MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

SÚMULA DA REUNIÃO N°06/2015
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI
Data: 08.12.2015

Horário de início: 14h15

Horário de término: 17h15

Local: Sala de reuniões da Reitoria do IFSC
Pauta:

1 - Aprovação da súmula da reunião realizada no dia 13/10/2015
2 - Informes
3 - Definição do AVA Institucional
4 - Política de uso - alunos, servidores e visitantes
5 - Implantação do SIG
6 - Revisão do regimento geral do CTI
1. Aprovação da Súmula da reunião anterior – A súmula foi aprovada por todos os
membros presentes.
2. Informes:
IFSC Rede – As prioridades nas demandas do IFSC rede serão definidas na reunião do
Codir que ocorrerá na segunda-feira, 14/12/2015.
Saída do Diretor de TI e Secretário Executivo do CTI
O Prof. Emerson Ribeiro de Mello informou que ficará no cargo de Diretor da Dtic até o
dia 23 de dezembro de 2015 e o Sr. Benoni de Oliveira Pires, analista de TI da Dtic,
será o novo Diretor da Dtic.
Comitê de Segurança da informação
Andrei informou que há no IFSC duas portarias de composição do comitê (2009 e 2011),
entretanto, nunca houve a efetividade dos membros e nem a instituição da Política de
segurança da informação.
Na próxima reunião do Codir será levada uma proposta de composição preliminar do
Comitê – definida a partir da análise do modelo de outras Instituições Federais. Este
comitê terá o papel de dar encaminhamento a elaboração da Política de segurança da
informação, bem como a revisão de seu regimento e membros.
Liferay
Valdir questionou se o portal colaborativo será utilizado pela Dircom para o novo site.
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Andrei respondeu que foram contratados os serviços de TI e de comunicação. O que
compete à TI seria manter a infraestrutura e no desenvolvimento de aplicações para
integração com os sistemas de informações mantidos pela DTIC. A arquitetura da
informação, de participação, layout, etc são serviços de comunicação e isso será
conduzido pela Dircom.
3. Ava Institucional
Andrei informou que a instituição precisa tomar uma decisão sobre qual solução de
Ambiente Virtual de Aprendizado será usada para interação entre docentes e discentes,
ciente que o SIGAA possui um AVA e o Cerfead já faz uso do Moodle. Andrei solicitou
que Emerson fizessem uma explanação das ações que a DTIC tomou desde 2012 com
relação ao tema.
Como já citado na última reunião deste Comitê, o Cerfead ficou incumbido de preparar
um relatório com uma análise sobre o AVA do SIGAA com o intuito de verificar se o
mesmo atenderia as necessidades do Cerfead. O relatório entregue não apresentou a
profundidade necessária e foi sugerido que para a próxima reunião, alguém do cerfead
esclareça o funcionamento do moodle.
Encaminhamentos:
•

O Comitê não se posicionará hoje, necessita de uma tabela comparativa dos
pontos prós e contras dos dois sistemas.

•

Ficará para fevereiro a elaboração do relatório a ser feito pelo Cerfead.

