
 

 

 

Ata da Reunião COGEF TI 
05 de Dezembro de 2019 
FOMENTO – Curitiba PR 

 

Participantes: (Listas de frequência disponíveis no site COGEF – 
http://www.cogef.ms.gov.br 

 

1. ABERTURA E BOAS VINDAS 

Danielle Campelo – Líder do grupo COGEF TI 
André Cordeiro – Presidente da COGEF 
Sandro Ferrari (Anfitrião e Representante PR) 

2. APRESENTAÇÃO ESTRUTURA DE TI SEFA/PR 

Apresentação: Gerson Ribeiro (SEFA/PR) 

3. PROPOSTA DE PILOTO PARA AQUISIÇÃO COMPARTILHADA 
Apresentação: Cristiano Augusto Ferreira (SEFAZ/SP) 
 

4. O DESAFIO DA LGPD NO CONTEXTO DE ADERÊNCIA E MATERIALIZAÇÃO DAS 
NORMAS E REGRAS 
Apresentação: Dayna Bortoluzzi - Gerente de TI SEF/SC 
 

5. Novas funcionalidades do site COGEF 
Apresentação: Gustavo Nandes – Gerente TI SEFAZ/MS 
 

6. PAINEL ADOÇÃO DE NUVEM 

Projeto Cloud – Estruturação do Ambiente para Ingresso em Nuvem 

Apresentação: Ronyeri Araújo – Gerente de TI e Alex Ishida – Analista de TI 

 

7. ENCAMINHAMENTOS  

Povoar os Termos de Referência de contratações em TI no site COGEF. Solicitar aos 
coordenadores das UCP que viabilizem junto aos gerentes dos projetos: 



 Disponibilizar Termo de Referência da contratação de desenvolvimento de 
software – PE 

 Santa Catarina – Ferramentas de segurança 
 Planilha LGPD - Santa Catarina 
 Contratação de Serviços em Nuvem – Minas Gerais 

 

8. PRÓXIMOS PASSOS - 46ª. COGEF 
 

 Para a reunião de São Paulo, será organizada um dia a mais para a COGEF TI, com 
um dia de seminário, com convite a empresas para apresentação de soluções sobre 
os temas da reunião. Temas sugeridos são LGPD, Gestão e Desenvolvimentos Ágeis 
– Hélio Queiroz (BA). 
 

 Enxugar mais a agenda com proposta de dois temas para serem tratados, com mais 
tempo para discussão entre os estados participantes. 
 

 Gestão com Uso de Desenvolvimento Ágil – Painel sob responsabilidade dos estados 
de PE (Danielle), SP (Cristiano Roberto). Pernambuco e São Paulo trará os pontos 
principais sobre os termos de referência para contratação de serviços. 
 

 LGPD - Manter tema para a próxima reunião, sob a coordenação da Dayna Bortoluzzi 
(SC) e Marcelo Cornélio (ES). Estes Estados ficarão na responsabilidade de propor 
empresas para o seminário da COGEF TI. 

 

 Definir estimativa de pessoas que irão participar dos eventos da semana COGEF em 
São Paulo para subsidiar a logística do evento. 

 

 Realiza um esforço para liberação da agenda com um mês de antecedência para 
organização do anfitrião e preparativos de deslocamento dos participantes dos 
estados. 
 

9. OUTROS ASSUNTOS 
 

 Retrospectiva COGEF TI – A líder do grupo apresentou a retrospectiva desde a 
criação do grupo na 39ª. Reunião da COGEF, na cidade de São Paulo.  
 

 46ª. COGEF – Será realizada na cidade de São Paulo, no período de 16 a 20 de março 
de 2020, incluindo a visita técnica, Seminário da COGEF TI e reunião da COGEF TI. 
 

 O representante do estado organizará painel sobre Gestão de Processos, devido ao 
estado ser uma referência, de acordo com a avaliação da MD-GEFIS. Convidar o 
estado do Mato Grosso do Sul para apresentação de seu modelo de gestão de 
processos e identificar outro estado ou empresa que tenha soluções a apresentar 
nesta seara. 

 



 A visita técnica acontecerá na quarta-feira (dia 18/3), para possibilitar que os 
representantes da COGEF TI possam participar, caso desejem. 

 

 Próximas reuniões COGEF - O estado de Pernambuco sediará a 47ª. Reunião e o 
estado do Piauí sediará a 48ª. Reunião do grupo. 

 
1. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Nada mais tendo a tratar, a líder do grupo e o presidente da COGEF encerraram a 

reunião, parabenizando aos anfitriões pela excelente acolhida e organização do evento. 

 

Todas as apresentações estão disponíveis no site da COGEF www.cogef.ms.gov.br 

 

Curitiba, 05 de dezembro de 2019. 

 

 

Danielle Campello 

Líder COGEF TI 

 

Mônica Pereira de C Almeida 

Relatora  

 

 


