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°08/2013
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 08/10/2013

Horário de início: 9h

Horário de término: 11:30

Local: Reitoria do IFSC
Pauta:
1. Informes
1. Tablets e lousas FNDE; Avaliação de Desempenho; Isaac Web; Cadastro SIG; Treinamento
SIG; Implantação do fone@RNP
2. Aprovação da ata da reunião anterior;
3. Situação da implantação do SIG
1. Marcação das Férias exercício 2014
2. Fotos pessoais dos servidores do IFSC para colocar no cadastro do SIG
3. Data para módulo Protocolo entrar em produção
4. PDTI 2014-2015
5. Assuntos gerais
Membros presentes:
Emerson Ribeiro de Mello – Diretor de TIC – Secretário-executivo;
Douglas Paulesky Juliani – suplente da Diretora de Extensão
Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estatísticas e Informações Acadêmicas;
Volnei Velleda Rodrigues – Diretor de Gestão de Pessoas;
Valdir Noll – Diretor de Pesquisa e Pós-graduação;
Sibelle Cardoso – suplente do Diretor de Administração
Cedenir Spillere - representante das Coord. de TIC.
Fábio Meincheim - representante das Coord. de TIC.
Demais presentes:
Jaime Miranda Júnior – Coordenador de Implantação do SIG
Membros que justificaram ausência:
Andrei Z. Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – Presidente do CTI;
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretoria de Gestão do Conhecimento;
Érico Madruga – Diretor de Administração
Membros ausentes:
Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão
Paulo Wollinger – Diretor de Ensino
Waléria Kulkamp Haeming – Diretora de Comunicação;
1 – Informes: Emerson deu detalhes sobre os tablets e lousas digitais recebidas do FNDE. Cada docente
do IFSC receberá um tablet e cada câmpus receberá 1 lousa digital para cada 2 salas de aula. Os
sistemas para realizar a avaliação de desempenho dos servidores do IFSC foram finalizados. Do dia 14 a
18 de outubro será realizado um piloto com a PROAD e PRODIN para validar o sistema de avaliação da
parte sobre chefia imediata e subordinado. Neste mesmo período toda a área de Telecomunicações e o
curso de Licenciatura, ambos do câmpus São José, farão um piloto para validar o sistema de avaliação
docente pelos discentes. De 21 a 25 de outubro, DGP e DTIC irão avaliar os resultados dos pilotos para
saber se será necessária alguma melhoria no processo e/ou nos sistemas.
2 - Aprovação da ATA da reunião anterior – A ata foi aprovada por todos os membros presentes.
3 – Situação da implantação do SIG – Emerson informou que os módulos Férias e Protocolo foram
entregues pela empresa no prazo estabelecido e a DTIC já homologou por completo o módulo Férias e
parcialmente o módulo Protocolo. No dia 20 de setembro de 2013 ocorreu uma reunião entre DTIC,
representada por Emerson e Jaime, DGP, representada por Volnei e Janice e Gabinete, representado por
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Aline. Nesta reunião ficou acordado que seria possível usar o SIG Férias para marcar as férias para o
exercício de 2014 e ainda assim respeitando a Instrução Normativa 02/2013/IFSC sobre marcação de
férias. Sobre o módulo de Protocolo, Emerson informou que haveria dificuldade de colocá-lo em produção
ainda em 2013 pelos motivos: (a) Será usado inicialmente por todos servidores titulares de UORG para
que possam emitir memorandos, sendo assim seria necessário capacitar um grande número de
servidores em um curto espaço de tempo; (b) Poderá haver sobreposição da numeração dos
memorandos, pois diferentemente da reitoria, cada câmpus e UORG controlam manualmente seus
números de memorandos. Diante do exposto, Emerson sugere que o módulo de Protocolo entre em
produção em 02 de janeiro de 2014, sendo que a partir desta data todo memorando gerado no IFSC
deverá ser obrigatoriamente através do SIG Protocolo. A proposta foi aprovada por todos deste comitê.
Sobre a estratégia de colocar em produção o módulo SIG Férias, Jaime explicou: no dia 08 de outubro de
2013 às 14:30 acontecerá uma web conferência entre DTIC, todas CGPs e UFRN cujo objetivo é
capacitar as CGPs para uso do módulo Férias. Nos dias 10 e 11 de outubro 2013 acontecerão duas
sessões de web conferência voltadas para Diretores-geral, Pró-reitor e Reitor com o objetivo de explicar o