4. Política de uso - alunos, servidores e visitantes
As minutas das políticas de uso fizeram parte da pauta de duas reuniões antecedentes
a esta, entretanto, não puderam ser aprovadas devido à ausência de membros das
áreas responsáveis.
Após a última reunião, realizada no dia 13/10/15, a DGP respondeu por e-mail
concordando com as minutas, a Dircom citou que há a necessidade de se ter uma
política diferenciada para visitantes e a Proen não se pronunciou.
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Responsáveis pela publicidade das políticas:
Alunos: Proen
Servidores: DGP
Visitantes: Dircom
Como nesta reunião novamente não tivemos a participação de membros da Proen,
foram sugeridas algumas opções para aprovação das políticas:
I. Aprovar as políticas e avisar a Proen;
II. Aprovar as políticas dos presentes;
III. Não aprovar nenhuma.
Encaminhamento:
Aprovada a II alternativa, aprovação das políticas de servidores e visitantes. Para a
próxima reunião, as áreas responsáveis devem trazer o plano de implantação das
políticas.
5. Implantação do SIG
Jaime apresentou alguns orçamentos que foram feitos para melhorias nos módulos,
comforme solicitado pelas áreas de negócio.
Extensão: 145 Pontos de Função (PF)
Pesquisa - pacote1: 132 PF
Pesquisa - pacote 2:em torno de 140 PF,mas depende da aprovação do pacote 1
Colegiados: 68 PF
Total acima: 345 pontos, com o acréscimo do pacote 2 da Pesquisa, totalizará
485 pontos, sendo que atualmente ainda temos 500 pontos de função disponíveis
no contrato. Jaime explicou que foram registrados 1.100 pontos em 2013, sem
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fazer com reserva de número de pontos por área de negócio, módulo, sistema ou
tipo de necessidade.
Jaime esclareceu que ainda teremos as demandas futuras (para implantar mais
20 módulos) considerando graduação, técnico e biblioteca. Se esgotar os pontos
de função do contrato ainda assim é possível aditivar o mesmo em até 25%, o
que resultaria em algo perto 275 pontos de função.
Encaminhamentos:
• Negociar com a empresa a substituição de módulos que não serão implantados,
por pontos de função;
• Aditivar o contrato para aumentar em 25% os pontos de função;
• Não utilizar os 68 pontos de função do módulo “Colegiados” até que torne mais
clara a demanda por pontos de função dos módulos relativos às atividades
finalísticas da instituição (Ensino, Pesquisa e Extensão), bem como aditivação.
• Solicitar à Proen que defina até meados de março, quando atuarão para
implantar os módulos sob sua responsabilidade, para que se possa planejar
melhor o processo geral de implantação e utilização do saldo de pontos de
função.
• Autorizar a abertura da ordem de serviço do módulo Pacote 1 - Pesquisa.
6. Revisão do Regimento Geral do CTI
Principal ponto: Composição
Foram disponibilizados alguns modelos de outras Instituições Federais como sugestões
ao CTI do IFSC.
Vinicius citou que o modelo mais adequado seria o da IFBA, incluindo um representante
do Codir e ter apenas um representante de TI dos câmpus.
Valdir entende que o CTI funciona bem, mas sugeriu a participação dos Pró-Reitores em
vez dos diretores sistêmicos.
Benoni: Sugere dois integrantes da TI (CSR e CSI)
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Silvana enfatizou que algumas regras não são respeitadas, como a assiduidade nas
reuniões. Sugeriu a permanência dos diretores sistêmicos, avaliação da participação de
representantes de câmpus e incluir representação do gabinete.
Fábio sugeriu acrescentar um representante do gabinete.
Emerson ressaltou que como o caráter do comitê é estratégico, de acordo com o Sisp,
deveriam estar os Pró-Reitores e uma representação do Codir, pois é quem se
responsabiliza pela formulação estratégica. Além da composição, o CTI necessita de
comprometimento por parte dos membros.
Andrei entende que a composição deve ser feita por representação das áreas de
gestão, negócios e TI.
Encaminhamentos:
•

Cada membro envia sugestões por e-mail e estas serão discutidas na próxima
reunião do comitê, na provável data de 16.02.2016, já com a presença da nova
gestão do Ifsc.

•

O Comitê entende que deve aguardar a opinião da nova gestão quanto à
composição do comitê.

André sugeriu um fórum de membros da TI dos câmpus, semelhante ao FRA. As
reuniões seriam via videoconferência e as sugestões levadas aos atuais membros do
comitê.
Andrei sugeriu que as equipes de TI sejam consultadas.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. Assinatura dos participantes.
Nome

Assinatura

Andrei Z. Cavalheiro
Ania Tamilis da Silva Witt
Benoni de Oliveira Pires
Douglas Paulesky Juliani
Emerson Ribeiro de Mello
Elaine Cristina Machado
Fabiana Besen Santos
Fábio José W. Caldas
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Jaime Miranda Junior
Maria da Glória Silva e Silva
Silvana F. Pinheiro e Silva
Valdir Noll
Vinicius de Lucca Filho
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