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°03/2013
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 09/04/2013

Horário de início: 9h

Horário de término: 11h30min

Local: Reitoria do IFSC
Pauta:
1 - Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 12/03/2013.
2 – Informes:
2.1 - SETIC 13.1;
2.2 - Atividades em andamento (VoIP, WiFi, concurso, email, instalação datacenter, especificação CFTV);
2.3 - Serviços oferecidos pela RNP;
2.4 - Relato da reunião do FORTI;
2.5 - Visita da DTIC aos câmpus;
3 - Relato da ida a UFRN.
4 - Estratégia para implantação dos sistemas UFRN.
5 - Uso experimental do SIGPROJ pela PROEX.
6 - Assuntos gerais.
Membros presentes:
Andrei Z. Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – Presidente do CTI;
Emerson Ribeiro de Mello – Diretor de TIC – Secretário-executivo;
Deizi Paula Giusti Consoni – Secretária;
Érico de Ávila Madruga - Diretor de Administração;
Heitor Gilberto Eckeli substituindo a titular Waléria Kulkamp Haeming – Diretora de Comunicação;
Paulo Roberto Wollinger – Diretoria de Ensino;
Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estatísticas e Informações Acadêmicas;
Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão;
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretoria de Gestão do Conhecimento;
Volnei Velleda Rodrigues – Diretor de Gestão de Pessoas – justificou ausência;
Luiz Henrique C. Carlson representando o titular Valdir Noll – Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação;
Cedenir Spillere - representante das Coord. de TIC;
Fábio Meincheim - representante das Coord. de TIC.
Demais presentes:
Benoni de Oliveira Pires;
Douglas Paulesky Juliani.
1 - Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 12/03/2013 – A ata foi aprovada e assinada pelos
membros.
2 – Informes – Emerson apresentou os informes:
2.1 SETIC 13.1 – Está sendo organizado o Seminário de TIC (SETIC 13.1) que provavelmente acontecerá
em maio. Para esse evento serão convocados os coordenadores de TI e os demais servidores da área de
TI estarão convidados. Esse evento tem como objetivo apresentar trocar informações sobre as ações em
andamento na reitoria e câmpus, capacitação e discussões sobre TIC para o instituto.
2.2 Atividades em andamento (VoIP, WiFi, concurso, e-mail, instalação datacenter, especificação
CFTV) – VoIP: o VoIP foi instalado na reitoria e está em fase de testes. WiFi: Foi realizada a instalação da
internet WiFi na semana passada na reitoria, o fornecedor virá essa semana para verificar problemas de
interferência. Após será realizada a instalação nos câmpus, aos quais já foi solicitado que os técnicos de ti
façam a instalação do equipamento (físico) para posteriormente fazer a configuração lógica. Concurso:
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boa parte dos servidores da coordenação de sistemas está atendendo as demandas do concurso, que é
prioridade nesse momento, por consequência acarretará em atraso para atendimento de outras atividades.
E-mail: Nosso webmail atual possui uma vulnerabilidade que está sendo explorada para gerar SPAM a
partir do servidor de e-mail do IFSC, por este motivo foi instalada uma nova versão do webmail que está
em fase final de testes e em breve substituirá a atual. Instalação do datacenter: nesta semana será
ligado o grupo gerador e no-break, pré-requisitos para a instalação dos novos servidores (Blade e
Storage). Assim que essas instalações sejam concluídas serão oferecidos novos serviços. CFTV: A
DTIC/CIS está estudando soluções para Circuito Fechado de TV e o resultado deste estudo culminará em
um termo de referência para lançamento de edital. Esta solução será pensada para atender todo o IFSC.
2.3 Serviços oferecidos pela RNP – no fórum de diretores de TI (FORTI), a RNP apresentou os serviços
que oferece as suas instituições usuárias. São eles:
- webconf, VídeoAula, Vídeo sob demanda, Telepresença – destes webconf é o único serviço que o IFSC
está utilizando nesse momento;
- Vídeo ao Vivo - é uma alternativa a TV IFSC
- Vídeoconferência (MCU) - 360 portas
- fone@RNP – utilizado por 20 países (http://goo.gl/vRv1V) - o IFSC foi escolhido para ser piloto do fone2
que foi desenvolvido pela RNP em parceria com a UFSC.
- CAFe – Federação Acadêmica - quem faz parte dessa federação consegue acessar o portal de
periódicos, por exemplo, de qualquer lugar utilizando seu login e senha.
- ICPEdu - para certificados digitais – utilizado para geração de certificados digitais. O certificado adquirido
pelo IFSC foi pago e somente poderá ser utilizado nos computadores na reitoria, com o ICPEdu será
possível emitir certificados para pessoas sem custos e assim cada servidor do IFSC poderá ter seu próprio
certificado digital.
