MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Súmula da Reunião extraordinária nº 01/2016 do Comitê de Tecnologia da Informação
Data: 30/09/2016
Horário: 09h30
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Reitoria
Pauta:
1 - Informes
2 - Adequação da IN 05/2015
3 - e-mail @aluno.ifsc.edu.br – uso
Maria iniciou a reunião dando as boas vindas ao Marcelo sobral, especialista da área de sistemas.
Benoni iniciou a pauta com os informes:
- visita aos câmpus criciuma e araranguá durante a reunião do Codir.
- Necessidade de trabalho em conjunto ctic do câmpus Florianópolis e dtic, para resolver o problema da
rede sem fio.
Daniel: sugestão habilitar o radius para minimizar os problemas de rede.
Planejamento de contratação para o ano seguinte:
Identificação do lote, natureza da despesa, valores, serviço contratado, ações do PDTI.
Aprovação dos gastos de TI e do pdti.
Saulo falou sobre a subordinação da CTIC ao chefe DAM do câmpus, ele acharia melhor diretamente aos
diretores.
Maria Clara informou que está em discussão, sobre a organização administrativa, mas a princípio tanto a
CTIC quanto a CGP ficarão ligadas ao DAM.
GT MOODLE
Vanildo explicou o andamento do GT do moodle:
Vanildo apresentou os resultados da pesquisa (uma geral e outra técnica), com participação de mais de 500
servidores, maioria docentes e utilizam o moodle. Consideraram importante o uso da ferramenta.
Próxima reunião GT do moodle: 19/10 – para conclusão do GT.
Benoni esclareceu que o moodle será utilizado somente para ead, e informou que o objetivo do GT é para
analisar quanto tempo se necessitará para a descontinuidade do Moodle no presencial, uma vez que o sig
fará esse suporte.
Marcelo expôs a sua utilização do moodle na sala de aula, que não é apenas um repositório, se fosse,
poderia ser feito com uma página na internet.
Benoni informou que o GT deve analisar as necessidades de uso do moodle.
Maria: Salientou que utilizando uma ferramenta institucional, pode ser limitada inicialmente, mas pode-se
trabalhar e ir adequando aos poucos.

Revisão IN 05 -Farleir
Nova minuta sobre a instrução normativa, o grupo não teve tempo de se reunir, mas a minuta será
apresentada na reunião do dia 14/10.
Evandro sugeriu que se faça uma análise e a conta que fique sem uso por um tempo, seja desativada.
E-mail dos alunos:
Farleir retomou a questão dos e-mails dos alunos.
Tornar o e-mail do aluno ativado para o portal acadêmico. O aluno acessa com login e senha do ifsc, e lá
tem acesso para alterar a senha, etc. O e-mail institucional, forma de contato da instituição com o aluno.
Foi sugerido que conste na normativa que a conta poderá ser mantida, mas tem que ter uma cláusula de
que se alterar o serviço terceirizado, altera-se a normativa também.
O Comitê aprovou a política do e-mails dos alunos.
Institucionalização de serviços terceirizados
Benoni opinou que a TI deveria controlar as contas dos servidores que utilizam o google ou outro serviço
particular para gerenciamento de e-mail.
Sergipe fez uma normativa para a regulamentação dos serviços de e-mail particular para uso institucional de
discentes e docentes.
Na próxima reunião será discutido novamente.
A sugestão da TI é de regulamentar aqueles que já utilizam as ferramentas do google, pois assim terá como
se controlar.
Maria sugeriu ampliar o debate sobre o tema na instituição.
Encaminhamento: será discutido na próxima reunião.
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