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
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 09/12/2014

Horário de início: 14h

Horário de término: 16h

Local: Auditório da Reitoria do IFSC
Pauta:
1. Aprovação da ATA da reunião anterior;
2. Informes;
3. Análise da minuta da IN para caixas postais eletrônicas
4. Revisão do regimento interno do CTI
5. Revisão do PDTI 2014-2015 e Fundo de TI
6. Implantação do SIG;
7. Calendário de reuniões do CTI para 2015
8. Assuntos gerais.
Membros presentes:
Andrei Z. Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – Presidente do CTI;
Emerson Ribeiro de Mello – Diretor de TIC – Secretário-executivo;
Waléria Kulkamp Haeming – Diretora de Comunicação.
Douglas Alexandre Rodrigues de Souza – suplente da DEIA
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretora de Gestão do Conhecimento;
Rafael Antonio Zanin – Diretor de Administração;
Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão;
Valdir Noll – Diretor de Pesquisa e Pós-graduação;
Membros que justificaram ausência
Fábio Meincheim - representante dos câmpus;
André Moraes – representante dos câmpus;
Membros que não justificaram ausência
Paulo Roberto Wollinger – Diretor de Ensino;
Oscar Silva Neto – Diretor de Gestão de Pessoas;
Demais presentes:
Geisa Golin Albano
Cristiele Aparecida Petri
Luiz Henrique C. Carlson
Gislene Miotto
1. Aprovação da ATA da reunião anterior – As ATAs anteriores não foram enviadas antecipadamente,
sendo assim estas serão analisadas na próxima reunião do CTI.
2. Informes – Emerson informou que nos dias 11 e 12 de dezembro acontecerá no câmpus São José o
Seminário de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC'14.1). Serão tratados assuntos sobre a
organização da TI no IFSC, governança de TI, nova base LDAP, implantação do SIG e do Sistema
Autônomo, uso do Zimbra para reserva de recursos (veículos, salas, equipamentos), entre outros.
Emerson informou que o edital para aquisição de uma solução para portais web já foi publicado e o
pregão eletrônico está previsto para ocorrer em fevereiro de 2015. Emerson frisou que serão registrados
itens e estes poderão ser empenhados conforme for necessário. Desta forma, o valor a ser registrado
pode ser superior ao valor que será empenhado. Esta necessidade está presente no PDTI desde 2012 e
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neste edital a grande parte do custo está relacionado com atividades da Diretoria de Comunicação e não
com TI.
3. Análise da minuta da IN para caixas postais eletrônicas – Emerson informou que o assunto vem
sendo tratado entre DTIC e Diretoria de Comunicação a pelo menos seis meses. Os motivos para criar
uma instrução normativa para o tema são: identidade institucional, segurança da informação e uso
adequado dos recursos computacionais. Andrei comentou que no Art. 1º , que indica quais pessoas
deveriam ter uma caixa postal pessoal, não contemplava membros externos do conselho superior e estes
precisam acessar documentos na Intranet ou página dos conselhos. Emerson informou que ter
credenciais de acesso a Intranet não necessariamente implica em possuir uma caixa postal. Ou seja, os
membros do conselho superior poderão acessar os sistemas sem ter uma caixa postal pessoal. Andrei
também questionou se terceirizados deveriam ter caixa postal. Todos concordaram que caixas postais
pessoais somente para pessoas que possuam vínculo direto com o IFSC e assim funcionários
terceirizados não devem possuir conta pessoal. Porém, ficou para ser verificado se estes poderiam ter
caixas postais para as funções que desempenham, por exemplo, motorista, recepcionista, etc. Este
assunto precisa ser tratado com a Diretoria de Administração, pois implica na análise dos contratos com
as empresas terceirizadas. Fabiana e Valdir se preocuparam em como manter as atuais caixas postais da
PROEX e da PROPPI, uma vez que estas não estão de acordo com a IN. Emerson informou que devido
a ausência de sistemas de informação, estas pró-reitorias estão usando a ferramenta de e-mail como se
fosse um sistema. Estes e-mails não seriam mais necessários assim que forem implantados os módulos
de extensão e pesquisa no SIGAA. Até lá, será feita uma análise estes e-mails não poderiam ser
