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°05/2014
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 14/10/2014

Horário de início: 14h

Horário de término: 16h

Local: Sala dos colegiados no CERFEAD – Florianópolis – SC.
Pauta:
1. ATA da reunião anterior;
2. Informes;
3. Assuntos gerais.
Membros presentes:
Emerson Ribeiro de Mello – Diretor de TIC – Secretário-executivo;
Deizi Paula Giusti Consoni – Secretária;
Rafael Antonio Zanin – Diretor de Administração;
Fábio José W. Caldas – suplente da Diretoria de Gestão de Pessoas – Oscar.
Waléria Kulkamp Haeming – Diretora de Comunicação
Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão;
André Luiz Silva de Moraes - representante das Coord. de TIC;
Membros que justificaram ausência:
Andrei Z. Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – Presidente do CTI;
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretora de Gestão do Conhecimento;
Valdir Noll - Diretor de Pesquisa e Pós-graduação;
Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estatísticas e informações acadêmicas.
Fábio Meincheim - representante das Coord. de TIC;
Membros ausentes:
Paulo Roberto Wollinger – Diretor de Ensino.
Demais presentes:
Geisa Golin Albano – Coordenadora de programação visual;
Douglas Alexandre Rodrigues de Souza – Coordenador de apoio tecnológico.
1. Aprovação da ATA da reunião anterior – Na última reunião a secretária não estava presente, a ata
será elaborada pelo secretário-executivo que a substituiu na data.
2. Informes:
2.1 Datacenter – Emerson informou que devido a uma falta de energia no bairro, ocorrida no dia 18/09 e
como o gerador e o UPS (nobreak) não atuaram corretamente, houve uma indisponibilidade de todos os
serviços e sistemas. Constatou-se que o UPS apresentou problemas em algumas baterias e que será
necessário trocar o banco de baterias. Constatou-se que sua substituição custará em média
R$26.000,00. Rafael salientou que a PROAD está negociando recursos junto a EAD para que sejam
compradas as baterias necessárias pois o Reitoria não tem mais recursos. Emerson complementou ainda
dizendo que no dia 10/10 faltou energia no bairro novamente, desta vez o gerador funcionou, porém
depende da UPS. Relatou ainda que foi realizado a colocação de piso elevado no datacenter.
2.2 Execução do fundo de TI – Emerson apresentou o acompanhamento do valor referente ao fundo
de3 TI, sendo:
– Previsto no PDTI 2014-2015: R$2.611.353,00;
– Executado até set/2014: R$2.073.494,89;
– Saldo: R$537.858,11 devolvido aos câmpus.
Foram atendidas as seguintes necessidades:
– Pontos de acesso WiFi para CERFEAD, Tubarão e São Carlos;
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–
–
–
–
–
–

Contrato do Sistema Integrado de Gestão (SIG);
Solução de Circuito Fechado de TV;
Aumento da capacidade de armazenamento – Serviço de arquivo nas nuvens;
Aquisição de software e equipamentos para replicação do datacenter;
Renovação do contrato REMEP-FLN;
VOLARE e AutoCAD engenharia.

Não foi conseguido adquirir, mas estão nos cronogramas de compra:
– N.6 Aquisição de certificado digital SSL – pregão aconteceu em 13/10/2014 – R$4.000,00. O
certificado atual vence em dez/2014;
– Termo de referência sendo finalizado: N.9 Enlace redundante da reitoria – R$16.000,00; N.21
Solução única para portais web – R$300.000,00 (orçamentos estão próximos a R$1.000.000,00);
– N.20 Implantação do Ipv6 – item removido do edital para revisão da especificação –
R$300.000,00.
Execução do Fundo de TI Concluídas:
– N.2 Sistema de planejamento;
– N.3 Sistema de ingresso;
– N.4 Guia de cursos;
– N.12 Sistema de eleições;
– N.17 Sistema de reserva de veículos;
– N.19 Envolvimento das CTICs.
Em resumo temos:
– 24 necessidades não iniciadas;
– 6 necessidades concluídas;
– 21 necessidades em execução.
2.3 Revisão do PDTI – Emerson informou que a mesma iniciará em dezembro.
3. Implantação do SIG – Emerson informou a situação atual da implantação do Sig conforme exposto
abaixo:

Módulos do SIPAC – agosto/2014

Módulos do SIPAC – outubro/2014
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Módulos do SIGRH – agosto/2014

Módulos do SIGRH – outubro/2014

Módulos do SIGAA – agosto/2014

Módulos do SIGAA – outubro/2014

Dando continuidade, Emerson destacou os seguintes pontos:
–

Informou que no dia 31/10 será lançado o Portal Integra, local onde todos os servidores poderão
acompanhar o andamento da implantação. Esta ação foi conduzida pela Diretoria de
Comunicação.

– Com relação ao SIGRH-CADASTRO Emerson informou que o mesmo começou a ser implantado
em dezembro/2013 e foi para produção em 16 de abril de 2014. Porém, a DGP precisa validar os
formulários e requerimentos que estão na intranet para migrar para o SIG (desde abril de 2014).
Sendo que o treinamento aconteceu em março de 2014. Fábio informou que, segundo o Diretor
de Gestão de Pessoas, amanhã haverá uma reunião com a Diretoria (força tarefa) para validar os
formulários que ainda estão pendentes.

– SIGRH-FINANCEIRO – Emerson informou que o mesmo se encontra homologado, porém a DGP
precisa ver o que usar no momento. Ex.: adicional noturno, hora extra, pagamento de cursos e
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concursos, lançamento de faltas, plantão de sobreaviso, IRPF e etc. Fábio informou que não tem
conhecimento técnico para nos informar sobre o andamento, porém repassará a situação ao
Diretor e sugerir que seja inserido na força-tarefa que será realizada.
Passada a palavra aos demais membros Fábio informou que em relação ao SIGRH, a dgp só está sendo
utilizado efetivamente o módulo de férias, mas que quem pode pontuar é servidor Jean. Na sequência,
com relação ao SIPAC Rafael informou aos presentes sobre uso dos módulos, andamento da
implantação, desafios, etc. Douglas continuou informando sobre o SIGAA, disse que na última reunião
aconteceu treinamento e o encaminhamento é conhecer as funcionalidades dos atores envolvidos. Parte
dessa análise e homologação já foi realizada, porém ainda tem alguns impasses em função da RDP.
Também estão discutindo a formação dos grupos para o treinamento. Homologação e teste já está bem
adiantada. Waléria questionou se está sendo incluído a parte do CEPE no sistema. Emerson disse que
em reunião sugeriram o módulo protocolo. Geisa relatou a necessidade de onde extrair a relação de
professores por curso para elaboração do guia de cursos para web.
3. Assuntos gerais.
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
Waléria Kulkamp Haeming
Fabiana Mortimer Amaral
Paulo Roberto Wollinger

ausente

Gustavo Henrique Moraes

ausente

Rafael Antonio Zanin
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva

justificou

Fábio João W. Caldas
Valdir Noll

justificou

Fábio Meincheim

justificou

André Luiz Silva de Moraes
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