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ATA DA REUNIÃO N°01
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CTI
Pauta:
1 - Editais de TI 2012
2 - Uso do fundo de TI 2012
3 - Sistema Integrado de Gestão da UFRN
4 - Plano Diretor de TI 2013
5 - Atualização do Plano Diretor de TI 2012

Data: 14/08/2012

Mediador: Andrei Z. Cavalheiro

Secretária: Deizi Paula Giusti
Consoni

Horário de início: 9h
Horário de término: 12h15

No décimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às nove horas,
reuniram-se no gabinete da reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, os servidores
Andrei Z. Cavalheiro, Cedenir Spirelle, Deizi Paula Giusti Consoni, Diogo Melcher dos
Santos, Emerson Ribeiro de Mello, Fabiana Mortimer Amaral, Gustavo Henrique Moraes,
Heitor Gilberto Eckeli, Paulo Roberto Wollinger, Sibelle Cardoso, Silvana Ferreira
Pinheiro e Silva e Valdir Noll para reunião do Comitê de Tecnologia da Informação. A
reunião foi iniciada pelo pró-reitor Andrei que contextualizou os presentes sobre o
Comitê de TI, enfatizando sua importância para a instituição. Em seguida Emerson
informou que as reuniões acontecerão na segunda terça-feira do mês, com início às 9h,
apresentou a pauta e seguiu com a mesma:
1 - Editais de TI 2012 – Apresentou a situação de cada edital: Publicados Computadores, notebook, tablets e Software Antivírus; Termo de referência
encaminhado a Pró-reitoria de Administração – Internet 10Mbps dos campi, Informática II
(pedidos de TI dos campi 2011) e Equipamentos para Datacenter; Termo de referência
em fase se finalização – Licença do Oracle.
2 - Uso do fundo de TI 2012 – Informou que o valor reservado para TI é de
R$2.063.425,35 sendo R$1.263.000,00 para permanente e R$800.425,35 para custeio.
Destes valores está previsto a utilização de R$1.385.100,00 de permanente para os
Equipamentos do Datacenter e Licença Oracle e R$187.000,00 de serviços/custeio para
os mesmos itens. Além disto, está previsto no PDTI 2012 o Sistema Integrado de Gestão
com um custo estimado de R$500.000,00 e Expansão dos Serviços de Rede também
com custo estimado de R$310.000,00. Cabe ao Comitê definir qual será o sistema
integrado de gestão que será adotado no IF-SC.
3 - Sistema Integrado de Gestão da UFRN – Informou que o Instituto Federal do
Paraná, na busca de soluções de sistemas de gestão encontrou o Sistema Integrado de
Gestão da UFRN que também é utilizado por outras instituições, tais como IFPA, ABIN,
CGU. Diante disso realizou um termo de Cooperação Técnica, com o intuito de implantar
os sistemas existentes na UFRN. Com a cooperação o código fonte foi cedido ao IFPR,
o suporte é dado pela UFRN, contratação de uma empresa para o serviço de
implantação e a contratação de Pontos de Função para desenvolver novas
funcionalidades com custo aproximado de R$300.000,00 por ano, em 3 anos.
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Esclareceu que com a equipe disponível no departamento de tecnologia da informação
do IF-SC não é possível atender todas as demandas da instituição em termos de
sistemas, com isso, surge a necessidade de encontrar uma solução pronta. Esse
sistema integrado de Gestão da UFRN comporta: SIPAC – Patrimônio, Administração e
Contratos; SIGAA – Atividades Acadêmicas; SIGRH – Planejamento de Recursos
Humanos; SIGED – Gestão de Documentos Eletrônicos e SIGAdmin – Administração
dos Sistemas. Na sequência, fez um comparativo entre o Sistema Integrado de Gestão
da UFRN com os sistemas SIGA-EPCT, apresentando os prós e contras de cada um.
Emerson sugeriu criar um grupo de trabalho para realizar uma visita técnica ao UFRN
para verificar se o sistema atende as nossas necessidades. Gustavo salientou que, o
SIGA-edu é uma alternativa para a parte acadêmica. Segundo o mesmo, o MEC tem
uma expectativa que o IF-SC implante esse sistema. Após uma longa discussão onde
cada um apresentou seu ponto de vista, encaminhou-se a criação de um grupo de
trabalho para visitar a UFRN para conhecer a parte de administração, primeiramente,
composto pelos servidores Emerson – Diretor da DTIC, Érico – Diretor de Administração,
Gustavo – Assessor de Suporte Educacional e o Igor – Coordenador de Sistemas e
posteriormente será encaminhada a questão da análise do educacional, enquanto isso,
defini-se a melhor estratégia para tal, tendo em vista a existência do SIGA-edu.
Maria Clara, Reitora do IF-SC, passou pela reunião para desejar boas vindas ao grupo
que compõe o Comitê de TI, bem como reforçou a importância estratégica do mesmo e a
preocupação pessoal que ela tem com a fragilidade dos atuais sistemas de informação
da instituição. Salientou que este é um importante momento de decisão e que gostaria
que no final do seu mandato a instituição esteja com todos os sistemas implantados.
O presidente do Comitê, Andrei, solicitou a alteração de regimento no sentido de incluir
como membro o Assessor de Suporte Educacional, uma vez o mesmo vem
desempenhando o papel de um diretor sistêmico da área de negócios.
4 - Plano Diretor de TI 2013 – em virtude da insuficiência de tempo este tema ficou para
ser tratado na próxima reunião – pendente 1.
5 - Atualização do Plano Diretor de TI 2012 – em virtude da insuficiência de tempo
este tema ficou para ser tratado na próxima reunião – pendente 1.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. Assinatura dos presentes:
Nome

Assinatura
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