migrados para o Sistema de Chamados, um novo serviço de TIC que a DTIC está colocando em
produção. Todos concordaram em remover o Art.1º §2º inciso III, dado os seguintes motivos: a proposta
não ajuda na comunicação interna de alunos com coordenadores de curso, pois na prática alunos sabem
quem é o coordenador e assim enviam e-mail diretamente para ele; para a comunicação externa
entendeu-se que seria mais adequado um único e-mail por departamento acadêmico (ou setor
equivalente) e este poderia encaminhar os e-mails aos coordenadores de curso, caso seja necessário.
Todavia, ficou acordado que a Diretoria de Comunicação irá constituir um Grupo de Trabalho, juntamente
com a Diretoria de Ensino, para verificar as implicações sobre esta decisão.
4. Revisão do regimento interno do CTI – Andrei informou que o CERFEAD é uma importante área
demandante de TI e que atualmente não possui representação direta no CTI e sugere que faça parte.
Todos concordaram com a inclusão da Diretoria do CERFEAD como membro nato do CTI.
5. Revisão do PDTI 2014-2015 e Fundo de TI – Emerson informou que no dia 27/11/2014 foi realizada
uma webconf com a Equipe de Elaboração do PDTI (EqPDTI) para revisar o documento PDTI 2014-2015.
Nesta revisão a ideia é atualizar a execução das necessidades já apontadas e incluir novas
necessidades. A EqPDTI deve enviar suas atualizações até o dia 02/02/2015. O documento revisado será
apreciado pelo CTI no dia 24/02/2015, para depois ser levado ao conselho superior em sua reunião de
março de 2015. Andrei apresentou a previsão orçamentária para 2015 e informou que haverá uma
redução do fundo de TI de 2015. Em 2014 o fundo era em torno de 40% do IFSC REDE e para 2015
projeta-se que será de 36%.
6. Implantação do SIG – Emerson apresentou a atual execução do cronograma de implantação. Do
SIPAC já estão em produção: Protocolo, Integração SIAFI, Catálogo de Materiais; Compras. Já estão
homologados e aguardando para ir para a produção: Licitação. Estão em homologação: Almoxarifado e
Boletim de serviços. E em fase de estudo: Contratos e Registro de Preços. Do SIGRH somente o módulo
Férias está em produção. O módulo Cadastro está no ambiente da produção, porém ainda não está em
pleno uso efetivo. Os módulos Capacitação e Financeiro estão homologados e aguardando para ir para a
produção. Do SIGAA o módulo Ouvidoria foi para produção e o módulo de Graduação está na fase de
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estudos. Douglas comentou que já estão cadastrando turmas, cursos, etc. Foi constituído um GT para
realizar esta análise. Por fim, o novo sistema SIG-CERTAME, voltado para atender processos seletivos
do ingresso, do concurso e para remoções e redistribuições, foi dividido em quatro etapas: Edital, que já
está sendo em implementado pela empresa SIG Software; Provas, está na fase de levantamento de
requisitos; Candidatos e resultados, ainda não iniciados.
7. Calendário de reuniões do CTI para 2015 – Todos concordaram em manter as reuniões ordinárias do
CTI para toda segunda-feira de cada mês, com início às 14:00hs.
8. Assuntos gerais – Fabiana e Valdir informaram da necessidade um sistema para gerenciar eventos,
com o SEPEI. Juntamente com a Assessoria de Eventos, fizeram uma análise de uma solução e que os
atenderia. Esta solução seria contratada na modalidade “Software como Serviço” e não precisaria de
qualquer intervenção da DTIC para colocá-lo em produção, pois não ficaria instalado, armazenado no
datacenter da DTIC e nem precisaria de integração com qualquer sistema do IFSC. Diante do exposto,
ficou acordado que iriam colocar esta necessidade na revisão do PDTI de suas pró-reitorias, porém esta
não entraria nas necessidades gerais do IFSC.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. Assinatura dos participantes.
Nome

Assinatura

Andrei Z. Cavalheiro
Emerson Ribeiro de Mello
Douglas Alexandre Rodrigues de Souza
Waléria Kulkamp Haeming
Fabiana Mortimer Amaral
Valdir Noll
Rafael Antonio Zanin
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva
Paulo Roberto Wollinger

Ausente

Oscar Silva Neto

Ausente

Fábio Meincheim

Ausente

André Moraes

Ausente
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