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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
DIA 06/02/2017 às 14:00hs.

Aos seis dias do mês de fevereiro 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 presidente
professor Orlando Afonso Valle do Amaral. Nesta reunião, compareceram os membros
Amilton Rogério Santos de Araújo, Cedric Luiz de Carvalho, Eliomar Araújo de Lima,
Heloísa Esser dos Reis, Iwens Gervásio Sene Júnior, Orlando Afonso Valle do Amaral e
Weuler Borges Santos. Os membros titulares Carlito Lariucci, Leonardo Barra Santana de
Souza, Italo Tiago da Cunha e Christofer Gustavson Prado estavam ausentes e foram
substituídos por seus suplentes. Os membros titulares Lucas Fagundes Vaz, Marcelo Stehling
de Castro, Paulo Henrique Silva Azevedo, Ricardo Couto Antunes Rocha estavam ausentes e
não foram substituídos por seus suplentes. O presidente do Comitê professor Orlando Afonso
Valle do Amaral iniciou a reunião após verificar a presença e existência de quórum para
instalação. O secretário Vinícius Sobreira Braga comunicou a relação das matérias a serem
apreciadas pelo Comitê. Apresentou a proposta de cronograma de atividades para o ano de
2017, tendo o calendário as datas de três de abril, cinco de junho, sete de agosto, dois de
outubro e quatro de dezembro de dois mil e dezessete. O calendário proposto foi aprovado
por unanimidade pelos membros presentes. O professor Cedric Luiz de Carvalho apresentou
uma análise comparativa entre as atribuições da proposta de criação de um Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação (CGTI) e as atribuições contidas na resolução de criação do Comitê
de Tecnologia da Informação (CTI), evidenciando que os resultados encontrados permitiram
concluir pela não criação da estrutura de um Comitê Gestor, uma vez que as atribuições
propostas para tal estrutura, podem vir a ser desenvolvidas pelo Comitê de Tecnologia da
Informação, a partir da criação de comissões ou grupos de trabalhos. O secretário Vinicius
Sobreira Braga apresentou as propostas reformuladas de um Sistema de Governança de TI
(SGTI) e da Política de TI (PoliTI) para a UFG, focando nas alterações realizadas com a
retirada do CGTI. Relatou que o item da Estrutura Organizacional do SGTI sofreu alterações,
passando a possuir apenas três estruturas, a saber, o Comitê de Tecnologia da Informação
(CTI), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) e o
Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP). Heloísa Esser dos Reis sugeriu alterar o
título do artigo sexto da Minuta do Sistema de Governança de TI para “Blocos de construção
do Sistema de Governança de TI”. Sugeriu também que no artigo sétimo da Minuta do
Sistema de Governança de TI a palavra política fosse substituida pela palavra sistema. Sobre a
proposta de Política de TI apresentada, Heloísa Esser dos Reis sugeriu alinhar os termos da
proposta com os termos da resolução de criação do CTI. Foi sugerido também a mudança da
palavra Política no artigo quinto para Resolução e a inserção no item XVII do artigo sexto a
Resolução CONARQ. O presidente do Comitê professor Orlando Afonso Valle do Amaral
abriu votação e as propostas apresentadas de um Sistema de Governança de TI (SGTI) e da
Política de TI (PoliTI) para a UFG foram aprovadas por unanimidade pelos membros
presentes. O presidente do Comitê professor Orlando Afonso Valle do Amaral evidenciou que
estes documentos auxiliam a universidade a se organizar melhor e que a Universidade possui
limitações, principalmente financeiras e de pessoal, para colocar tudo que é proposto pelos
documentos aprovados em prática. O secretário Vinicius Sobreira Braga apresentou definição
da proposta de pauta da próxima reunião ordinária com as pautas: arquivemática e formação
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de grupos de trabalho para a elaboração dos Planos Estratégico e Tático de TI. O presidente
do Comitê 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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