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Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC

ATA DE REUNIÃO
IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Descrição
2ª Reunião do CGesTIC de 2022

Data e Hora
25/05/2022, 10:00 às 11:10

Local
Videoconferência

Organizador
Rafael Robinson

PAUTA
1.
2.
3.
4.
5.

Acompanhamento do PDTIC 2022
Acompanhamento do PCOSTIC 2022
Acompanhamento do PACTIC 2022
Migração das Aplicações para o Oracle 19
Procedimento de troca de senhas pela central

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES
Rafael Robinson de Sousa Neto
André Pereira Nunes
Carlos Eduardo Ferreira Marins
Gutemberg Pereira Vidal Santos
José Augusto Rodrigues Silva Filho
Maickel Roberto Neitzke
Rodrigo Silveira Alexandre

Coordenador da CTIC
Chefe do Apoio de Desenvolvimento de Sistemas
Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente
Chefe do Apoio ao PJE-JT
Chefe do Apoio de Segurança da Informação
Chefe do Apoio de Governança de TI
Chefe do Apoio de Infraestrutura Computacional

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES
CONVIDADOS PRESENTES
1. Acompanhamento do PDTIC 2022
Maickel apresentou os projetos do PDTIC que não foram iniciados com data de início passada. Os projetos
foram “Implementar a Política de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (id 18)” e “Implantação de serviço de
gerenciamento e monitoramento de logs (id 11)”. José Augusto informou que irá elaborar o TAP para o primeiro e
Rodrigo informou que teve de postergar o início do segundo devido à demanda na SIC. Rafael leu e resumiu a situação
dos demais projetos previstos no PDTIC.

2. Acompanhamento do PCOSTIC 2022
Maickel apresentou os contratos previstos no PCOSTIC 2022 e seus respectivos status. Rafael apresentou a
lista das aquisições que serão executadas em 2022 e que não estão previstas no PCOSTIC. As necessidades
apresentadas são:
●
●
●
●

Solução de Audiências Híbridas - R$ 260.000,00
Webcams - R$ 100.000,00
Nobreak para CPD (22 nobreak) - R$ 270.000,00
Cofre de Fitas - R$ 90.000,00
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●
●
●
●

Racks de TI / Patch Panel - R$ 30.000,00
Leitor Biométrico - R$ 15.000,00
Fonte de Alimentação - R$ 5.000,00
HeadSet - R$ 10.000,00

Rafael também informou que além dessas aquisições, foram enviados DDOs ao CSJT para outras aquisições
nacionais, listadas a seguir:
●
●
●
●
●

Solução TST de Segurança
Notebooks
Computador e Monitor
ITSM
Virtualização

3. Acompanhamento do PACTIC 2022
Maickel informou que o PACTIC 2022 está vigente e que as licenças Alura expiram no início do mês de julho.
Informou que o processo de renovação está na fase de estudos técnicos sendo uma proposta para a empresa Alura.
Conforme a proposta, a empresa mudou o modelo de negócio e a plataforma não disponibilizará mais o
gerenciamento de acessos rotativos. Desta forma, as licenças passarão a ser fixas, pessoais e intransferíveis após o
processo de renovação, ou seja, cada usuário tem o seu acesso individual e garante a sua capacitação até o final da
vigência do contrato. Maickel informou que foi apresentado uma sugestão de modelo de transição, assim teríamos a
rotação de licenças nos primeiros 4 meses de contrato e os 8 restantes ficam fixos. Todos concordaram com a
renovação do contrato, com a necessidade dos chefes das unidades definirem a quantidade de licenças necessárias
para as unidades.
Rodrigo justificou a necessidade de treinamento em VMware para a equipe de infraestrutura e solicitou a
aprovação do comitê para a contratação. Todos concordaram com a solicitação.

4. Migração das Aplicações para o Oracle 19
André informou que estão atualmente migrados o SIGEP e o Prontuário Eletrônico para o Oracle 19, e que no
momento estão trabalhando na migração do SISPAE. Com base nessa migração, poderão estimar e elaborar um
cronograma para as demais aplicações também serem migradas para o novo ambiente, podendo ser uma mudança
grande com todos os sistemas ao mesmo tempo, ou mudanças individuais.
Rafael informou que, referente a comunicação entre o prédio sede e o Fórum, houve a licitação para
contratação de empresa para realização da restauração do link redundante de fibra e que a execução do serviço está
em andamento. Informou também que está em estudo a migração da máquina do Oracle 11g para o Site Backup no
Fórum, cujo objetivo é deixar o ambiente ORACLE em uma infraestrutura nova, atualizada e com suporte e garantia.

5. Procedimento de troca de senhas pela central
José Augusto informou que o processo de troca de senha realizado pela Central de Serviços de TIC precisa ser
aprimorado.
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Após discussões, todos concordaram em utilizar o e-mail alternativo cadastrado no SIGEP para a finalidade.
Verificou-se que 191 servidores não possuem o e-mail cadastrado e que deve-se diminuir essa quantidade até que
todos tenham o cadastro completo. Como ação imediata, definiu-se continuar com os avisos para os usuários
realizarem o cadastro do e-mail no SIGEP-Online, e a criação de um aviso no login da Intranet para os usuários que não
possuem o e-mail cadastrado. Definiu-se que será realizada uma reunião entre a unidade de infraestrutura e a unidade
de segurança da informação para definir o processo de atualização de senhas. Enquanto não tiver uma definição, a
central continua com a mesma abordagem.

6. Ações de segurança
Rodrigo informou que vem realizando ações para melhorar a segurança do Tribunal em conjunto com a
unidade de segurança da informação. Efetuou a revisão das categorias de acesso no firewall e restrição de tráfegos por
região. Essas ações aumentam a segurança e, consequentemente, o número de chamados, devido a restrições dos
serviços. Os chamados estão sendo tratados individualmente.
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