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1. DADOS DA REUNIÃO
Data
02/05/16

Hora Inicial
14:00:00

Hora Final
16:40:00

Local
Sala de reuniões da Reitoria

2. PARTICIPANTES
Nome

Orgão

Cargo

Carlito Lariucci

PROAD

Membro Titular

Cedric Luiz de Carvalho

Cercomp

Vice-Presidente

Danilo Vieira de Oliveira

Regional Jataí Membro Suplente

Deborah Silva Alves
Fernandes

Regional
Goiânia –
INF

Membro Suplente

Euler Robério Sena Santos

Cercomp

Membro Suplente

Jean Teixeira Lima

Metrogyn

Membro Suplente

Heloísa Esser dos Reis

PROAD

Membro Suplente

Isabela Machado Papalardo

PRODIRH

Secretária Suplente

Lucas Fagundes Vaz

Regional
Goiás

Membro Titular

Leonardo Barra Santana de
Souza

CIAR

Membro Titular

Manoel Rodrigues Chaves

Reitoria

Membro Suplente

Marcelo Stehling de Castro

Regional
Goiânia –
EMC

Membro Titular

Orlando Afonso Valle do
Amaral

Reitoria

Presidente

Paulo Henrique Silva
Azevedo

Regional
Catalão

Membro Titular

Saullus Eduardo Silva Araujo Regional
Goiás
Weuler Borges Santos

Membro Titular

Regional Jataí Membro Suplente

3. PAUTA
Item

Descrição

1.

Deliberar sobre projeto de aquisição de gerador de energia para o CERCOMP.

2.

Discutir proposta de funcionamento ininterrupto (24x7) no CERCOMP;

3.

Debater sobre Regimento do CTI.

4. RELATO DA REUNIÃO
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na Sala de Reuniões da
Reitoria, Campus Samambaia da UFG, reuniu-se em sessão ordinária o Comitê de Tecnologia da
Informação - CTI, sob a presidência do professor Orlando Afonso Valle do Amaral. Nesta reunião,
compareceram os membros e convidados constantes no item dois desta Ata de Reunião. Os
membros titulares Hugo Alexandre Dantas do Nascimento, ItaloTiago da Cunha, Iwens Gervásio
Sene Júnior e Ricardo Couto Antunes Rocha estavam ausentes e foram substituídos por seus
suplentes. A pauta a ser discutida foi a respeito da aquisição de gerador de energia para o Centro de
Recursos Computacionais (CERCOMP). O presidente, professor Orlando Afonso Valle do Amaral
iniciou a reunião esclarecendo que inicialmente solicitou três orçamentos de geradores ao diretor do
Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF), porém, há algumas semanas tomou conhecimento
que havia um gerador ocioso no Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Informou que entrou em
contato com o diretor do ICB, conseguindo que o gerador fosse cedido temporariamente ao
CERCOMP, ficando necessária uma compra futura de um gerador ao ICB para repor o cedido.
Portanto, a questão do gerador foi considerada pelo presidente professor Orlando Afonso Valle do
Amaral como resolvida. Em seguida, o vice-presidente, professor Cedric Luiz de Carvalho
introduziu uma discussão sobre o funcionamento ininterrupto no CERCOMP. Apresentou um
orçamento que relaciona valores e horários. A questão foi discutida em torno dos horários e a forma
que isso seria operacionalizado, considerando o efetivo de trabalho que já atua no CERCOMP,
sendo necessário discutir como encaixar pessoas para os demais turnos. Professor Cedric Luiz de
Carvalho levantou a alternativa de disponibilização de bolsas para servidores que já estão no
CERCOMP poderem realizar trabalhos nos horários extras. O representante do Centro Integrado de
Aprendizagem em Rede (CIAR), professor Leonardo Barra discutiu a necessidade de atender ao
Ensino a Distância (EAD) fora de horários comerciais. O presidente, professor Orlando Afonso
Valle do Amaral levantou a necessidade de reformulação das especificações de acordo com o atual
horário de funcionamento do CERCOMP. Determinou que, após fazer as especificações corretas,
novas cotações devem ser feitas. Afirmou que a universidade está com recursos restritos, sendo este
fator determinante no projeto de funcionamento ininterrupto para o CERCOMP. Em seguida,
professor Marcelo Stehling de Castro, representante da Regional Goiânia, debateu sobre equipe
terceirizada e o tempo de adaptação e aprendizagem que seria demandado em caso de contratá-la.
Também discutiu a necessidade de entender o que leva a abertura de chamados fora do horário
comercial e o que causaria parada de serviços nesses horários. O representante da Regional Goiás,
Saullus Eduardo Silva Araujo levantou a questão do pagamento de hora extra para esses servidores
que já trabalham no CERCOMP. O professor Orlando Afonso Valle do Amaral destacou a limitação
do pagamento de hora extra, devido ao limite permitido de horas extras por servidores. O professor

