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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2015 DO COMITÊ DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Aos três dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniu-se o Comitê de Tecnologia da
Informação, na sala de Reuniões da Reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina, às nove
horas, com a presença do seu presidente: Andrei Z. Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento
Institucional; seus membros: Emerson Ribeiro de Mello, Geisa Golin Albano representando
Waléria Kulkamp Haeming, Silvana Ferreira Pinheiro e Silva, Valdir Noll, Gislene M.C.
Raymundo, Alessandra Maria de Espíndola representando Gyzeli Cesconetto de Campos, Sibelle
Cardoso representando Rafael Antonio Zanin; e demais presentes: Deizi Paula G. Consoni, Luiz
Henrique Carlson, Underlea C. Corrêa, Cláudia Mechereffe, Vinicius de Luca Filho, Elaine
Cristina Machado e Jaime Moranda Junior. A reunião foi presidida pelo Sr. Andrei Z. Cavalheiro.
Havendo o número legal, o presidente deu as boas vindas e deu por aberta a sessão.
EXPEDIENTE: As atas pendentes do exercício 2014 foram todas aprovadas por unanimidade.
INFORMES: Novos membros – Emerson apresentou os novos membros do CTI, a nova
secretária, Elaine Cristina Machado e também mencionou a saída dos membros representantes
dos Diretores dos câmpus. O servidor Fábio Meincheim, membro titular, justificou sua saída pelo
fato de ter ingressado em um curso de graduação, o que o impediria de se deslocar para
Florianópolis. O servidor Alberto Barros, membro suplente, justificou sua saída pelo fato de ter
ingressado em um curso de pós-graduação. Sendo assim, será feita uma consulta aos demais
servidores de TI dos câmpus para manifestação de interesse para 1 vaga titular e 2 vagas para
suplente neste comitê. Novo responsável do CERFEAD para capacitação do SIG – Na
sequência informou que o Professor Douglas Paulesky Juliani será o novo responsável do
CERFEAD pelos cursos do SIG, uma vez que o Professor Igor Thiago Marques Mendonça está
afastado para o doutorado. IN para caixas postais eletrônicas – Informou ainda que a IN foi
apresentada aos servidores da área de TI que na ocasião também aprovaram a proposta e
questionaram a necessidade dos bolsistas do PRONATEC terem e-mail do IFSC, sendo o
coordenador geral imediatamente consultado, mencionou não ser necessário. IMPLANTAÇÃO
DO SIG – Seguiu apresentando o status de implantação do SIG, destacando os meses de
agosto/2014, outubro/2014 e março/2015. Em anexo estão disponíveis as tabelas referentes ao
SIPAC, SIGRH e SIGAA. O servidor Jaime Miranda Junior complementou a apresentação,
informando que a média para implantação de cada módulo é de 30 a 45 dias. Emerson informa
que os módulos do SIGAA estão em atraso em virtude de que a Pró-reitoria de ensino não
finalizou os estudos, como acordado em uma reunião em outubro de 2014. A servidora
Alessandra Maria de Espíndola relatou que os grupos de trabalho do ensino designados para
estudo dos módulos do sistema verificaram que o quesito horário/aula é diferente do IFSC, pois
o sistema veio no formato de 45min e o IFSC utiliza o sistema 55min. Assim, não foi possível
continuar os estudos. Afirmou ainda que os conceitos também não estão de acordo com os
utilizados. Jaime destacou que o estudo precisa ser dado continuidade e a hora-aula em questão
seria somente para a simulação. Emerson informou que o sistema está em estudo, está aberto
apenas para simulações e que não está preparado para receber informações definitivas, informou
que a análise que deveria ser feita era justamente para validar os atuais procedimentos de todos
os atores com sistema acadêmico a fim de identificar a necessidade de alterar os processos da
IFSC ou mesmo, adequar o SIGAA para os processos do IFSC. Continuou apresentando a
proposta de antecipar os módulos pesquisa, extensão e produção intelectual, lembrando que a
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priorização anterior foi realizada com base em critérios técnicos e também negociais. Porém para
reduzir o atraso seria uma das opções. A escolha dessas duas áreas deu-se devido ao fato delas
nunca terem sido atendidas com sistemas da DTIC, sempre usaram ferramentas paliativas.
Apresentou também as informações fornecidas pela empresa quando questionados as
implicações da antecipação destes módulos. Sibelle questionou a implicação futura de
adiantarmos módulos, no que diz respeito da possibilidade de termos retrabalho. Emerson