funcionamento do módulo Férias para homologação das férias dos subordinados, haja visto que a
IN02/2013 indica que são estes os responsáveis por homologar. De 21 a 25 de outubro todos os
servidores do IFSC deverão marcar suas férias através do SIG Férias. A DTIC elaborou um manual
voltado para todos os servidores, indicando como marcar, consultar e alterar férias e um outro manual
voltado para os gestores para que possam gerar mapas de férias e homologar as férias dos
subordinados. Ambos os manuais estão disponíveis na página web da DTIC (http://dtic.ifsc.edu.br).
Emerson informou que no SIG toda pessoa poderá ter uma foto pessoal. Porém, a exemplo do que ocorre
no atual Sistema de Gestão de Pessoas, muitos servidores colocam fotos informais, de paisagens, etc
que não refletem um ambiente profissional. Contudo, o acesso ao atual sistema de gestão de pessoas
está restrito aos servidores do IFSC, logo essas fotos só poderão ser vistas por quem possuir um nome
de usuário e senha do IFSC. No SIG essa foto será usada também nos portais públicos, por exemplo, na
página de docente, além de exibir as disciplinas que atua ou já atuou, os projetos de pesquisa, etc,
também aparecerá sua foto. Emerson sugere que haja uma normativa para indicar que tipos de fotos
possam ser colocadas pelos servidores. Uma alternativa seria usar uma foto padrão de documentos de
identificação, ou seja, uma foto 3x4 com fundo branco, etc. Uma outra alternativa o IFSC poderia contratar
um serviço de foto profissional. Este comitê entendeu a preocupação e indicou a necessidade de enviar
um memorando ao gabinete explicitando a necessidade e solicitando um posicionamento do gabinete.
4 – PDTI 2014-2015 – Emerson informou que no dia 11 de outubro de 2013 acontecerá a primeira web
conferência com a Equipe de Elaboração do PDTI 2014-2015 (EqPDTI). Com exceção do câmpus
Florianópolis, todos os demais câmpus, pró-reitoria e gabinete, indicaram nomes para compor a EqPDTI.
Valdir expôs sua preocupação com o câmpus Florianópolis, pois no atual PDTI 2013 o mesmo câmpus foi
o único a não seguir a orientação para levantamento e detalhamento das necessidades. Fábio indicou que
é essencial o câmpus indicar membros para a EqPDTI para não passarmos pelos mesmos problemas do
PDTI 2013. Todos os membros de comitê concordaram na necessidade de enviar um memorando para o
Diretor-geral do câmpus Florianópolis, Maurício Gariba, e para a reitoria do IFSC, indicando sobre a
necessidade de informar nomes para compor a EqPDTI. Emerson informou que os prazos do PDTI
2014-215, definidos na última reunião deste comitê, não são factíveis, pois a EqPDTI foi formada
tardiamente. Câmpus e pró-reitorias não fizeram a indicação dentro do prazo solicitado. O comitê acordou
então novas datas, sendo: Aprovação do plano de trabalho da EqPDTI até novembro de 2013; Entrega da
minuta do PDTI pela EqPDTI até 03 de março de 2014.
5 - Assuntos gerais – Fábio sugeriu que as reuniões do CTI ocorressem no período vespertino, pois
como é do câmpus Jaraguá do Sul – Geraldo Werninghaus, precisa sair de madrugada de sua cidade ou
mesmo no dia anterior. Cedenir confirmou que ele já vem no dia anterior por este motivo. Valdir indicou
que para ele é melhor o período matutino, pois de tarde é quando sua pró-reitoria está mais atarefada.
Diante do exposto, todos os presentes concordaram em alterar para o período vespertino, porém
Emerson ficará de consultar via e-mail todos os demais membros deste comitê, haja visto que alguns não
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estavam presentes. Se a maioria concordar, as próximas reuniões do CTI acontecerão todas as segundas
terça-feiras do mês das 14 às 18hs.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. Assinatura dos participantes.
Nome
Andrei Z. Cavalheiro

Assinatura
ausente

Emerson Ribeiro de Mello
Deizi Paula Giusti Consoni

ausente

Érico de Ávila Madruga

ausente

Waléria Kulkamp Haeming

ausente

Paulo Roberto Wollinger

ausente

Gustavo Henrique Moraes
Fabiana Mortimer Amaral

ausente

Silvana Ferreira Pinheiro e Silva

ausente

Volnei Velleda Rodrigues
Valdir Noll
Cedenir Spillere
Fábio Meincheim
Sibelle Cardozo
Douglas Paulesky Juliani
Jaime Miranda Júnior
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