
Caros colegas servidores,

A reitoria, através de e-mails à comunidade acadêmica, disseminou que o CETIC 
(Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação) é o canal que em 
nome da reitoria está responsável por mediar a comunicação com os servidores do NTI, 
com o objetivo de resolver ou chegar a um acordo sobre os problemas deste setor.

Contudo, por que o CETIC não está conseguindo resolver o problema do NTI? 
Compartilhamos algumas questões que nos levam a reivindicar, mais uma vez, que a 
reitoria assuma esta negociação:

1. O cargo de presidente do CETIC, é de acordo com o estatuto deste Comitê, do vice-
reitor. Neste caso, tendo sido o Prof. Amaury Kruel indicação do Prof. Gustavo Dalpian, 
pode haver imparcialidade na posição do presidente do CETIC?

2. Em reunião extraordinária realizada no dia 06 de março de 2013, conforme publicado 
no Boletim de Serviço n. 260, é mencionado que o CETIC se posicionou, formalmente, 
manifestando apoio ao coordenador e sugerindo sua permanência. Esta declaração de 
apoio, no contexto do item 1, não soa estranhamente? Qual a imparcialidade deste apoio 
se não houve o afastamento do objeto do problema?

3. De acordo com o Estatuto do CETIC não é sua atribuição e competência este tipo de 
mediação. Sendo assim, não parece inadequada a insistência da reitoria em se ausentar da 
negociação e atribuir esta tarefa ao CETIC?

Perguntamos isso porque esta não é atribuição do CETIC. Por que a reitoria insiste em 
empurrar para o CETIC uma atribuição que é dela? Qual o motivo de recusar uma 
negociação com o atual movimento?

Deixamos esta pergunta a toda comunidade, em especial para o Magnífico Reitor, e 
reforçarmos a necessidade da realização de uma reunião com a reitoria para que seja 
encontrada a melhor saída para a atual crise. É de interesse de todos os TAs do NTI 
trabalhar em um ambiente salutar e contribuir da melhor forma possível com a 
Universidade.
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