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SECRETARIA EXECUTIVA 

 

PORTARIA Nº 595, DE 25 DE ABRIL DE 2014 

 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 37 do Anexo I do Decreto nº 7.690, de 02 de março de 

2012, 

CONSIDERANDO a necessidade constante de melhor integração entre as áreas 

de tecnologia da informação de todas as instituições envolvidas no ENEM; 

CONSIDERANDO a necessidade constante de atualização dos 

macroprocessos, subprocessos e atividades do ENEM; 

CONSIDERANDO que a gestão das atividades relacionadas à Tecnologia da 

Informação perpassa as diversas instâncias técnicas no âmbito do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, do Ministério da Educação - 

MEC e das instituições parceiras envolvidas no ENEM; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.360, de 23 de agosto de 2013, publicada no 

Diário Oficial da União de 26 de agosto de 2013, que instituiu grupo de trabalho 

responsável pela gestão estratégica e governança de processos, no âmbito da Diretoria 

de Gestão de Planejamento do Inep; e 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.635, de 04 de outubro de 2013, publicada no 

Diário Oficial da União de 26 de agosto de 2013, que instituiu o Escritório de Gestão de 

Processos e Projetos Estratégicos, no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério da 

Educação, resolve: 

 

Art. 1º Instituir o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação dos processos do 

ENEM (CGTI-ENEM), com o objetivo de implementar melhorias nos processos do 

ENEM e aprimorar a gestão das atividades do ENEM relacionadas à Tecnologia da 

Informação. 

 

Art. 2º Compete ao CGTI-ENEM: 
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Fornecer direcionamento estratégico para orientar as ações de segurança da 

informação e comunicações no âmbito do ENEM; 

Definir os recursos necessários de Tecnologia da Informação para o 

cumprimento do cronograma previsto para o ENEM; 

Definir formatos das bases de dados envolvidas no ENEM; e 

Acompanhar e propor melhorias e evoluções do Sistema Integrado de 

monitoramento dos processos do ENEM. 

 

Art. 3º O CGTI-ENEM será constituído pelos seguintes membros: 

Secretário Executivo do MEC, a quem caberá presidir o Comitê; 

Diretor de Gestão e Planejamento do Inep; 

Diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep; 

Diretor de Tecnologia da Informação do MEC; 

Diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do Inep; 

Representante da Sesu; 

Representante da Setec; 

Representante do grupo de trabalho responsável pela gestão estratégica e 

governança de processos do INEP, a quem caberá secretariar o CGTI-ENEM; e 

Representante do Escritório de Gestão de Processos e Projetos Estratégicos do 

MEC. 

Parágrafo Primeiro - o CGTI-ENEM deverá contar, ainda, com representantes da 

área de tecnologia da informação das instituições parceiras do exame nos processos 

logísticos e operacionais de aplicação, produção gráfica, gestão de riscos, infraestrutura 

de armazenamento e de distribuição dos instrumentos. 

Paragrafo Segundo - A Diretoria de Planejamento e Gestão do Inep deverá 

formalizar junto às instituições parceiras a designação dos seus representados junto ao 

CGTI-ENEM. 

Parágrafo Terceiro - Cada um dos representantes mencionados neste artigo, 

incisos de I a IX, poderá ser representado por um suplente. 
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Parágrafo Quarto - O Comitê será presidido pelo Diretor de Gestão e 

Planejamento do Inep, no caso de impedimento do Secretário Executivo. 

 

Art. 4º As reuniões do CGTI-ENEM serão realizadas no decorrer da execução 

do macro processo de Gestão do ENEM, sendo: 

I. - ordinárias, realizadas quinzenalmente; e 

II. - extraordinárias, quando convocadas pelo presidente. 

 

Art.  5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

LUIZ CLÁUDIO COSTA 

 

(Publicação no DOU nº 79, de 28.04.2014, Seção 1, páginas 18 e 19) 


