Reunião do Comitê de Gestor de TIC 

Data: 21/03/2018 

Horário: 10:30 as 11:30 horas 

Local: Sala de reunião da CII 


