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°05/2015
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 13/10/2015

Horário de início: 14h

Local: Auditório da Reitoria do IFSC

Pauta
1 - Aprovação da ATA anterior
2 - Informes
3 - Política de uso – alunos, servidores e visitantes
4 - Solução de página para docentes
5 - Implantação do SIG
6 - Próximo PDTI
7 - Páginas para grupo de pesquisa – Valdir
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;
Elaine Cristina Machado – Secretária;
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretora de Gestão do Conhecimento;
Valdir Noll – Diretor de Pesquisa e Pós-graduação;
Olivier Allain – Diretor do CERFEAD;
Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão;
Vanildo Santos – Titular - representante das Coordenações de TIC dos câmpus;
Sibelle Cardoso - Diretora de Administração

1. Aprovação da ATA da reunião anterior
A ata foi aprovada por todos os membros presentes.
2. Informes:
A máquina virtual para atender o pedido da DAE/PROEN – O Analista responsável
estava em greve e agora com seu retorno essa atividade será retomada.
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Instruções Normativas publicadas:
01/2014 – comunicação oficial
03/2014 – uso das listas de e-mail
03/2015 – rede sem fio
04/2015 – aquisição e desfazimento de equipamentos de TI
05/2015 – criação e utilização de e-mails
- Novos serviços e notícias
Disco Virtual (Owncloud)
Acesso pelo endereço: https://discovirtual.ifsc.edu.br/
Há uma cota de 2gb por usuário, pode-se compartilhar um arquivo entre grupos
pequenos, ou deixá-lo público.
Foi publicada no link digital uma matéria sobre a possibilidade da reserva de recursos
( salas, equipamentos multimídia, veículos) pelo Zimbra.
- Limesurvey – N.32 PDTI 2014-2015
O piloto será a CPA, para o processo de avaliação 2015 – Libera o acesso
individualmente e garante que cada um possa responder somente uma vez. Os
formulários criados nas duas instalações atuais do limesurvey serão migrados para
essa nova instalação, porém, se isso não for possível, então as antigas instalações
serão mantidas para somente consulta.
- Guia de cursos e portal de ingresso
Alguns coordenadores de curso entraram em contato com a DTIC relatando que no
Portal Guia de Cursos aparecia a mensagem de “Inscrições encerradas”, porém o
processo seletivo já estava aberto. Como esse portal não tem uma integração direta
com o Sistema de Ingresso, o mesmo precisa ser alimentado manualmente, indicando
quando as inscrições são abertas ou fechadas. Essa atividade de alimentação é de
responsabilidade da Diretoria de Comunicação.
- ATA registrada para a nova solução de portais web
Foi realizada uma reunião entre DTIC, DirCom e DGC para levantar os requisitos e
definir o escopo inicial deste projeto. Foi agendada, para o dia 29/10/15, uma reunião
presencial dessas partes com a empresa que venceu o pregão eletrônico. Dessa
reunião objetiva-se conhecer a metodologia da empresa e estabelecer um cronograma
de implantação, bem como conhecer quais itens poderão ser empenhados ainda em
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2015, tendo em vista que houveram cortes no orçamento.
- Execução do PDTI 2014-2015
Total de 52 necessidades, sendo 15 concluídas; 06 parcialmente; 15 em andamento; 14
não iniciadas e 02 removidas.
- Política de uso – alunos, servidores e visitantes
N.15 – PDTI 2014-2015
Guia para os novos servidores: Necessidade de entregar orientações para ingressos da
instituição (servidores, alunos e temporários).
A aprovação ficou pendente para a próxima reunião, pois nesta não há representantes
da Dircom, DGP e da PROEN.
- Solicitar por memorando uma análise dessas áreas.
Prazo: Próxima reunião.
- SOLUÇÃO DE PÁGINA PARA DOCENTES
A Solução técnica está pronta – Integrada com o Disco Virtual
O esboço de IN foi encaminhado para os membros do CTI.
Valdir enfatizou que esta página dará mais liberdade para o docente colocar todo o
conteúdo que achar interessante ao aluno.
Aprovação:
O Comitê aprovou a normativa e a mesma será encaminhada para publicação.
- Comissão de implantação do SIG
Deste o último CTI ocorreram quatro reuniões.
A portaria de composição da comissão ainda não foi solicitada pois nem todos os
nomes foram indicados pelos diretores.
- Curso desenvolvido pelo Douglas Juliani (CERFEad)
Capacitação voltada para a turma virtual do SIGAA - O curso tem duração de 40h e tem
por objetivo capacitar os docentes a usarem o SIGAA em suas atividades diárias de
ensino, como preenchimento de plano de ensino, carregamento de arquivos e notas de
aula, realização de chamada (diário eletrônico).
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O vídeo está sendo hospedado no youtube, entretanto, Emerson informou que talvez
fosse mais adequado hospedar no portal de vídeos da RNP.
Previsão inicial de Lançamento do curso: Novembro/2015
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SIG
Foram contratados 46 módulos, a serem executados em 03 anos e 06 meses, iniciando
em agosto de 2013.
Dos 31 módulos previstos até outubro/15, somente 13 foram executados.
Até o final de 2015 serão implantados os módulos:
SIPAC – Patrimônio
SIGAA – Pesquisa, Produção Intelectual e Extensão
SIG-Certame – já finalizada a parte do Concurso Público
Sibelle informou que deve-se solicitar, com antecedência, um aditivo, caso não seja
possível implantar todos os módulos dentro do prazo do contrato.
Próximo PDTI
Discutiu-se o período de vigência do PDTI.
Andrei sugeriu o PDTI anual devido as demandas dos câmpus.
Valdir sugeriu a cada 02 anos.
Acordado: O próximo PDTI terá um período de vigência de 02 anos e a revisão será
anual. O próximo será elaborado a partir de fevereiro/16, o atual estará vigente até que
o novo fique pronto.
Na próxima reunião será discutido o calendário para elaboração do próximo PDTI.
Páginas para grupo de pesquisa – Valdir
Valdir sugeriu que fosse permitido criar páginas web para grupos de pesquisas nos
mesmos moldes das páginas web para docentes, ou seja, integrado com o DiscoVirtual.
Emerson informou que não seria possível seguir esse formato e indicou que com a nova
solução de portais web, haverá uma integração com o SiGAA e trará maiores
facilidades para construção dessas páginas, bem como garantias para sua
continuidade.
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Recomposição do CTI
Aprovada na última reunião, a entrada do servidor André Soares Alves, Diretor de
assuntos estudantis.
A composição final do CTI será revisada na próxima reunião.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. Assinatura dos participantes.
Nome

Assinatura

Andrei Z. Cavalheiro
Emerson Ribeiro de Mello
Elaine Cristina Machado
Douglas P. Juliani
Fabiana Mortimer Amaral
Olliver Allain
Sibelle Cardoso
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva
Valdir Noll
Vanildo dos Santos
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