Cedric Luiz de Carvalho, o membro suplente Jean Teixeira Lima e o professor Orlando Afonso
Valle do Amaral discutiram as melhorias que já aconteceram nos serviços prestados, bem como, a
minimização de ocorrência de problemas relacionado à quedas de energia e rompimento de cabos.
O Gerente da Divisão de Infraestrutura do CERCOMP, senhor Jean Teixeira Lima discutiu que o
problema que motivou as discussões do turno ininterrupto no CERCOMP foram as quedas de
energia e o rompimento de cabos, porém, uma vez que estes foram minimizados, o atual problema é
a EAD e o Sistema de Bibliotecas (SIBI). Professor Leonardo Barra compartilhou suas experiências
de cursos a distância no CIAR, afirmando que a reclamação da EAD basicamente gira em torno da
rede e do ambiente virtual. Afirmou que até o começo do ano, os alunos do interior ficavam sem
saber qual era o problema (se era a internet da cidade, da sua casa, a rede em si, etc) e sofriam falta
de informação. Relatou que o CIAR assumiu o controle do ambiente Moodle e faz o contato com
todos os usuários, de forma a solucionar de forma mais rápida e eficiente, inclusive nos finais de
semana. Falou da necessidade de reparos em finais de semana para não prejudicar alunos, por isso
se faz necessário poder contar com o CERCOMP para esses reparos em rede. O professor Marcelo
Stehling de Castro destacou a necessidade de acompanhar e monitorar este novo cenário, analisando
quais os fatores causam os problemas, qual área pode ser acionada e como podem ser solucionados.
O professor Orlando Afonso Valle do Amaral ressaltou a informação de que no campus samambaia
muito se sofreu com quedas de energia e rompimento de cabos, e há um ano mais ou menos, tem
sido estabilizada a energia e minimizado demais problemas. Destacou que reforma da rede e
subestações foram essenciais para esta melhora. O professor Leonardo Barra afirmou que
implementação de plantões seria um investimento mínimo para solucionar problemas fora do
horário de funcionamento do CERCOMP. O professor Cedric Luiz de Carvalho discutiu também o
problema enfrentado pelas bibliotecas e quando os sistemas de periódicos ficam fora do ar. A
solução institucional proposta por ele, foi a implementação de bolsas para alguns servidores que
ficarão à disposição para atender esses problemas fora do horário de funcionamento do CERCOMP
(sob aviso). O professor Leonardo Barra Santana de Souza, sugeriu que se faça uma escala com os
servidores que já trabalham no CERCOMP. O professor Cedric Luiz de Carvalho replicou que o
número reduzido de servidores impossibilitaria tal escala. O professor Leonardo Barra Santana de
Souza discutiu que, como é uma situação esporádica, poderia ser feita uma forma de compensação
dessas horas trabalhadas fora do horário. O professor Cedric Luiz de Carvalho opinou que
provavelmente os servidores não teriam interesse nessa proposta de escala. O professor Orlando
Afonso Valle do Amaral defendeu a ideia de escala, sugerindo uma mobilização com os servidores
da área a fim de implantar a escala de trabalho. O professor Cedric Luiz de Carvalho sustentou que
já vem introduzindo este assunto, mas são poucas pessoas que atuam no Datacenter e inviabilizaria
esse revezamento. Sugeriu que a solução seria remunerar esses servidores de alguma forma. O
substituto do presidente, professor Manoel Rodrigues Chaves sugeriu a contratação de uma empresa
pelo registro de preços, para serem pagos por serviços realizados. Foi discutido que não seria viável,
pois essa empresa deveria conhecer a UFG a fundo. O professor Leonardo Barra Santana de Souza
discutiu a ideia de viabilizar um bolsista para cumprir esse horário, cumprindo plantão no final de
semana. O professor Cedric Luiz de Carvalho falou o quanto a atividade é especializada, o que faria
necessário um valor de bolsa muito alto. O representante de Catalão, Paulo Henrique Silva Azevedo
defendeu a ideia do professor Cedric Luiz de Carvalho de que pagar bolsas aos servidores do
CERCOMP seria a melhor solução. Foi defendido pela maioria dos demais membros a ideia da
compensação de horário no CERCOMP em horários eventuais. O representante da Pró-Reitoria de
Administração (PROAD), Prof. Carlito Lariucci foi questionado sobre a questão de pagamento de
hora extra. Discorreu sobre a Instrução Normativa de abril de 2015 que regulamentou que hora
extra tem que ser autorizada antecipadamente pelo órgão para que seja feita. Informou que, no caso
do CERCOMP, não seria possível antecipar essa necessidade de hora extra, uma vez que são
eventualidades. A membro suplente Heloísa Esser dos Reis afirmou que acredita que a
recompensação de horas extras é uma possível solução institucional. O professor Cedric Luiz de
Carvalho afirmou que acredita que poderia ajudar, mas não resolveria o problema, pois ele acredita
que seria um problema fazer com que os servidores do CERCOMP necessitassem estar na

