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Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala de WebConferência no Centro de Eventos, Campus Samambaia da UFG, reuniu-se em sessão
ordinária o Comitê de Tecnologia da Informação - CTI, sob a presidência do suplente do
presidente professor Manoel Rodrigues Chaves. Nesta reunião, compareceram os membros
Amilton Rogério Santos de Souza, Carlito Lauricci, Cedric Luiz de Carvalho, Danilo Vieira
de Oliveira, Eliomar Araújo de Lima, Edimar Vieira Dantas, Jean Teixeira Lima, Heloísa
Esser dos Reis, Iwens Gervásio Sene Júnior, Manoel Rodrigues Chaves, Marcelo Stehling de
Castro, Paulo Henrique Azevedo e Weuler Borges Santos. Os membros titulares Christofer
Gustavson Prado, Italo Tiago da Cunha, Lucas Fagundes Vaz, Leonardo Barra Santana de
Souza, Orlando Afonso Valle do Amaral, Ricardo Couto Antunes Rocha, Saullus Eduardo
Silva Araújo estavam ausentes e foram substituídos por seus suplentes. O suplente do
presidente do Comitê, professor Manoel Rodrigues Chaves, iniciou a reunião ordinária
justificando a falta do presidente do Comitê Professor Orlando Afonso Valle do Amaral e
cumprimentou os membros do comitê presentes. Logo apresentou as duas pautas definidas
para esta reunião, passando então a palavra para o professor Cedric Luiz de Carvalho. Ele
apresentou os problemas existentes nos serviços prestados pelo Centro de Recursos
Computacionais - CERCOMP , comentou sobre os problemas correntes que vem se tendo
com o fato de não trabalharem em horário não comercial. Comentou também as soluções que
vêm sendo discutidas até o momento. Mencionou as limitações que o CERCOMP tem quanto
ao pessoal especializado para realizar as atividades. Informou que após a visita do Reitor ao
CERCOMP, foi realizada uma reunião com a equipe para tratar do funcionamento do
CERCOMP fora do horário comercial. O professor Cedric Luiz de Carvalho apresentou ao
Comitê uma proposta para viabilizar o funcionamento do CERCOMP fora do horário
comercial e uma proposta comercial para prestação de serviços de informação por parte do
Serviço Federal de Processamento de Dados. O professor Carlito Lauricci questionou a
viabilidade da proposta apresentada. Salientou que a necessidade de contratação de pessoal
inviabiliza a proposta. Após debate e considerações de alguns membros do Comitê, o
professor Manoel Rodrigues Chaves pediu que as duas propostas sejam melhor analisadas
pelos membros do Comitê e órgãos competentes na Universidade para discussão posterior. A
segunda pauta da reunião foi sobre a estratégia de continuidade da implantação do sistema
SIG/UFG,e para isto, o Coordenador de Implantação de Sistemas SIG, Dannyel Cardoso da
Fonseca apresentou as propostas aos membros do Comitê. O professor Manoel Rodrigues
Chaves abriu espaço para as discussões. O professor Marcelo Stehling de Castro relatou
precisar de mais tempo para analisar as propostas apresentadas. Recomendou que se apresente
ao Comitê uma ou duas propostas para que se possa deliberar sobre o assunto. O professor
Eliomar Araújo de Lima apresentou suas dúvidas e questionamentos quanto as propostas e ao
sistema SIG/UFG. Dannyel Cardoso da Fonseca esclareceu as dúvidas e afirmou que se o
cenário proposto como recomendado for adotado,o CERCOMP manterá o ritmo atual,
atendendo a demanda atual e priorizando o atendimento ao SIGAA. O professor Cedric Luiz
de Carvalho informou que há uma demanda grande de aumento da infra-estrutura
principalmente do DataCenter da UFG. Jean Teixeira Lima, Gerente da Divisão de Infraestrutura do CERCOMP relatou que a UFG já não tem disponibilidade de armazenamento
para os novos projetos. O professor Manoel Rodrigues Chaves sugeriu que se aprofunde mais
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na próxima reunião os assuntos abordados nesta reunião. O secretário Vinicius Sobreira Braga
sugeriu que fosse marcado uma reunião extraordinária para encerramento da pauta de
continuidade da implantação do SIG/UFG, visto que o contrato com a UFRN já se encerrou.
Uma reunião extraordinária foi marcada para o dia 10/10/2016, com pauta única para tratar da
continuidade da implantação do SIG/UFG. O suplente do presidente 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 quinze
minutos 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.
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