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1. Identificaçã o da Reunião
Descri ão

Dota e Horo

Local

9a Reunião do CGesTIC de 2019

27/11 /2019 às 10:30

Sal a d o Coorden ad or da CTIC

2. Membros Presentes

---,--

Nome

funcão

André Pereira Nunes
Chefe do Apoio de Desenvolvimento de Sistemas
Gilberto Cu nha Filho
CfJ_efe do AQOio ao PJE-JT
Cláudio Henrique Carn eiro Sa mpaio Coordenador da CTIC
Carlos Eduardo Ferreira Marins
-- _Çhei§ do Aooio de Relaciona mento com o Cliente
Maickel Rob erto Neitzke
Auxiliar à Govern ança de TecnoloQia da lnformaç a o
Rafael Robinson de Sousa Neto
-.
Chefe do />,ooio de Governança de TI
Rodrigo Silveira Alexandre
J Chefe co AQoio de lnfrqestru tura Com12utocion al

3. Membros Ausentes
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4. Convidados

1

Fun ão

5. Pauta da Reunião
•

Acompa nham ento do PAC 20i9.

6. Discussão dos Itens da Pauta
Item da Pauta: Acompanhamento do PAC 2019;
6. 1. C láudio Sampaio inicou c reuriõo ·r1formando que a ca pacitação "Oracle Database 12c: Instai!
a nd Upgrade Workshop" prograMada para ocorrer no mês de novembro -nã o formou turma e
p or isso ha via sid c cancelada. Dessa form a. o tre iname nto então foi reagendado p ara se iniciar
no d ia 09I 12, po, é :--r: sem cc·-~f;rmação de turma, o que pode acarretar em um novo
ca ncelamento .
6.2. José Augusto inforMou que dev:dc ao cancelarr.ento de alguns treinamentos durante o a no , a
CTIC aind a disponibii1Z:::J em -orno Je R$ 14.000.00 do orçamento destinado para ca pacitação .
6.3. C láudio e ntão se ic 1c,u ouges· "iss para o alocamento do restante do orç amento de
c apacitaç ão, espe::ialme!lte ro coso de não haver mais o treinamento em Oracle.
6.4. Após discussões enTe os integro~"tes do Comitê, foi d eliberado:
6.4.1 . Verificar cor< a Escola Judicia l o va lor exato de orçam ento disponível p ara
capa ci"oçõo err> T!. Resoo---·sàvel: José Au gusto.
6.4.2 . Entrar eM contato corr. c empresa da ca pa citação em Oracle e dar o p razo a té 02/12
p ara confirmação da capacitação, informand o que o empenho será canc elado c aso
não se conf:rme: Responsável: Rodrigo Alexandre.
6.4.3. Iniciar a capacitação em VMWare. Responsável: Rodrigo Alexandre.
6.4.4. Verifi car a oisponibilic<ade de infraestrutura para a implantação dos servidores em em
te cnologia :)ocker e l( c•bernetes, e assim solicitar o apoio de servid o res de o utros
region ais ocra o paõsogerG de c onhecimento para a equipe da CTIC. Responsável:
Rodrigo Alex::mdre
6.4.5 . Verifica r o oossibilidacie co capa citaçã o em governança corp orativa c om o IBGP.
Respo nsóve;: Rc;foel Roo!nson.
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Comitê de Gestão de TIC - CGesTIC
Ata da 9° Reunião de 2019 (27 /11 /2019)
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7. Próxima Reunião
A próxima reun ião seró dia 18 de dezembro de 20 19 na sala do Coordenador da C TI C.

8. Assin aturas
Data

Nome
André Pereira Nunes
Gilberto Cu nha Filho
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Clóudio Henrique C a rneiro Sampaio
Carlos Eduardo Ferreira Marins

Rafael Robinson de Sousa Neto
Rodrigo Silveira Alexan dre
José Augusto Rodrigues Silva Filho

.. servidor em gozo de férias
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