universidade no final de semana para resolver tais problemas. O professor Carlito Lariucce, afirmou
que o servidor que trabalhar no final de semana para resolver possíveis problemas, será
recompensado. O professor Leonardo Barra Santana de Souza disse que acredita que o professor
Cedric Luiz de Carvalho como diretor do CERCOMP, precisaria conversar com os servidores,
porque não há recursos financeiros para solucionar este problema. O professor Cedric Luiz de
Carvalho ressaltou a necessidade de se tomar a decisão sobre como será atendida essa questão dos
turnos no CERCOMP. A solução que foi discutida foi: se são 3 servidores no datacenter capacitados
para atender eventuais problemas, eles se revezariam para ficarem à disposição para atender eventos
e receberem hora extra. Uma ideia proposta pelo professor Marcelo Stehling de Castro foi pagar as
88 horas extras (limite por servidor) a eles para estarem disponíveis quando preciso. No final da
discussão o professor Orlando Afonso Valle do Amaral afirmou que a melhor alternativa é conversar
com a equipe para essa conscientização de compensação das horas de demandas eventuais.
Ressaltou que acredita que será encontrada uma solução paliativa para isso, contando com o apoio
da equipe do CERCOMP. Às quinze horas e quarenta e sete minutos, o professor Orlando Afonso
Valle do Amaral precisou se retirar da reunião e seu suplente professor Manoel R. Chaves assumiu a
presidência e fez a leitura da minuta do Regimento do Comitê de TI. Heloísa Esser dos Reis
afirmou que está preocupada com o nome do comitê, que é mencionado várias vezes como Comitê
de Tecnologia da Informação e Comunicação. Sugeriu também algumas alterações ortográficas na
resolução. O professor Carlito Lariucci também sugeriu verificar a nomenclatura da Metrogyn, pois
a sigla está correta, mas o nome do órgão está errado. No cap III, artigo 4º: VI. Heloísa Esser
sugeriu que o paragrafo único como capa do cap III. O professor Carlito Lariucci sugeriu mudar o
verbo “propor”, do item I do cap III, artigo 5, por “definir” e sugeriu a mudança do título do
documento de Regimento do Comitê de Tecnologia da Informação para Regimento Interno do
Comitê de Tecnologia da Informação. Heloísa Esser sugeriu retirar o item XVI do art. 5º do cap III.
O professor Marcelo Stehling de Castro propôs que sejam citadas as resoluções, invés de copiar e
colar no regimento. Foi discutido se alguns artigos estão realmente em conformidade com a
resolução, se estiverem iguais, apenas citaria o artigo da resolução, sem a necessidade de haver essa
cópia. A sugestão dada pelos membros do comitê foi aguardar a presença do secretário do Comitê,
Vinicius Sobreira Braga para ver o alinhamento com a Resolução antes de prosseguirem na
discussão da minuta. O professor Manoel Rodrigues Chaves, agradeceu a presença e as
contribuições de todos e encerrou os trabalhos do dia. Não havendo nada mais a tratar a reunião foi
encerrada às dezesseis horas e quarenta minutos e para constar, eu, Isabela Papalardo, suplente do
secretário do CTI-UFG, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes a sua
leitura.
5.

AÇÕES

Item

Descrição

Responsável

Data limite

1.

Estudo sobre hora extra e compensação Prof. Cedric Carvalho
de horas (Reunião representantes do
DP, PROAD e CERCOMP)

04/07/15

2.

Fazer alterações na minuta de
Regimento Interno de TI

04/07/15

6.
Data
04/07/16

Vinícius Braga

PRÓXIMA REUNIÃO
Hora Inicial
14:00:00

Hora Final
16:00:00

Local
Sala de Reuniões da Reitoria

Item

Pauta

1.

Discutir sobre o Censo.

2.

Discutir sobre o contrato com UFRN.

3.

Debater a minuta de Regimento Interno do CTI.

4.

Discutir a questão da presença de membros do CTI nas reuniões por teleconferência.

5

Funcionamento do CERCOMP em horários não comercias
7.

APROVAÇÃO

Nome: Carlito Lariucci

Nome: Cedric Luiz de Carvalho

Cargo: Membro Titular

Cargo: Vice-presidente.

Nome: Danilo Vieira de Oliveira

Nome: Euler Robério Sena Santos

Cargo: Membro Suplente

Cargo: Membro Suplente

Nome: Jean Teixeira Lima

Nome: Heloísa Esser dos Reis

Cargo: Membro Suplente

Cargo: Membro Suplente

Nome: Isabela Machado Papalardo

Nome: Lucas Fagundes Vaz

Cargo: Secretária Suplente

Cargo: Membro Titular

Nome: Leonardo Barra Santana de Souza

Nome: Manoel Rodrigues Chaves

Cargo: Membro Titular

Cargo: Membro Suplente

Nome: Marcelo Stehling de Castro
Cargo: Membro Titular

Nome: Orlando Afonso V. do Amaral
Cargo: Presidente

Nome: Paulo Henrique Silva Azevedo
Cargo: Membro Titular

Nome: Weuler Borges Santos
Cargo: Membro Suplente

Nome: Saullus Eduardo Silva Araujo
Cargo: Membro Titular

