
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

 

1 de 2 
 

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG 

RESOLUÇÃO No 03/2011, DO CONSELHO DIRETOR 
 

Dispõe sobre a criação e composição do Comitê Gestor 
de Tecnologia da Informação da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU). 

 
O CONSELHO DIRETOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelo art. 14 do Estatuto, em reunião realizada aos 3 dias do mês de junho 
do ano de 2011, tendo em vista a aprovação do Parecer no 49/2011 de um de seus membros, e 
 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa no 04/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que dispõe 
sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos 
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática do Poder 
Executivo Federal; 
 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa no 01/2009 do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, que estabelece diretrizes para implementação de controles de acesso 
relativos à segurança da informação e comunicações; 
 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa no 01/2010 da SLTI/MPOG, que dispõe sobre os critérios 
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e ainda, 
 
CONSIDERANDO o Decreto Presidencial no 3.505 de 13/06/2000, que institui a Política de 
Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1o  Criar o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de 
Uberlândia (CGTI-UFU).  

 
Art. 2o  O CGTI-UFU tem as seguintes finalidades, na área da tecnologia da informação: 

I – propor ao Conselho Universitário (CONSUN) as políticas e diretrizes, bem como suas 
atualizações;  

II – propor ao Conselho Diretor o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da 
Universidade Federal de Uberlândia (PDTI-UFU), bem como suas atualizações; 

III – propor a dotação orçamentária; 

IV – alinhar os investimentos da área Tecnologia da Informação ao PDTI-UFU; e 

V – estimular e priorizar os programas e projetos a serem atendidos. 

Parágrafo único.  O PDTI-UFU deve estar em consonância com as políticas e diretrizes 
aprovadas pelo CONSUN e com o Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão da UFU 
(PIDE-UFU). 
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Art. 3º  O CGTI-UFU, nomeado pelo Reitor por intermédio de Portaria, tem a seguinte 

composição: 

I – Vice-Reitor, como Presidente; 

II – Pró-Reitor de Planejamento e Administração; 

III – Diretor do Centro de Tecnologia da Informação; 

IV – Diretor do Centro de Educação a Distância; 

V – dois representantes da área de tecnologia da informação da UFU, sendo um da 
Faculdade de Computação e um da Faculdade de Engenharia Elétrica; e 

VI – um representante de cada uma das grandes áreas de conhecimento do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de atuação da UFU. 

Parágrafo único. Os representantes de que trata o caput serão escolhidos pelo Reitor para 
um mandato de dois anos, permitida uma recondução sucessiva. 

 
Art. 4o  O CGTI-UFU poderá, a seu critério ou por solicitação, apresentar relatórios e 

pareceres sobre os assuntos objetos de suas finalidades ou nomear subcomissões temáticas. 
 
Art. 5o  Todos os órgãos e servidores da UFU, quando solicitados, deverão fornecer todas as 

informações necessárias ao trabalho do CGTI-UFU. 
 
Art. 6o  A participação nos trabalhos do CGTI-UFU não enseja remuneração de qualquer 

espécie, sendo considerada serviço público relevante. 

Parágrafo único.  Para efeito de pontuação de atividades docentes, os professores 
componentes do CGTI-UFU são considerados como Assessores do Reitor, fazendo jus à 
pontuação do Anexo da Resolução do Conselho Diretor que trata da Regulamentação da 
avaliação docente, da Progressão Funcional nas Carreiras do Magistério Superior e do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico e do Estágio Probatório do Pessoal Docente da Universidade 
Federal de Uberlândia, via avaliação do desempenho. 

 
Art. 7o  Esta Resolução entre em vigor nesta data, revogando-se a Resolução no 02/2000 

deste Conselho. 
 

Uberlândia, 3 de junho de 2011. 
 
 

ALFREDO JULIO FERNANDES NETO 
Presidente 


