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ATA  DA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  COMITÊ  DE  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO DO DIA 04/12/2017 às 14:00hs.

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, as quatorze horas, reuniu-se em sessão
ordinária, o Comitê de Tecnologia da Informação na sala de Web-Conferência, no Centro de Eventos
do Campus Samambaia da UFG, sob a presidência do professor Orlando Afonso Valle do Amaral.
Compareceram  os  membros:  Amilton  Rogério  Santos  de  Araújo,  Cedric  Luiz  de  Carvalho,  Jean
Teixeira Lima, Heloísa Esser dos Reis, Paulo Henrique Silva Azevedo, Ricardo Couto Antunes Rocha
e Weuler Borges Santos. O presidente do Comitê, professor Orlando Afonso Valle do Amaral iniciou a
reunião apresentando as pautas do dia. Passou a fala para o secretário Vinicius Sobreira Braga que
apresentou a solicitação realizada através do SEI-UFG, solicitando a implantação da plataforma G-
Suíte, primeira pauta do dia. Relatou que o processo possuí 26 páginas e que ao final do processo, há
um parecer do CERCOMP quanto a solicitação feita. Informou que o G-Suíte é uma plataforma do
Google gratuita porém é uma ferramenta privada, na qual possui diversas ferramentas de escritório
como e-mail e agenda. Realizou a leitura de alguns itens em destaque na solicitação realizada via SEI-
UFG, principalmente de aspectos legais-normativos e evidenciou que algumas Universidades, bem
como  outras  instituições  públicas  já  utilizam  esta  plataforma.  Orlando  Afonso  Valle  do  Amaral
questionou  qual  seria  a  motivação  para  implantação  do  G-Suíte  e  também  que  teria  sido  mais
adequado ter debatido este assunto no CTI antes de se abrir um processo no SEI-UFG. Destacou que
seria necessário levar o processo ao jurídico antes de trazer para discussão e deliberação no CTI.
Cedric Luiz de Carvalho realizou uma contextualização, dizendo que a RNP vem discutindo oferecer
este serviço, entre outros, com previsão de disponibilização no início de 2018. Ele reforçou que o G-
Suite não teria custo, o risco detectado seria que a empresa parasse de oferecer o serviço de maneira
gratuita. Já com relação a legalidade, Cedric Luiz de Carvalho disse que consultou a Secretaria de
Tecnologia  da Informação do Ministério do Palnejamento,  a  qual  informou que se  houvesse uma
plataforma similar oferecida por uma empresa pública, a G-Suíte não poderia ser utilizada. Orlando
Afonso Valle do Amaral disse que seria interessante verificar a forma que foi feito o contrato deste
serviço em outras instituições. Heloísa Esser dos Reis, questionou a ausência de um profissional da
informação no Comitê. Ela disse que na concepção do Comitê, a participação deste profissional não
foi previsto. Heloísa Esser dos Reis, evidenciou a importância da avaliação no datacenter da UFG,
para verificar a possibilidade de eliminação de alguns documentos. Outra preocupação que Heloísa
Esser  dos  Reis  apresentou,  foi  qual  seria  o  interesse  do  Google  em  oferecer  estes  serviços
gratuitamente. Ela questionou até que ponto seria correto deixar as informações institucionais em uma
plataforma proprietária, sem uma clareza do que será feita com elas. Orlando Afonso Valle do Amaral
disse que o ganho do Google se dá provavelmente pelo fato de passarem a possuírem as informações
das instituições. Vinicius Sobreira Braga, sugeriu, aguardar o andamento das negociações entre a RNP
e os provedores, como a Google e Amazon, antes de tomarem uma decisão sobre implantação desse
serviço. Cedric Luiz de Carvalho, mencionou que a aquisição da nuvem é muito mais barata do que a
aquisição de equipamentos para um datacenter próprio. Jean Teixeira Lima informou que o uso do G-
Suíte  seria  ilimitado  apenas  para  servidores  –  Docentes,  TAEs  -  e  colaboradores,  no  caso  dos
discentes, o uso seria limitado. Orlando Afonso Valle do Amaral ressaltou que o objetivo de debater o
assunto foi alcançado, porém será necessário debater em outros fóruns com maior representatividade
universitária, para assim se tomar uma decisão sobre a implantação ou não de um serviço desses. Jean
Teixeira Lima ressaltou que seria necessária uma análise jurídica antes de qualquer decisão sobre esse
serviço,  pois  o  parecer  favorável  do  CERCOMP  sobre  a  implantação  do  G-Suite,  foi  feita
priorietariamente pelo ponto de vista técnico. Vinicius Sobreira Braga informou que a presente ata será
anexada ao processo aberto no SEI-UFG e a discussão retornará a pauta do CTI durante o próximo
ano.  Orlando  Afonso  Valle  do  Amaral  disse  acreditar  que  a  discussão  não  está  no  estágio  de
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encaminhar o processo formalmente ao jurídico, e sim, aguardar a posse da nova gestão e retomar a
discussão. Encerrada a discussão da primeira pauta, Vinicius Sobreira Braga informou que foi enviado
por e-mail aos partícipes do Comitê, a Resolução, o Sistema de Governança de TI e a Politica de TI e
que esses documntos deverão ser discutidos com a próxima gestão. Após encerradas as discussões, o
presidente  do  Comitê  professor  Orlando  Afonso  Valle  do  Amaral,  agradeceu  a  presença  e  as
contribuições de todos e encerrou os trabalhos do dia às quinze horas e trinta minutos. Não havendo
nada mais a tratar a reunião foi encerrada 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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