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1. DADOS DA REUNIÃO

Data Hora Inicial Hora Final Local

04/07/16 14:00:00 16:05:00 Gabinete da Reitoria

2. PARTICIPANTES

Nome Órgão Cargo

Amilton Rogério Santos de 
Araújo

CIAR Membro Suplente

Antônio Carlos de Oliveira 
Junior

Regional INF Membro Suplente

Cedric Luiz de Carvalho Cercomp Vice-Presidente

Dannyel Cardoso da Fonseca Cercomp Convidado

Danilo Vieira de Oliveira Regional Jataí Membro Suplente

Eliomar Auaújo de Lima Regional 
Goiânia – 
INF

Membro Titular

Edimar Vieira Dantas Regional 
Goiás

Membro Suplente

Euler Robério Sena Santos Cercomp Membro Suplente

Heloísa Esser PROAD Membro Suplente

Iwens Gervásio Sene Júnior MetroGyn Membro Titular

Leonardo Barra Santana de 
Souza

CIAR Membro Titular

Leonardo Magalhães 
Rodrigues

Cercomp Convidado

Marcelo Stehling de Castro Regional 
Goiânia – 
EMC

Membro Titular

Orlando Afonso Valle do 
Amaral 

Reitoria Presidente



Saullus Eduardo Silva Araujo Regional 
Goiás

Membro Titular

Vinicius Sobreira Braga PRODIRH Secretário

Welington Carneiro Ribeiro Cercomp Convidado

Weuler Borges Santos Regional Jataí Membro Suplente

3. PAUTA

Item Descrição

1. Discutir sobre o Censo

2. Discutir sobre o contrato do SIG com a 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 comerciais

4. RELATO DA REUNIÃO

Ás quatorze horas do dia quatro do mês de julho de dois mil e dezesseis, no Gabinete 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 Carlito Lariucci, Flávio Ferreira Borges, Ítalo Tiago da Cunha, Lucas Fagundes 
Vaz estavam ausentes e foram substituídos por seus suplentes. Os membros titulares Paulo Henrique 
Silva  Azevedo e  Ricardo Couto  Antunes  Rocha não compareceram a  reunião,  justificaram sua 
ausência e não foram substituídos por seus suplentes. O presidente professor Orlando Afonso Valle 
do  Amaral  iniciou  a  reunião  informando  sobre  a  primeira  pauta  da  reunião,  evidenciando  a 
importância do Censo e contextualizando sobre as variáveis importantes informadas no processo do 
Censo.  Falou  sobre  a  importância  da  coleta  de  dados  do  Censo  e  sua  relação  com a  matriz  
orçamentária da UFG. Informou que com o trabalho realizado pelos servidores da Universidade, 
principalmente do Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP), o Censo foi finalizado no 
prazo estimado. O convidado Dannyel Cardoso da Fonseca apresentou um breve resumo sobre a 
atual situação do projeto de implantação do SIG e sobre o contrato com a eSIG Software. Mostrou o 
volume financeiro já despendido e o total de módulos implantados. Falou sobre os aditivos e sobre a 
estimativa  da  situação  do fim dos  pontos  de  função  até  dezembro  de  2016.  Segundo Dannyel 
Cardoso da Fonseca, o contrato se encerra em abril de 2017 com a eSIG Software e em agosto de  
2016 com a UFRN. Ele apresentou as estratégias de continuidade do projeto com duas alternativas: 
1 – Parte negocial com o CERCOMP e apoio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e delegar a parte técnica para uma empresa licenciada. 2 – O CERCOMP assumiria todo o 
projeto de implantação do SIG-UFG, com o apoio da UFRN, com valor estimado de R$ 400.000,00 
por um ano. Ele também apresentou a atual situação da equipe de sistema, sendo 14 servidores 
efetivos e 20 colaboradores da Fundação de Apoio a Pesquisa (FUNAPE). A equipe do CERCOMP 
está fazendo pareceres técnicos sobre as soluções propostas. O vice-presidente professor  Cedric 
Luiz  de  Carvalho, falou  sobre  o  projeto  de  implantação  do  SIG-UFG  e  destacou  o  trabalho 
desenvolvido por Dannyel Cardoso da Fonseca e sua equipe. Falou sobre o novo projeto de TI da 
UFG denominado INTEGRA. Falou da necessidade de evolução do sistema e da possibilidade de 