- eduROAM – utilizado por 54 países, com 176 pontos no Brasil e 8200 no mundo, permite que usuários
das instituições participantes possam usar a rede sem fio das demais instituições, fazendo uso de seu
nome de usuário e senha. Para ingressar neste serviço a instituição já deverá fazer parte da CAFe.
2.4 Relato da reunião do FORTI – de 01 a 05/04 Emerson participou do Fórum de Diretores de TI dos
IFs. Destacou os seguintes pontos tratados no evento:
– Evento fórumRNP - será realizado em agosto/2013 voltado para gestores (TI e outros).
– Programa anual de capacitação (PAC) com ESR/RNP: 2010/2011 foi investido R$ 3.130.639,20
para 787 alunos. Em 2012/2013 serão R$ 4.959.750,00 para 862 alunos e para 2013/2014
incluirão também docentes que necessitam de formação específica para lecionar em cursos
FIC/PRONATEC e uso de tablets.
– Estudo sobre a possibilidade de convênio com a UTFPR para mestrado profissional para analistas
de TI – pré-requisito para participação é que o candidato esteja no perímetro de 650km.
– Enlace de dados da RNP – 166 não foram entregues em todo o Brasil pela operadora OI. Para
2013 estão previstos + 111 novos enlaces e 140 upgrades. SETEC informou que câmpus em
construção não entrarão na licitação de 2013, porém será solicitado ao CONIF questionar isso.
2.5 Visita da DTIC aos câmpus – Para 2013 está planejado visitar os campus para expor as atividades
em andamento, as futuras ações e também para que se conheça a infraestrutura dos câmpus.
3 - Relato da ida a UFRN – Emerson relatou detalhes da visita a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte para tratar do sistema integrado de gestão desenvolvido pela UFRN. A visita foi realizada no período
de de 26 a 27/03 pelo Diretor de TI Emerson, Analista de TI Jaime Miranda, Diretor de Administração Érico
e Diretor de Ensino Paulo Wollinger.
4 - Estratégia para implantação dos sistemas UFRN – Emerson informou que foi dado início a
cooperação com a UFRN por meio do ofício enviado no dia 03/04 pela nossa reitora, Prof.ª Maria Clara a
reitora da UFRN. E seguiu apresentando os próximos passo necessários.
5 - Uso experimental do SIGPROJ pela PROEX – Diretora Fabiana esclareceu que a diretoria de
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extensão está com uma série de problemas de ordem administrativa dos projetos de extensão. Nesse
contexto surgiu a necessidade de informatizar essa demanda. Estudou-se algumas possibilidades e foi
verificado que o SIGPROJ atende as necessidades da diretoria. Essa ferramenta é utilizada para
gerenciar a submissão de propostas/projetos. Em abril será aberto um edital de pequenos projetos – fluxo
contínuo, que poderá ser utilizado como piloto para validar o uso desta ferramenta pelo IFSC. Esse
serviço é mantido pelo MEC, cada usuário realiza o seu próprio cadastro e não gera demanda extra à
DTIC. Com a utilização desse sistema, a tramitação do projeto será realizada pelo sistema, extinguindo o
parecer impresso. O principal motivo da escolha desse sistema é a transparência que dará ao processo,
uma vez que o usuário poderá acompanhar o status do processo, além do que, abre possibilidade para
serem utilizados avaliadores de outras instituições cadastrados no MEC. Todos foram de acordo em
adotar a ferramenta e fazer o teste piloto. Emerson solicitou que o piloto seja acompanhado por um
servidor da coordenação de sistemas.
6 - Assuntos gerais – Andrei informou que foi levada a proposta para apreciação do Colégio de
Dirigentes (CODIR) de 6% do orçamento geral para o Fundo de TI, porém, o CODIR foi contrário ao
percentual e chegaram num consenso de no máximo de 4%. Com a redução deste valor, não será
possível atender todos as necessidades elencadas no PDTI 2013. O CODIR sugeriu diminuir o valor
destinado a necessidade 60, que trata do sistema de videoconferência para área administrativa. Andrei
questionou o comitê se estavam de acordo com a proposta ou se tinham outra sugestão. A proposta foi
aceita por todos. Informou também que a versão final do PDTI 2013 com a inclusão dos câmpus foi
finalizada em 05/04/2013 e questionou se deveríamos enviar para aprovação final do Conselho Superior
na reunião dia 17/04, considerando que para isso todos precisariam revisar o documento no máximo até
sexta-feira (12/04) ou se deveria ser deixado para a próxima reunião. Todos foram de acordo em revisar
até quinta-feira para que na sexta-feira a presidência encaminhe ao Conselho Superior.
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
Paulo Roberto Wollinger
Gustavo Henrique Moraes
Fabiana Mortimer Amaral
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva
Volnei Velleda Rodrigues

Justificou ausência

Luiz Henrique C. Carlson
Cedenir Spillere
Fábio Meincheim
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