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°09/2013
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 10/12/2013

Horário de início: 14h

Horário de término: 17h30h

Local: Reitoria do IFSC
Pauta:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Informes:
2.1 Relato do Workshop SINFO-UFRN que aconteceu de 04 a 08/11- Emerson;
2.2 Relato sobre a marcação de férias – Volnei;
2.3 Estrutura de capacitação para o SIG – Volnei;
2.4 Próximos módulos do SIG e comprometimento institucional – Emerson;
2.5 Ingresso do IFSC na CAFe e próximo passo eduROAM – Emerson;
3. Sistema de concurso – Silvana Lisboa;
4. Pedido de capacitação em TI do câmpus Florianópolis – Silvana Lisboa;
5. Padronização dos arquivos na intranet ou enviados - Fábio.
6. Minuta da normativa para ocupação de salas – Emerson.
7. Deliberação e aprovação do cronograma do Plano de trabalho da EqPDTI – Emerson.
8. Deliberação e aprovação do calendário de reuniões do CTI para 2014 – Emerson.
9. Assuntos gerais.
Membros presentes:
Emerson Ribeiro de Mello – Diretor de TIC – Secretário-executivo;
Deizi Paula Giusti Consoni – Secretária;
Rafael Antonio Zanin – Diretor de Administração;
Waléria Kulkamp Haeming – Diretora de Comunicação;
Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão;
Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estatísticas e Informações Acadêmicas;
Valdir Noll – Diretor de Pesquisa e Pós-graduação;
Volnei Velleda Rodrigues – Diretor de Gestão de Pessoas;
Fábio Meincheim - representante das Coord. de TIC.
Membros ausentes:
Andrei Z. Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – Presidente do CTI;
Paulo Roberto Wollinger – Diretor de Ensino;
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretora de Gestão do Conhecimento;
Cedenir Spillere - representante das Coord. de TIC.
Demais presentes:
Douglas Paulesky Juliani
Heitor Gilberto Eckeli
Silvana Lisboa
1. Aprovação da ATA da reunião anterior – A ata foi aprovada por todos os membros presentes.
2. Informes:
2.1 Relato do Workshop SINFO-UFRN que aconteceu de 04 a 08/11 – Emerson apresentou um relato
do evento e enfatizou que os pró-reitores da UFRN que apresentaram os principais módulos, deixando
evidente como todos na UFRN dominam o sistema. Em outro momento diversas instituições
apresentaram relatos sobre o processo de implantação do SIG, sendo alguns relatos positivos e outros
negativos.
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2.2 Relato sobre a marcação de férias – Volnei Relatou que a marcação das férias via SIG de uma
maneira geral foi bem sucedida. Destaca dois problemas pontuais e não diretamente relacionados ao
sistema: necessidade de organizar a hierarquia dos servidores no sistema, para que a homologação seja
realizada pela chefia atual do servidor e também, o agendamento das férias de acordo com as regras
institucionais.
2.3 Estrutura de capacitação para o SIG – Volnei informou que foi incluído como uma das prioridades
para 2014 a capacitação dos servidores no SIG, porém nada ainda foi iniciado, dentro daquilo que foi
estipulado pela Comissão de Implantação do SIG.
2.4 Próximos módulos do SIG e comprometimento institucional – Emerson solicitou o
comprometimento das áreas de negócio com a implantação do sistema e cumprimento dos prazos.
Reforçou que o sucesso da implantação depende da efetiva participação das mesmas.
2.5 Ingresso do IFSC na CAFe e próximo passo eduROAM – Emerson informou que com o ingresso do
IFSC na CAFe1 alguns serviços serão oferecidos. O próximo passo será a instalação do serviço
eduROAM, que permitirá aos servidores e alunos do IFSC usufruírem do serviço de rede sem fio em
diversas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, Europa, EUA, etc.
3. Sistema de concurso – Silvana contextualizou os presentes esclarecendo que a equipe do concurso
utiliza atualmente o mesmo sistema utilizado pelo ingresso, que possui diversas falhas, o que o torna
inviável. Relatou que o mesmo foi desenvolvido por bolsistas e sua linguagem de desenvolvimento não é
de domínio da nossa DTIC. Desta forma, solicita que o módulo de concurso do SIG tenha uma prioridade
maior, para começar a implantação no início de 2014. Após uma longa discussão da importância desse
processo para a instituição o comitê entendeu e acatou a priorização da necessidade.
4. Pedido de capacitação em TI do câmpus Florianópolis – O gabinete recebeu um pedido de
capacitação em um curso sobre o Sistema Operacional FreeBSD. Emerson informou que todos os
câmpus do IFSC fazem uso do Sistema Operacional Linux há pelo menos 10 anos e assim a instituição
vem investindo constantemente em capacitações na área para os servidores de TI. É importante para a
instituição garantir a uniformidade das soluções de TI empregadas a fim de garantir a continuidade de
negócio. Este ponto já havia sido informado ao câmpus Florianópolis no início de 2012, a pedido do
servidor Humberto Miranda, que naquele momento tinha acabado de ser removido da reitoria para o
câmpus e expôs sua preocupação, pois o câmpus começava a implantar servidores com o sistema
FreeBSD e somente uma pessoa conhecia o software. Diante do exposto, o CTI deu parecer contrário a
realização desta capacitação.
5. Padronização dos arquivos na intranet ou enviados – Fábio apresentou a necessidade de
padronização de arquivos enviados por e-mail e publicados nos portais web do IFSC, para que todos os
servidores possam abrir esses arquivos. Emerson esclareceu que a resolução 01/2010/CODIR já orienta
que no IFSC só deve ser feito uso de formato de arquivos livres, formato ODF para documentos editáveis
e PDF para não editáveis. Sendo assim, cabe a pró-reitoria garantir que a resolução seja respeitada.
6. Minuta da normativa para ocupação de salas – Emerson apresentou a minuta para ocupação das
salas e destacou sua importância. Na sequência iniciou-se a discussão da mesma e foi solicitado mais
tempo para leitura do documento e proposição de modificações. Sendo assim, este assunto será
deliberado na próxima reunião deste comitê que acontecerá em fevereiro de 2014.
7. Deliberação e aprovação do cronograma do Plano de trabalho da EqPDTI – Emerson apresentou o
cronograma do plano de trabalho da EqPDTI 2014-2015 para os ajustes necessários uma vez que não foi
aprovado quando enviado por e-mail. Seu cronograma foi reajustado e assim os câmpus e pró-reitorias
terão até o dia 11/02/2014 para enviar suas necessidades já consolidadas para a DTIC. A consolidação
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de todas as necessidades do IFSC, será conduzida ao longo de fevereiro de 2014 e a minuta do PDTI
deverá ser entregue ao CTI em março de 2014.
8. Deliberação e aprovação do calendário de reuniões do CTI para 2014 – Os membros deste comitê
optaram por continuar com uma reunião mensal, que acontecerá na segunda terça-feira de cada mês com
início às 14hs e término às 18hs. Com isso, a próxima reunião ficou agendada para o dia 11/02/2014, às
14h.
9. Assuntos gerais.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. Assinatura dos participantes.
Nome
Andrei Z. Cavalheiro

Assinatura
Justificou ausência

Emerson Ribeiro de Mello
Deizi Paula Giusti Consoni
Waléria Kulkamp Haeming
Paulo Roberto Wollinger
Gustavo Henrique Moraes
Rafael Antonio Zanin
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva

Justificou ausência

Volnei Velleda Rodrigues
Valdir Noll
Cedenir Spillere

Justificou ausência

Fábio Meincheim
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