construção de uma parceria com as áreas acadêmicas de informática de TI, principalmente com os 
professores do Instituto de Informática (INF). Segundo ele, essa é uma alternativa viável. Informou 
que assim que tiver uma posição mais concreta sobre este assunto retornará os resultados ao CTI. O 
professor Orlando Afonso Valle do Amaral, ressaltou a importância de se fazer um projeto bem 
estruturado para qualquer uma das alternativas. O professor  Marcelo Stehling de Castro  acredita 
existir dificuldades no envolvimento de professores no projeto de implantação do SIG-UFG, e não 
recomenda a parceria com o INF. O professor  Cedric Luiz de Carvalho esclareceu que pensa que 
mesmo no modelo de parceria com as áreas internas a ideia é que se contrate terceirizados para as 
atividades de execução. O membro suplente Euler Robério Sena falou da complexidade do sistema 
em  função  das  customizações,  principalmente  no  sistema  acadêmico  denominado  SIGAA.  O 
professor Orlando Afonso Valle do Amaral destacou que muitos dos alunos poderiam direcionar 
seus  trabalhos  acadêmicos  para  solucionar  problemas  reais  da  UFG.  O  membro  suplente  da 
Regional Goiânia Antônio Carlos de Oliveira Junior disse que o Instituto de Informática está com 
especialização em Banco de Dados e acredita ter pessoal capacitado para auxiliar neste projeto. Foi 
apresentado pelo secretário do CTI, Vinicius Sobreira Braga a terceira pauta da reunião , a proposta 
de  regimento  interno  para  o  CTI.  A membro  suplente  Heloísa  Esser  dos  Reis  acredita  que  é 
necessário discutir em partes o regimento, pois ela acredita que o documento está muito extenso. O 
professor Marcelo Stehling de Castro questionou se poderiam suprimir informações no regimento 
sem prejuízos da eficácia dele. O professor Eliomar Araújo de Lima representante do INF regional 
Goiânia,  se colocou a disposição pra ajudar  no que for preciso.  Sugeriu prolongar o tempo de 
aprovação do regimento para sugerir algumas contribuições ao documento. Heloísa Esser dos Reis 
propôs também a alteração da RESOLUÇÃO - CONSUNIº10/2015. O professor Orlando Afonso 
Valle do Amaral acredita que se não tiver nenhum erro grave na resolução atual, não seja necessário 
a alteração, e o novo regimento deve se adequar a resolução. Então, o presidente sugeriu prolongar 
o prazo para aprovação do regimento. O professor Eliomar Araújo de Lima expôs que a proposta de 
política de TI está muito ampla, assim, se faz necessário desenvolver políticas específicas e reduzir 
o escopo da proposta de política de TI encaminhada. O membro titular do CIAR professor Leonardo 
Barra Santana de Souza relatou que gostaria que fosse facultada a presença dos membros do CTI 
nas reuniões por web conferência,  acreditando na necessidade de se utilizar essa tecnologia.  O 
professor Orlando sugeriu que a próxima reunião seja na sala de web conferência no Centro de 
Eventos da UFG. A última pauta do dia, foi sobre o funcionamento do Cercomp fora de horários 
comerciais.  O  professor  Cedric  Luiz  de  Carvalho fez  esclarecimentos  sobre  o  trabalho  do 
CERCOMP em horário não comercial. Informou que os servidores do CERCOMP, em sua maioria, 
rejeitaram a proposta apresentada e que a situação continua sem solução. O professor  Leonardo 
Barra Santana de Souza relembrou a proposta feita por ele na reunião passada. Segundo o professor 
Cedric Luiz de Carvalho, a equipe não estaria disposta a trabalhar durante o final de semana. O 
presidente professor Orlando Afonso Valle do Amaral, 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 
16:15hs e para constar, eu, Vinicius Sobreira Braga, 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. Continuar discutindo alterações 
necessárias no estatuto, regimento e 
política. (via e-mail)

Vinícius Braga 15/08/16

2. Marcar reunião extraordinária em 
agosto

Vinícius Braga 14/07/16

3. Modelo de funcionamento do Prof. Cedric Próxima reunião



CERCOMP fora do horário comercial

        
 6. PRÓXIMA REUNIÃO

Data Hora Inicial Hora Final Local

12/09/16 14:00:00 16:00hs Sala Web-Conferência

Item Pauta

7. APROVAÇÃO

Nome:  Amilton Rogério Santos Silva Nome:  Antônio Carlos de Oliveira
Cargo: Suplente Cargo: Suplente

Nome:  Cedric Luiz de Carvalho  Nome: Danilo Vieira de Oliveira
Cargo: Vice-Presidente  Cargo:  Suplente

Nome:  Eliomar Araújo de Lima Nome:   Edimar Vieira Dantas
Cargo: Titular  Cargo:  Suplente

Nome: Euler Robério Sena Santos Nome:Heloísa Esser dos Reis
Cargo: Suplente  Cargo:  Suplente

Nome:  Iwens Gervásio Sene Junior Nome:  Leonardo Barra Santana de Souza
Cargo: Titular  Cargo: Titular

Nome:  Marcelo Stehling de Castro Nome:  Orlando Afonso Valle do Amaral 
Cargo: Titular  Cargo: Presidente

Nome:  Saullus Eduardo Silva Araújo Nome:  Vinicius Sobreira Braga
Cargo: Titular Cargo: Secretário



Nome:  Weuler Borges de Souza 
Cargo: Suplente


