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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
DIA 03/04/2017 às 14:00hs.

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, 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
Cedric Luiz de Carvalho, Eliomar Araújo de Lima, Euler Robério Sena Santos, Jean Teixeira
Lima, Heloísa Esser dos Reis, Lucas Fagundes Vaz, Marcelo Stehling de Castro, Ricardo
Couto Antunes Rocha, Weuler Borges Santos. Os membros titulares Christofer Gustavson
Prado, Italo Tiago da Cunha, Carlito Lariucci, Iwens Gervásio Sene Júnior, Orlando Afonso
Valle do Amaral, Paulo Henrique Silva Azevedo estavam ausentes e foram substituídos por
seus suplentes. O membro titular Leonardo Barra Santana de Souza não estava presente e não
foi substituído por seu suplente. O suplente do presidente do Comitê professor Manoel
Rodrigues Chaves iniciou a reunião ordinária dando boas-vindas aos presentes. Heloísa Esser
dos Reis apresentou a equipe da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
(COPAD) que estava presente. O convidado Nilton Souza de Oliveira iniciou sua
apresentação expondo alguns conceitos e objetivos relacionados a preservação digital.
Enfatizou que um grupo de trabalho da COPAD está estudando esse tema na UFG.
Apresentou também os conceitos relacionados a repositórios digitais. Evidenciou conceitos
relacionados ao RDC-Arq (repositório arquivístico digital confiável). Nilton Souza de
Oliveira exibiu a cadeia de custódia composto pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
que está em fase de implantação, o Archivematica que está em fase de estudo e o Atom que
está em produção. Posteriormente, passou a palavra ao convidado professor Daniel Flores que
acompanhava a reunião on-line. Ele agradeceu pelo convite e falou que a UFG já possui
experiência com repositórios digitais. Complementou dizendo que antes destes softwares, não
existia um local específico que permitisse a guarda permanente dos documentos digitais.
Terminada sua fala, o professor Daniel Flores se colocou à disposição para esclarecimento de
dúvidas. Heloísa Esser dos Reis relatou que a necessidade de implantação do software
Archivematica perpassa pela dificuldade de espaço físico para guarda documentos. Ela disse
que acredita ser preciso investir no documento digital. O professor Manoel Rodrigues Chaves
apresentou dois aspectos preocupantes da gestão de documentos digitais: o primeiro
relacionado ao espaço virtual e o segundo é o investimento necessário para isto. O professor
Cedric Luiz de Carvalho acredita que é de conhecimento de todos a falta de espaço físico para
guarda de documentos na Universidade. Ele disse acreditar que ao adotar o SEI se torna mais
crítica a situação pela falta de espaço para guarda de dados digitais. O convidado Fábio
Nascimento Sousa perguntou ao também convidado professor Daniel Flores se é necessário
elaborar uma política antes de criar o plano de preservação. O professor Daniel Flores
mencionou alguns fatores que devem ser considerados. Heloísa Esser dos Reis disse acreditar
na necessidade de discutir outras vezes este tema no comitê. O convidado Daniel Flores
evidenciou que este processo não é simples, mas que todos devem trabalhar em conjunto
nesse tipo de projeto. O secretário Vinicius Sobreira Braga apresentou o segundo item da
pauta da reunião, a criação de grupo de trabalho para elaboração do Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação (PETI) e Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
Informou que ambos deveriam ser elaborados com base nas orientações da Secretaria de TI do
Ministério do Planejamento. Vinicius Sobreira Braga lembrou que o Sistema de Governança

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

de TI e a Política de TI da UFG já foram aprovados na última reunião do CTI. Ele relatou que
foi elaborada uma proposta de criação de um único grupo de trabalho responsável pela
elaboração do PETI e PDTI. Esse grupo deveria ser composto pelo diretor do CERCOMP,
gerentes do CERCOMP, um representante do CTI, um representante da PRODIRH e um
representante de cada Regional. O professor Marcelo Stehling de Castro opinou dizendo ser
necessário um representante da COPAD neste grupo de trabalho. Heloísa Esser dos Reis ficou
de tratar do assunto na reunião da COPAD que se realizará na próxima semana e
posteriormente encaminhar o nome do representante para compor o grupo de trabalho do CTI.
O professor Eliomar Araújo de Lima disse que a intenção inicial era compor um grupo
mínimo de representantes. Ele apresentou a proposta para elaboração do PETI e do PDTI. O
professor Marcelo Stehling de Castro destacou a necessidade de se mapear as competências
necessárias para a execução das demandas do PDTI durante a sistematização do mesmo. O
professor Manoel Rodrigues Chaves destacou que o trabalho desse grupo deve levar em
consideração a fase que a UFG se encontra financeiramente, além de considerar que os planos
serão elaborados para que outra gestão execute. O professor Cedric Luiz de Carvalho disse
estar preocupado com o reduzido quadro de pessoal do CERCOMP e que isso deve ser
considerado durante os trabalhos do grupo de elaboração do PETI e PDTI. O suplente do
presidente do Comitê 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 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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