MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Súmula da Reunião nº 04/2016 do Comitê de Tecnologia da Informação
Data: 14/06/2016
Horário: 09h00 às 12h20
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Reitoria
Pauta:
1 - Informes SETIC
2 - Informes SIG
3 - Indicação de prioridades de replicação de serviços e sistemas
4 - Priorização e aprovação do PDTI geral
A Reitora iniciou a reunião elogiando a DTIC pelo processo eleitoral dos colegiados, que foi feita
de forma eletrônica.
INFORMES
SETIC
Benoni informou os acontecimentos do Setic que ocorreu nos dias 23 e 24 de maio de 2016.
Participarem em torno de 40 servidores, a abertura contou com a participação do Andrei,
representando a Prodin e a Gestão do IFSC, que fez palestra sobre o IFSC rede, CTI e outros
assuntos relacionados a TI.
Foram convidadas 03 empresas para fazerem apresentações na área tecnológica. Uma destas
empresas tem ata vigente com a instituição e fez a apresentação do seu produto, pois era de
interesse dos participantes.
Os participantes dividiram-se em grupos para analisarem como deverão proceder em algumas
demandas, principalmente para a aquisição de equipamentos, haja vista alguns serem de alto custo.
O grupo chegou a conclusão de que compensa mais a aquisição de equipamentos de qualidade e
com custo elevado, do que os de valores menores e qualidade inferior pois terão consequentemente
uma durabilidade menor e maiores custos de manutenção.
- Vanildo ressaltou a troca de experiências que ocorreu no evento, enfatizando que as vivências de
um câmpus podem ser as soluções para outros.
Novos Membros do CTI:
- Andrei apresentou os novos membros do CTI, que são os representantes dos diretores gerais:
Titulares: Ilca, câmpus Chapecó (participou por videoconferência) e Saul, câmpus São José (estava
presente), e os suplentes: Maria Bertília, câmpus Canoinhas (videoconferência) e Ana Paula ,
câmpus Gaspar (ausente em virtude do fórum de línguas).

Informes SIG:
- SIGAA
Módulo Graduação – em customização (previsão para final de Julho)
Biblioteca e Assistência Estudantil – Serão utilizados módulos atualizados da UFRN;
Técnico/médio – Em estudo
Extensão, Pesquisa, Produção Intelectual – em customização;
- SIGRH
Módulo Frequência - em customização;
Foi solicitada a implantação de todos os módulos do SIGRH (20 a 24/06 apoio presencial).
- SIPAC
Em atualização (01/Abril – 01/Agosto)
Os módulos que ainda não foram estudados serão implantados após a atualização.
Bibliotecas
Evandro, membro suplente dos representantes das Ctics, relatou as dificuldades apresentadas nos
testes do sistema de bibliotecas com o SIG: o SOPHIA é mais ágil do que o SIG tanto na versão
antiga, quanto na atualizada. Citou o exemplo do cadastro de obras, o SOPHIA leva 45 minutos e o
SIG de 1 h a 1h30. Ressalta que estão se reunindo semanalmente para estudos do sistema.
Maria informou que não há como continuar com o SOPHIA trabalhando paralelamente ao sistema
institucional.
– Os membros definiram que a retirada do SOPHIA será feita na medida em que o SIG for sendo
incorporado e customizado, com a finalidade de atender as necessidades institucionais.
SIGRH
Benoni informou que no período de 20 a 24 de junho, um funcionário da empresa Esig atuará junto
à DGP para a implantação do sistema.
Maria solicitou que o modulo FREQUÊNCIA fosse implantado como piloto nos campus que não
possuem o registro biométrico, são eles: Tubarão e Garopaba.
SIGCERTAME
Durante o mês de junho a empresa Esig fará a revisão da parte técnica e a DTIC a parte de
negócios.
Felipe questionou que se ao término da implantação será concedido o acesso aos códigos do
sistema, para este ser integrado ao site institucional.
Benoni informou que alguns módulos já possuem os códigos e após a implantação total, a DTIC
gerenciará, podendo contratar uma empresa para auxiliar na gestão do sistema.

