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°04/2013
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 14/05/2013

Horário de início: 9h

Horário de término: 11h30min

Local: Reitoria do IFSC
Pauta:
1 - Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 12/03/2013;
2 – Aprovação do PDTI 2013 - inclusão das necessidades dos câmpus;
3 - PSAD Web;
4 - Plano de trabalho para implantação dos sistemas SIG/UFRN;
5 - 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;
Daniela de Carvalho Correlas substituindo o titular Paulo Roberto Wollinger – Diretoria de Ensino;
Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estatísticas e Informações Acadêmicas;
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretoria de Gestão do Conhecimento;
Volnei Velleda Rodrigues – Diretor de Gestão de Pessoas;
Cedenir Spillere - representante das Coord. de TIC;
Fábio Meincheim - representante das Coord. de TIC.
Demais presentes:
Fábio José Wojcikiewicz Caldas;
Jaime Miranda Junior;
Carlos Eduardo Serpa;
Diogo Angeloni.
1 - Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 12/03/2013 – A ata foi aprovada e assinada pelos
membros.
2 – Aprovação do PDTI 2013 - inclusão das necessidades dos câmpus – Emerson apresentou o
documento final e também o resultado de sua análise, onde observou alguns problemas, especialmente
no Câmpus Florianópolis, pois o mesmo não entregou a lista de necessidades com as devidas correções.
Por esse motivo o comitê optou por aprovar o PDTI sem as necessidades do Câmpus Florianópolis e
decidiu também encaminhar à reitora um memorando indicando os problemas verificados. Na sequência
definiu-se que a revisão do PDTI 2013 acontecerá no mês de julho e os câmpus deverão entregar para a
DTIC a revisão das suas necessidades até 19/07. A DTIC fará os ajustes necessários e o documento final
será aprovado pelo Conselho Superior na reunião ordinária de agosto.
3 – PSAD Web – Daniela relatou que o sistema PSAD Web foi um grande avanço para a gestão e
solicitou que o mesmo sempre fique disponível e não mais de forma temporária como estava sendo feito
até então. Emerson informou que a DTIC está recebendo pedidos de suporte para o sistema PSAD. Como
a DTIC não o desenvolveu, ficou acertado que este suporte será prestado somente pelo servidor Igor da
PROEN/DEIA, uma vez que o sistema foi desenvolvimento pelo mesmo. Emerson frisou que os dados do
sistema PSAD não serão migrados para o sistema que está sendo adquirido pelo IFSC da UFRN.
4 – Plano de trabalho para implantação dos sistemas SIG/UFRN – Emerson informou que nessa etapa
a maior demanda de trabalho será das áreas de negócios, uma vez que vão precisar preparar e mobilizar
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toda a instituição para a mudança nos seus processos. Seguiu apresentando a lista de responsáveis pela
implantação de cada módulo e solicitou a PROEN e a PROPPI que informem os nomes para os módulos
do SIGAA. Esses responsáveis serão nomeados por portaria.
Daniela sugeriu que o sistema fosse tema da reitoria itinerante, devido sua importância. Também sugeriu
que fosse feita uma apresentação sobre o sistema no encontro de ensino, pesquisa e extensão que
acontecerá nos dias 03 e 04 de junho. Emerson confirmou participação neste evento.
Fábio destacou a necessidade das coordenações de tecnologia da informação dos câmpus estarem a par
do processo, pois eles atenderão os usuários finais. Sugeriu que esse tema fosse tratado no SETIC.
Gustavo sugeriu que além dos responsáveis das áreas de negócios deveremos ter também uma equipe
de apoio. Silvana reforçou a necessidade de constituir um grupo gestor para acompanhar todo o processo.
Emerson explicou que parte dos nomes da lista de responsáveis citada anteriormente irá compor a
comissão de gerência de implantação, que seria o grupo gestor que Silvana cita, e outra parte irá
compor os grupos de trabalho de implantação, que seria o grupo de apoio citado pelo Gustavo.
Emerson solicitou a DGP que assuma a parte de capacitação, para que todos os novos servidores
recebam a devida capacitação antes de terem acesso ao sistema.
5 – Assuntos gerais
PDTI 2014 – Ficou definido que o prazo de entrega do PDTI 2014 será novembro de 2013 para ser
aprovado pelo Conselho Superior na reunião ordinária de dezembro de 2013.
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
Daniela de Carvalho Correlas
Gustavo Henrique Moraes
Fabiana Mortimer Amaral

ausente

Silvana Ferreira Pinheiro e Silva
Volnei Velleda Rodrigues
Valdir Noll

ausente

Cedenir Spillere
Fábio Meincheim
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