MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
Súmula da Reunião ordinária nº 07/2016 do Comitê de Tecnologia da Informação
Data: 14/10/2016
Horário: 09h30
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Reitoria
Pauta:
1 - Informes
2 – Controle de acesso
3 – PCTIC
4 - IN05/2015
5- Serviços externos
Benoni iniciou a reunião com os informes do CTI, após, o responsável pela empresa
DeltaCable fez uma apresentação sobre a empresa, que é importadora, fornecedora de
diversos produtos e serviços tecnológicos.
Alguns serviços apresentados:
- Controles de acesso: software de controle de acesso: cc9000, utiliza as mais recentes
tecnologias em controle de acesso.
- Detecção automática e monitoramento de dispositivos BACnet para criação de um
sistema integrado.Gerenciamento de visitas e visitantes com emissão de crachás
temporários e verificação individual de entrada e saída.
- Grand tour (ronda) permite que o pessoal de segurança patrulhe postos de controle prédeterminados dentro de um período, por evento ou por um e-mail de notificação.
Interface customizável permite monitorar várias atividades simultaneamente.
Possui o web client, que permite acesso via web para administrar remotamente.
- O sistema possui integração com intrusão, dispositivos de ligam equipamentos a
usuários, não permitindo que pessoas não autorizadas retirem equipamentos da
instituição.
Sistemas de controle de estacionamento, não necessitando de funcionários nas portarias.
Benoni questionou se tem como integrar o acesso ao estacionamento com o ponto dos
servidores, e a empresa informou que é possível.
Maria disse que as necessidades são de segurança e registro de presença seja de alunos
e servidores, para atender à legislação.
Após a apresentação, o membros deram continuidade aos trabalhos do comitê:
PCTIC:
Benoni apresentou a planilha que será enviada ao ministério do planejamento.

Felipe falou do sistema liferay, que caso a intranet seja integrada à plataforma, terá um
custo de cerca de 300mil. Como será necessário também customizar o portal, esse
trabalho envolverá a Dtic e a Dircom.
IN 05/2015:
Maria defende que os aposentados permaneçam na lista de e-mails, mas os que
possuem vínculo passageiro podem ser retirados, após um período para retirarem o
conteúdo de interesse.
No artigo 4º diz que ao findar o vínculo, os dados armazenados serão mantidos por
mais 60 dias, para que esta possa fazer cópia de segurança dos dados que ali possuir,
após este prazo todos os dados serão excluídos.
Encaminhamentos: Os membros definiram que as contas inativas daqueles temporários
que já cessaram o vínculo com o IFSC (atualmente 841 contas de e-mail) serão excluídas
do zimbra.
Serviços externos:
Vários usuários (servidores) do IFSC utilizam ferramentas gratuitas disponibilizadas pela
Microsoft e Google. Alguns utilizam para contas de e-mails institucionais.
Farleir (convidado CSSR) apresentou alguns destes serviços e algumas contas do gmail
utilizadas pelos servidores.
A DTIC solicitou que o comitê defina como será o tratamentos para estes casos. Que tipo
de atendimento a DTIC e as CTICs deverão prestar.
Outro ponto relevante é o gerenciamento destas contas. As fabricantes mencionadas
disponibilizam consoles de gerenciamento. A DTIC questionou se deverá fazer esse
gerenciamento.
Como o tema ainda está confuso para o CTI, foi indicada a formação de um GT para
estudar melhor este caso.
Encaminhamento:
A politica de informações deverá ser criada para determinar as permissões, para isso
deve-se criar uma comissão para estudar as ferramentas e trazer para aprovação na
próxima reunião do comitê.
GT: Farleir, Ederson Torresini e um membro a ser definido pela Dircom.
A reunião foi encerrada.
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