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Às nove horas e quinze minutos do dia 20 de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se via de 

serviços de conferência online Google Meet os membros do Comitê Governança Digital da UFNT 

Professor Airton Sieben (presidente) e os membros representantes das áreas finalísticas Braz Batista 

Vas (Pró-Reitoria de Graduação); Rejane Cleide Medeiros de Almeida (Pró-Reitoria de Extensão, 

Cultura e Assuntos Comunitários); Kênia Ferreira Rodrigues (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação); José Manoel Sanches da Cruz Ribeiro (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis); Andreia 

de Carvalho Silva (Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas); Denise Pinho Pereira 

(Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional); Warton da Silva Souza 

(Pró-Reitoria de Finanças e Execução Orçamentária); Clarete de Itoz  (Superintendente de Tecnologia 

da Informação) membro titular da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação; e, Jeane 

Alvez Almeida, (Representante do tratamento de dados pessoais), para tratar sobre a proposta do 

Plano de Transformação Digital (PTD) 2023-2026 da Universidade Federal do Norte do Tocantins 

(UFNT). Abaixo listo os principais resultados da reunião. 

1. Foi apresentada a metodologia adotada para apresentação e discussão do documento “Plano 

de Transformação Digital da UFNT 2023 – 2026”. produzido pela Superintendente de TI da 

UFNT.  

2. Superintendente de TI da UFNT, Clarete de Itoz, fez a leitura de itens destacados para 

entendimento dos pontos focais do documento. 

3. Apresentou em destaque para itens: objetivos estratégicos, base legal e monitoramento. 

4. Destacou no PLANO DE AÇÃO os Serviços Digitais da Universidade Federal do Norte do 

Tocantins e Serviços Transformados Oferecidos pelo Governo Federal. 

5. Destacou o Plano de Gestão de Riscos e apontou como forma de mitigar problemas futuros. 

6. Após apresentação, a discussão do “Plano de Transformação Digital da UFNT 2023 – 2026” 

foram feitos os seguintes apontamentos. 



 

 

7. O Professor Braz solicitou a inserção de um projeto sobre letramento digital para a 

comunidade acadêmica, diante da necessidade de informatizar e digitalizar processos e 

procedimentos, conforme prevê normativas do Governo Digital. Ainda, apontou sobre o 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o uso institucional do Sistema Único de Processos 

Eletrônico em Rede (SUPER BR), que é uma plataforma piloto lançada pelo Governo Federal, 

capaz de conectar todos os órgãos da administração pública e integrar o país, alertando que, 

antes da decisão do uso, possamos verificar o custo e quais instituições federais estão 

utilizando e quais os benefícios, uma vez que a plataforma, segundo ele, é paga.  

8. Anna Flavia (STI) esclareceu que, para uso do SEI é necessário em algum momento usar o 

Super BR, uma vez que o SEI, já está rodando dentro da Plataforma Super BR.  

9. Professora Clarete disse que nenhuma decisão será tomada pela STI, mas sim pelo Comitê de 

Governança Digital, espaço para essas decisões. Após leitura do texto do PTD o texto foi 

aprovado por unanimidade, sendo necessário ajustes de escritas. 

Nada mais havendo a ser tratado, às dez horas trinta e oito minutos, encerrou-se a reunião. Eu, 

Jeane Alves de Almeida, lavrei a presente ata, que depois de apreciada, será assinada por mim e 

pelo presidente do comitê. 

 

 

 

AIRTON SIEBEN 

Presidente 

JEANE ALVES DE ALMEIDA 

Representante do tratamento de dados pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-12-20T15:21:35-0300
	AIRTON SIEBEN:68540787091


		2022-12-20T15:30:19-0300




