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ATA  DA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  COMITÊ  DE  TECNOLOGIA  DA 
INFORMAÇÃO DO DIA 22/08/2016.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze  horas, na sala de  
Web-Conferência no Centro de Eventos, Campus Samambaia da UFG, reuniu-se em sessão 
extraordinária o Comitê de Tecnologia da Informação - CTI, sob a presidência do professor 
Orlando  Afonso  Valle  do  Amaral.  Nesta  reunião,  compareceram  os  membros  Amilton 
Rogério  Santos  de Araújo,  Cedric  Luiz  de Carvalho,  Eliomar  Araújo de Lima,  Leonardo 
Barra Santana de Souza, Lucas Fagundes Vaz, Marcelo Stehling de Castro, Orlando Afonso 
Valle do Amaral, Ricardo Couto Antunes Rocha, Vinicius Sobreira Braga e Weuler Borges 
Santos. Os membros titulares  Carlito Lariucci, Italo Tiago da Cunha, Iwens Gervásio Sene 
Júnior,  Paulo Henrique Silva Azevedo, Saullus Eduardo  Silva Araújo estavam ausentes  e 
foram substituídos por seus suplentes. O presidente do Comitê,  professor Orlando Afonso 
Valle  do  Amaral,  iniciou  a  reunião  extraordinária  evidenciando  sobre  a  experiência  da 
primeira  reunião  do  CTI  por  web-conferência  com  o  apoio  do  CIAR,  salientando  a 
importância  desta  estrutura  dentro  da  Universidade  e  que  é  preciso  ser  utilizada.  Falou 
também sobre  a  necessidade  de  instalar  esta  estrutura  em todas  as  regionais.  Logo após, 
apresentou as pautas definidas para a reunião. O vice-presidente, professor Cedric Luiz de 
Carvalho,  discorreu  sobre  a  primeira  pauta  da  reunião,  o  funcionamento  do  Centro  de 
Recursos Computacionais  (CERCOMP) fora do horário comercial  e das dificuldades  para 
realizar essa ação. Mencionou acreditar que esse problema não é único e exclusivo da UFG e 
que lhe foi apresentada por sua equipe uma proposta de solução em parceria com o Serviço 
Federal  de  Processamento  de  Dados  (SERPRO) que  será  avaliada.  O secretário  Vinicius 
Sobreira Braga apresentou uma proposta (parecer) de instituição do regime de prontidão ou 
sobreaviso  no  CERCOMP  e  após  a  leitura,  abriu  espaço  para  manifestações  sobre  o 
documento que, em resumo, definia o prazo de 30 dias corridos à Diretoria do CERCOMP, a 
partir  da  data  de  emissão  do  documento,  para  a  elaboração  e  submissão  dos  critérios 
estabelecidos  para  o  regime  de  prontidão  ou  sobreaviso,  de  modo  que,  não  extrapole  o 
servidor a carga horária de 40 horas semanais de trabalho, contendo, no mínimo, a escala de 
trabalho e o catálogo de serviços prioritários a serem atendidos, para aprovação do Comitê. O 
professor  Orlando  Afonso  Valle  do  Amaral  manifestou-se  desfavorável  a  aprovação  do 
parecer naquele momento, alegando ser necessário entender um pouco mais sobre a situação e 
se propôs a realizar uma reunião com a equipe do CERCOMP em busca de uma solução, 
antes que seja apreciado e votado pelo CTI. O professor Eliomar Araújo de Lima apresentou 
uma experiência vivenciada em uma Organização Militar onde o serviço de sobreaviso na 
área  de TI,  foi  bem sucedido devido à participação de toda a  equipe  de TI  na escala  de 
serviço. Defendeu, ainda, a criação de um grupo de trabalho (ou formação de uma comissão) 
no CTI para tratar do assunto, já que envolve questões mais amplas que remetem a medidas 
de planejamento e controle de segurança da informação.  O professor Marcelo  Stehling de 
Castro apoiou a iniciativa de uma reunião com a equipe do CERCOMP antes de qualquer 
decisão do CTI e concordou com a sugestão de criação de um grupo de trabalho, acrescendo 
que este grupo deverá conter representantes do Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF) e 
CERCOMP, buscando trabalharem juntos. O suplente Jean Teixeira Lima, Gerente da Divisão 
de Infraestrutura do CERCOMP, sugeriu que deve ser revisto o contrato com a empresa que 
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oferece manutenção da fibra óptica, que atualmente não trabalha fora do horário comercial, 
para  se  efetivar  o  funcionamento  do  CERCOMP fora  do  horário  comercial.  O professor 
Cedric Luiz de Carvalho informou que vai agendar uma reunião entre a equipe do CERCOMP 
e  o professor  Orlando Afonso Valle  do Amaral  e  sugeriu  encerrar  as  discussões  sobre  a 
primeira  pauta.  O professor  Leonardo Barra Santana de Souza sugeriu  que se discuta  na 
próxima reunião o custo da redundância da fibra óptica para UFG e de outros provedores de 
internet. O Gerente do Projeto de Implantação do SIG-UFG, Dannyel Cardoso da Fonseca, 
informou  que  o  segundo  assunto  da  pauta,  discutir  a  estratégia  de  continuidade  para  a 
implantação  do  SIG,  não  poderá  ser  discutido  nesta  reunião,  segundo  o  qual  necessário 
aguardar  os resultados de uma reunião com os Pró-reitores na próxima segunda-feira,  dia 
29/08/2016, e sugere que este assunto seja discutido na próxima reunião do CTI. O secretário 
Vinicius Sobreira Braga deu início a discussão da terceira e última pauta, debater a minuta do 
regimento interno do CTI.  O professor  Eliomar Araújo de Lima relatou as alterações que 
propôs no regimento e relatou  que o documento está bem estruturado. O professor  Orlando 
Afonso Valle do Amaral iniciou a leitura do regimento deixando em aberto para intervenções, 
a qualquer momento, para sugestões de alterações por parte dos membros. Após leitura do 
regimento e registro das alterações necessárias, sob a responsabilidade do secretário do CTI, o 
professor Orlando  Afonso Valle  do Amaral abriu votação.  O regimento  foi aprovado por 
unanimidade pelos membros. O secretário Vinícius Sobreira Braga informou a alteração da 
data da próxima reunião ordinária do dia 05/09/2016 para o dia 12/09/2016, a se realizar na 
sala de webconferência do Centro de Eventos, com início as quatorze horas. O Comitê definiu 
como  pauta  para  a  próxima  reunião  a  continuidade  das  discussões  sobre  o  modelo  de 
funcionamento  do  CERCOMP  fora  do  horário  comercial  e  a  discussão  da  estratégia  de 
continuidade para a implantação do SIG-UFG. O 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 dezesseis  horas 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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