esclareceu que é possível, exemplificando o módulo cadastro o qual foi implantado parcialmente
pois foram desabilitadas algumas funcionalidades por não terem sido estudadas anteriormente
pela área de negócio. Silvana questionou o prazo do contrato de implantação do sistema.
Emerson respondeu que encerra no ano de 2017, ou seja, 3 e meio depois do início da
implantação e que será pago somente pelo que foi implantado. A proposta de iniciar a
implantação dos referidos módulos foi aprovada por unanimidade. Revisão do PDTI: Emerson
comentou sobre as atualizações realizadas pelos câmpus. Silvana questionou sobre a relação da
atualização com o orçamento. Emerson mencionou que este pode ser um ponto com problemas.
Andrei comentou a dinâmica entre as necessidades e o orçamento. Como é bianual, as
necessidades que ultrapassam o orçamento do ano são deslocadas para o ano seguinte, uma vez
que só podem ser adquiridas as que constarem no PDTI. Assim, surgindo um recurso extra no
ano corrente, as compras do ano seguinte poderão ser antecipadas. Vinícius questionou a causa
do custeio do câmpus Palhoça para este ano que é consideravelmente superior aos demais.
Emerson explicou que quem realiza esse levantamento são os próprios câmpus, assim muitos não
tem respeitado o limite do orçamento. Questionou-se se a incoerência está relacionada a falta de
orientação ou decisão da gestão do próprio câmpus. Andrei esclareceu que pelo terceiro ano é
utilizada essa mesma metodologia e que percebe-se que em alguns casos há falta de
compreensão, outros não é dada a devida atenção/importância, sugeriu então que seja emitido um
parecer do Comitê com as incoerências para serem apresentadas ao CODIR. Após a discussão de
possibilidades, definiu-se por: o Comitê não encaminhará ao Conselho Superior a aprovação da
parte referente aos campus cujo orçamento não estiver coerente com os limites orçamentários
previstos no PAT 2015 (aprovado no Conselho Superior no final de 2014); na próxima reunião do
Colégio de Dirigentes (9 de março), os diretores-gerais trouxessem a relação de necessidades a
serem excluídas do PDTI 2014-2015 e inseridas na lista de necessidades para 2016; isso é
necessário para que se possa refazer a minuta a tempo de encaminhá-la para o Consup dentro do
prazo regimental (que se esgota no dia 14 de março). ASSUNTOS GERAIS – Liferay - Geisa
questionou como estava a situação sobre o processo de contratação da solução. Andrei esclareceu
que trata-se de uma solução para desenvolvimento de portais, nos quais estão envolvidos a DTIC
e a diretoria de comunicação. O edital já está pronto, porém não foi publicado uma vez que falta
verificar se teremos orçamento para executar o projeto em sua plenitude. Isto será discutido na
reunião de gestão com pró-reitores. Estima-se que no mínimo a solução custará R$ 600.000,00,
somente para o Portal IFSC, que reunirá todas as páginas dos câmpus. O projeto completo está
orçado próximo a 3 milhões de reais, porém alguns itens serão empenhados sob demanda,
podendo assim reduzir o final do projeto. O valor será extraído do IFSC Rede, porém há a
incerteza em relação ao orçamento, uma vez que as cotas de empenho estão vindo 1/18 avos ao
mês e o orçamento está sendo liberado 1/12 avos/mês. Geisa comentou que os câmpus serão
informados que a migração para o portal só trará benefícios e que terão a mesma autonomia no
manuseio de informações dentro do site. Emerson informou ainda que a instituição de um único
site facilitará o processo tonando-o mais ágil, reduzindo custos, etc. Andrei informou-se que a
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Reitora considera este item prioridade para instituição. As diretorias de Comunicação e de TIC
apresentarão esse ponto na reunião do CODIR (13/04/15) destacando os benefícios que os
câmpus terão com o projeto conjunto. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a
reunião, na qual eu, Elaine Cristina Machado, Secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada
por mim, pelo Presidente e pelos membros presentes.
Alessandra Maria de Espíndola
André Luiz da Silva Moraes

ausente

Andrei Z. Cavalheiro
Elaine Cristina Machado
Emerson Ribeiro de Mello
Fabiana Mortimer Amaral

Justificou

Geisa Golin Albano
Gislene M. C. Raymundo
Gizely Cesconetto de Campos

ausente

Gustavo Moraes

ausente

Jaime Miranda Júnior
Luiz Henrique Carlson
Oscar Silva Neto

ausente

Sibelle Cardoso
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva
Underlea C. Corrêa
Valdir Noll
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