
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria de informática 
Ata de reunião 

ATA DE REUNIÃO 

PROJETO/ASSUNTO 	Reunião do Comitê de Gestor de TIC 

DATA 	 16/04/2018 

LOCAL 	 Sala de reunião da CTI 

MEDIADOR 	 Thomás Augusto Caetano 

ATA 	 004/2018- CTI 

NÚMERO DO CIA 

PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES 

Itens pendentes na última reunião para verificação: 
/ Revisar a lista de softwares estratégicos e apresenta ao Comitê de Governança de TIC - 

Prazo 04/2018. 
" Realizar pesquisa referente os documentos eletrônicos junto aos grupos de CEOs - Prazo 

19/04/2018. 
v' Normatizar as atividades extraordinárias na área de Tecnologia •da Informação e 

Comunicação - Prazo 20/04/2018. 
V Instituir de Plantão na área de,Tecnologia da Informação e Comunicação - Prazo 20/04/2018 
v' Apresentar a versão da Política de Segurança ao Coordenador - Prazo 02/04/2018. 

PAUTA DA REUNIÃO 

v' Acompanhamento das ações do Plano de trabalho da Resolução n° 211/2015; 
/ Verificação dos itens do questionário iGovTIC-JUD 2017; 
/ Visita do CNJ; 

3. TEMA/PARECER 

Foram verificados' os itens do Plano de trabalho da Resolução n° 211/2015. 
/ PETIC - confeccionado e encaminhado para aprovação da Presidência e Tribunal 'Pleno - 

expediente n ° 002281-35.2018.8.11.0000; 
/ Catálogo de soluções, está disponibilizado na Wiki; 
/ Realizado reunião com o Comitê de Governança e validado a classificação de sistemas 

considerados estratégicos - Ata de reunião do Comitê de Governança de TIC 03/04/2018; 
V Realizado pelo diretor do D.S.A a coleta de materiais junto a vários tribunais referente a 

normatização de documentos eletrônicos; 
Foi comunicado pelo coordenador sobre a visita do CNJ ao Tribunal de justiça de Mato Grosso no 
período de 23 a 27/04/2018, e relatado que a CTI receberá o CNJ nos dias 26 e 27/04/2018. 

Deliberações 
V Versão da Política da segurança - será apresentada no dia 17/04/2018 para a coordenadoria; - 

Responsável: Diretor de Conectividade; 
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V Versão do Plano de continuidade de serviços - será apresentada no dia 17/04/2018 para a 

coordenadoria; Responsável: Diretor de Conectividade; 

Encaminhar os itens do questionário IGov TIO separado por responsabilidade de diretorias sobre 

os itens pendentes - assessoria da coordenadoria - até 23/04/2018; 

Os documentos e fluxos de processos deverão ser publicado no portal da CTI na ferramenta 

Sharepoint - Responsável: Assessoria da coordenadoria; 

V Publicar o catálogo de níveis de serviços disponível na página do DSI na página da CTI; 

Responsável: Assessoria da coordenadoria; 

/ Iniciado pelo coordenador da CTI as atividades de: 

o Normatização das atividades extraordinárias na área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 

o Instituição de Plantão na área de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

/ Apresentar ao coordenador dos dados da central de serviços - Responsável Diretor e Gerente 

do DSI - 19/04/2018; 
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PARTICIPANTES 

Assunto: Reunião do Comitê de Gestor de TIC 

Data: 16/04/2018 

Horário: 17:00 horas 

Local: Sala de reunião da CTI 
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