- Comissão de implantação do SIG
Benoni informou que no início do projeto foi criada uma comissão central para gerenciar a
implantação do sistema, entretanto essa comissão não deu certo pois os membros foram saindo.
Atualmente a comissão está sendo coordenada por ele e pela Aline em conjunto com as comissões
de implantação dos módulos. O Diretor de TI então questionou se pode deixar no formato como
está, de várias comissões, ou voltaria à comissão central.
Os membros acordaram que se permaneça como está, em várias comissões, deixando o comitê de
TI com o papel estratégico.
GT Moodle
Na reunião do CTI, ocorrida em abril, Fabiana Besen, Vanildo e Evandro de disponibilizaram a
participar do GT do MOODLE, no início de junho teve a primeira reunião e ficou acordado que o
Vanildo seria o coordenador, estavam presentes também o Olivier, a Gyslene e a Maria da Glória.
Vanildo sugeriu a data de 29 de junho para uma reunião o grupo de trabalho, definindo um
cronograma para a continuidade dos trabalhos do GT. O coordenador do GT também sugeriu que
após os períodos de férias, a partir da terceira semana de agosto, retornem os trabalhos do GT, já
com o cronograma pronto, e até o final do ano se conclua os estudos.
Foi apontada a necessidade de que alguns professores que já utilizam o sistema participem do GT,
pois estes poderão contribuir com as experiências do MOODLE, dando sugestões para a
customização do SIGAA.
- Replicação de sistemas
Trata-se de fazer cópias de segurança dos dados, pois em caso de destruição dos servidores
localizados na sala da DTIC, na Reitoria, os arquivos estarão guardados também em outro local. Foi
acordado com a coordenadoria de serviços e redes que poderiam ser replicados até 25 serviços,
devendo ser feita a escolha dos mais importantes.
Após ser questionado sobre o que a TI recomenda, Benoni falou que na opinião dele e-mails não
devem ser salvos.
Felipe lembrou que há a necessidade da guarda de alguns tipos de e-mails, pois servem como
documentos. Citou o exemplo da DGP que faz a convocação dos candidatos por e-mail.
Benoni propôs uma seleção dos sistemas a serem replicados como segurança:
liferay-bancodados Novo portal – Liferay
liferay-balanceador Novo portal – Liferay
liferay-dev
Novo portal – Liferay
liferay-prod01
Novo portal – Liferay
liferay-prod02
Novo portal – Liferay
SIG-Certame
SIG
SIGA-AppServer1 SIG
SIGA-AppServer2 SIG
SIGA-Balanceador SIG
SIGA-BancoDados SIG
Www01 - Sistema DGP, portal aluno, concursos,
Sophia - Sistema Biblioteca
Ingresso-Sistema

Caco (Portal www, periodicos, psad)
Joomla (conselho superior, linkdigital antigo)
OracleDB
Isaac – Banco de dados
Sync - sincronismo do ISAAC e contas de luz com os campus
DiscoVirtual
Limesurvey Formulários (novo)
Listas Servidor de e-mails (listas)
ZimbraServidor de e-mails
Vcenter6 - Vcenter Vmware
Encaminhamentos: O comitê decidiu continuar as discussões na próxima reunião do CTI.
PDTI:
Benoni informou que foram enviadas 24 necessidades para avaliação prévia do comitê, obteve o
retorno do Felipe e já fez as alterações com as sugestões dele.
O diretor de TI apresentou a descrição das necessidades de TI.
Benoni informou ainda que para este ano temos R$1.230.000,00 de custeio, mais R$ 500.000,00 de
restos a pagar de 2014.
É possível que sobrem valores deste ano, dependerá dos custos para a implantação e customização
do sistema.
Para 2017
Benoni informou sobre o curso de capacitação coletiva em Java, nivelando todos os servidores da
DTIC, pois capacitando os servidores se gastaria pouco com as customizações.
Andrei questionou que caso algum serviço constante no PDTI não precise mais ser oferecido, qual o
caminho para a exclusão dele no PDTI.
Felipe opinou que dentro do documento deveriam ter serviços mantidos pela TI, serviços em
descontinuidade (Previsão de término) e serviço em estudo (previsão de início).
Aline diz que para 2017 não deveria deixar previsto os R$ 850.000,00 (custeio SIG) uma vez que a
previsão de que com a capacitação (R$50.000,00), resolveria o problema.
Evandro informou que a ideia de colocar os R$ 850.000,00 é que caso surja uma demanda muito
grande ou uma necessidade emergencial e a equipe não dê conta, se tenha uma margem de
segurança.
Benoni informou que o valor está baseado no preço da ata do Instituto Federal de Alagoas, com
R$500,00 por ponto de função, sendo 1.000 pontos e a sustentação por 06 meses.
Maria questionou quanto tempo depois da capacitação os servidores estarão aptos a desenvolver a
função, pois tem que se deixar uma reserva para a transição entre a empresa que desenvolve o
sistema e os servidores estarem aptos ao desenvolvimento.
Após conversa com Murara, diretor de administração, que informou a possibilidade de utilização
imediata dos recursos do IFSC rede para esta capacitação, Benoni sinalizou que os servidores já
poderiam iniciar a capacitação, assim ano que vem já estariam aptos para o desenvolvimento do
sistema.

Andrei enfatizou que independentemente do montante acordado, o IFSC rede terá que prever um
valor para contratação via ata de registro de preço, é uma expectativa de compra, caso não se use
todo o valor, o que sobrar voltará ao campus. Citou o exemplo do FUNDO de TI que sobrou e
foram comprados equipamentos para os campus com esse restante.
Proposta acordada pelo comitê: em virtude da capacitação (R$50.000,00), ficou acordado que se
reduza o valor da contratação dos serviços para R$500.000,00.
Licenças de antivírus
A proposta inicial é de que sejam adquiridas com os recursos do IFSC rede para atender todos os
câmpus que ainda não possuem a licença, pois quanto mais licenças forem adquiridas juntas, menor
será o valor, entretanto, alguns membros discordaram pois nesta situação prejudicariam aqueles
câmpus que já se programaram e investiram nas licenças.
Encaminhamento: O PDTI será revisto na próxima reunião do CTI, com a indicação de manutenção
dos valores de investimento e custeio, porém na PLOA serão indicados R$ 800.000,00 para
investimento e R$ 950.000,00 para custeio. Mantêm-se o valor de capacitação de R$ 50.000,00.
A reunião foi encerrada.
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