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°07/2013
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 10/09/2013

Horário de início: 9h

Horário de término: 12h

Local: Reitoria do IFSC
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informes: implantação SIG e execução PDTI 2013;
Necessidade PDTI Gestão Eletrônica de Documentos;
Planejamento para PDTI 2014;
Constituição do Comitê de Representantes de TI;
Realização de reuniões do CTI através de videoconferência;
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;
Waléria Kulkamp Haeming – Diretora de Comunicação;
Douglas Paulesky Juliani – representando a Diretora de Extensão Fabiana Mortimer Amaral;
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;
Valdir Noll – Diretor de Pesquisa e Pós-graduação;
Cedenir Spillere - representante das Coord. de TIC.
Fábio Meincheim - representante das Coord. de TIC.
Demais presentes:
Heitor Gilberto Eckeli
1 - Aprovação da ATA da reunião anterior – A ata foi aprovada por todos os membros presentes.
2 – Informes: implantação SIG e execução PDTI 2013 – Emerson apresentou as necessidades do PDTI
2013 que foram concluídas pelas coordenações da DTIC e também o status das necessidades que estão
em execução. Do total de 75 necessidades que constam no PDTI 2013, 8 foram concluídas, 16 estão em
execução pela DTIC, 21 serão contempladas pelo SIG e 30 delas não foram iniciadas. As 30
necessidades não iniciadas somam um montante de R$435.000,00 e este valor poderá ser empregado
para atender outras necessidades, como a de Circuito Fechado de TV.
3 - Necessidade PDTI Gestão Eletrônica de Documentos – Silvana informou o andamento dos
trabalhos acerca da temática. Propôs a constituição oficial de um grupo de trabalho composto por um
membro de cada pró-reitoria, um membro do gabinete e um membro dos câmpus Florianópolis e São
José, por serem mais antigos e possuírem maior legado. Posteriormente, deverão ser constituídos grupos
locais em cada câmpus. Essa comissão irá realizar uma visita técnica a Unicamp para conhecer o sistema
utilizado por essa instituição e a maneira como eles gerenciam seus documentos. Posteriormente, será
necessário definição de um espaço físico para guarda dos documentos dentro dos requisitos necessários.
Diante da complexidade do cenário, o sistema não será adquirido este ano, pois ainda não está definido
quais os requisitos necessários para atender as especificidades do IFSC, logo, do montante reservado
para este fim, será utilizada a quantia suficiente para as visitas técnicas e capacitação da equipe.
4 - Planejamento para PDTI 2014 – Emerson lembrou os presentes como aconteceu o processo de
elaboração do PDTI 2013, que teve início em 11/09/2012, em reunião do CTI. O novo PDTI deverá ser
para todo o IFSC e para o biênio 2014-2015, com revisão anual. A EqPDTI será composta por dois
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membros de cada câmpus, o articulador do planejamento e um servidor da coordenação de TIC. Na
reitoria, pelo articulador de planejamento. O Diretor de TI será o coordenador da EqPDTI. No mês de
outubro a EqPDTI deverá elaborar o plano de trabalho, para ser aprovado pelo CTI em novembro.
5 - Constituição do Comitê de Representantes de TI – Emerson, apresentou a necessidade de
constituir um comitê que contenha os coordenadores de TIC do câmpus para garantir que as estratégicas
de TI, entre outros temas, aprovados pelo CTI sejam executados nos câmpus. Hoje o regimento do IFSC
indica que a DTIC atua na coordenação central das estratégias de TI, porém não indica como deverá ser
a interação entre DTIC e CTIC. O membros do CTI aprovaram a constituição do comitê de representantes
de TI. No próximo sabe será a escrita do regimento deste novo comitê, sua aprovação pelo CTI e
posteriormente pelo conselho superior.
6 - Realização de reuniões do CTI através de videoconferência – Emerson, informou que o Câmpus
Criciúma solicitou a inclusão deste ponto na pauta, visto a necessidade dos servidores do câmpus se
deslocarem para as reuniões. Após discussão, os membros entenderam que a discussão ficaria
prejudicada, com isso, mantem-se a participação de forma presencial. Contudo, por se tratar de um
comitê central, as diárias e passagens para estes servidores poderão ser solicitadas diretamente com
recursos da reitoria.
7 - Assuntos gerais – Fábio Meinchein, representante dos câmpus, solicitou que as reuniões do CTI
fossem transferidas para o período vespertino, pois facilitaria o deslocamento de membros que são de
câmpus fora da grande Florianópolis. Os membros presentes concordaram com a alteração de horário,
porém Emerson irá verificar se será possível aplicar ainda este ano ou se ficará para reuniões de 2014. O
motivo disto é que muitos membros são docentes e estão em sala de aula, assim seria necessário
garantir que nenhum membro esteja com aula um outro compromisso nas terças no período vespertino.
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
Douglas Paulesky Juliani
Érico de Ávila Madruga

ausente

Waléria Kulkamp Haeming
Paulo Roberto Wollinger

ausente

Gustavo Henrique Moraes
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva
Volnei Velleda Rodrigues
Valdir Noll
Cedenir Spillere
Fábio Meincheim
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