MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ATA DA REUNIÃO N°02/2013
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 12/03/2013

Horário de início: 9h

Horário de término: 12h

Local: Reitoria do IFSC
Pauta:
1. Informes: Novos serviços ofertados pela DTIC: Documentos Oficiais e fone@RNP; PSADWeb, portal
DTIC;
2. Aprovação da revisão do regimento geral
3. Compilação do formulário para implantação dos sistemas UFRN
4. Explanação sobre o PDTI 2013 e como o mesmo será executado
5. Assuntos gerais
Membros presentes:
Andrei Z. Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – Presidente do CTI;
Emerson Ribeiro de Mello – Diretor de TIC – Secretario Executivo;
Deizi Paula Giusti Consoni - Secretária
Érico de Ávila Madruga - Diretor de Administração;
Heitor Gilberto Eckeli representando a titular Waléria Kulkamp Haeming – Diretora de Comunicação;
Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estatísticas e Informações Acadêmicas;
Douglas Paulesky Juliani representando a titular Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão;
Fábio José Caldas representando o titular Volnei Velleda Rodrigues – Diretor de Gestão de Pessoas;
Valdir Noll – Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação;
Cedenir Spillere - representante das Coord. de TIC
Demais presentes:
1. Informes – Emerson seguiu com os informes:
1.1 Novos serviços ofertados pela DTIC: Documentos Oficiais e fone@RNP – a partir desta semana
foi disponibilizado o sistema de documentos oficiais, neste momento, apenas para reitoria e para emissão
de memorandos. Está em fase experimental o serviço de Voz sobre IP fone@RNP. A princípio foram
selecionados todos os pró-reitores e membros do CTI para iniciarem os testes de chamadas. Fora isso, já
é possível através de qualquer ramal convencional fazer uso do serviço. Basta digitar 7 + número
desejado.
1.2 PSADWeb, portal DTIC – o PSADWeb foi disponibilizado novamente esse semestre, já que ainda não
temos um sistema oficial. Gustavo informou que a principal vantagem observada foi a geração de
relatórios, que possibilita filtrar informações do tipo, quanto tempo é dedicado a pesquisa no IFSC, dentre
muitas outras. Apresentou a página da DTIC onde constam todas as informações e documentos
referentes ao CTI. Emerson citou que essa página foi colocada desta forma após autorização do Heitor,
pois era preciso disponibilizar as ATAS do CTI e o atual portal cs.ifsc.edu.br está com uma versão antiga
do Joomla, o que não o torna adequado. O portal da DTIC foi feito com o CMS Wordpress, da mesma
forma que os novos portais, assim servirá também como ambiente para validação deste CMS. Heitor
informou que até abril de 2013 iniciará o desenvolvimento da arte gráfica para adequar a apresentação do
portal DTIC.
2. Aprovação da revisão do regimento geral – Emerson informou que enviou a minuta do regimento
geral. Gustavo informou que a segunda diretoria da PROEN que participará do comitê será a Diretoria de
Estatística e Informações Acadêmicas. O regimento foi aprovado.
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3. Compilação do formulário para implantação dos sistemas UFRN – Emerson apresentou a lista de
módulos do sistema para que fosse definido o que será implantado e qual a prioridade de cada módulo.
Após discussão foi gerada a lista. Informou que o Diretor da DTIC, mais um servidor DTIC, Diretor de
Administração e Diretor de Ensino irão no dia 25/03 para a UFRN, com o objetivo de operacionalizar a
cooperação com UFRN e assim disparar o processo de implantação do sistema integrado de gestão no
IFSC.
4. Explanação sobre o PDTI 2013 e como o mesmo será executado – Emerson reforçou a importância
dos membros multiplicarem com sua equipe o que é o PDTI, como ele funciona, etc. Informou que irá
apresentar em cada reunião um relatório de execução das necessidades. Na sequência propôs um
procedimento para revisão de prioridade pela área de negócio ou mudança de cenário que se faça
necessária alteração da prioridade. O grupo decidiu que a área deve enviar um memorando justificando a
necessidade de alteração de prioridade, juntamente com os documentos legais que embasem essa
necessidade (se houver) ao Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para parecer técnico e
posteriormente o documento será apreciado pelo CTI que aprovará ou não a alteração. Caso não haja
tempo suficiente para aguardar a próxima reunião o parecer será dado ad referendum.
5. Assuntos gerais
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. Assinatura dos participantes.
Nome

Assinatura

Andrei Z. Cavalheiro
Emerson Ribeiro de Mello
Deizi Paula Giusti Consoni
Érico de Ávila Madruga
Heitor Gilberto Eckeli
Gustavo Henrique Moraes
Douglas Paulesky Juliani
Fábio José Caldas
Valdir Noll
Cedenir Spillere
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