MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Súmula da Reunião nº 02/2016 do Comitê de Tecnologia da Informação
Data: 12/04/2016
Horário: 14h00 às 16h00
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Reitoria
Pauta:
1. Relato FORTI
2. Implantação do SIG – 10'
3. PDTI 2016/17 – 15'
4. Institucionalização do Moodle – 40'
5. Regimento CTI – 40'
1) RELATO FORTI
O Diretor de Tecnologia da informação e comunicação, servidor Benoni de Oliveira Pires, fez um
relato sobre o fórum de Gestores de TI dos Institutos Federais, qual ocorreu de 05 a 07 de abril
deste ano. Principais acontecimentos do evento:
→ Apresentação de comissões (Gestão, Sistemas, infra e Capacitação);
→ Alteração Regimento
→ Alteração de Contrato com a RNP (será criado uma associação para que os IFs possam contratar
serviços com a RNP como a Rede Metropolitana);
→ Carreiras de Analista de Tecnologia da Informação (MPOG)
→ PEN (Processo Eletrônico Nacional)
Até outubro/2017 todos os documentos e processos deverão ser digitais ou digitalizados
suprimindo-se o uso de papel por qualquer ente federativo, órgão ou entidade pública.
→ Eleição Coordenador Geral – Alterada para o final do ano/2016.
1º Fórum de Governança de TI dos Ifs
→ Ocorreram palestras voltadas para o serviço em nuvem, gestão de contratos, gestão de riscos e
casos do mercado, como ferramentas educacionais da HUAWEI, HP e serviço em nuvem (e-mail)
do Google.

2) IMPLANTAÇÃO DO SIG
SIGAA
→ Foi montada a comissão de graduação, com reuniões semanais (02 encontros por semana), os
membros estão avaliando a vinda de um analista da ESIG para trabalharem o projeto de
customizações. A comissão tem relatado suas atividades ao Pró-Reitor de Ensino, Prof, Luiz Cabral.
SIGRH
Responsável: DGP
Apresentação do módulo de frequência, conforme cronograma:
15/04 - Retorno dos Campus para a DGP
20/04 - Retorno da DGP para a DTIC
02/05 - Retorno DTIC sobre customizações
Demais módulos não implantados
→ Definidos os responsáveis da DGP para avaliar os mesmos através do ambiente de cooperação
disponibilizado pela UFRN.
→ O processo de melhorias do sistema será contínuo, entretanto, será feito após a implantação de
todos os módulos que estão pendentes. Mas já podem ser elencadas as sugestões para a melhor
adequação às necessidades institucionais.
SIPAC
Está em atualização com previsão de término em 01 de agosto deste ano.
3) PDTI
→ Vem sendo elaborado em conjunto com os campus.
Foi enviado para os membros da equipe de elaboração do PDTI o atual PDTI(2014/15) para
avaliação das demandas;
→ Os câmpus enviaram suas avaliações, foram criadas novas planilhas com base nestas
informações e enviadas para validação. A maioria dos câmpus já validou estas informações que
farão parte do novo PDTI(2016/17);
→ A planilha da reitoria foi criada com base nas informações do atual PDTI, terá ajuste em função
da revisão do PAT em curso na Reitoria e será encaminhada para validação pela DTIC.
→ O prazo final para validação do PDTI dos câmpus será 19/04.
→ Para a parte geral do PDTI serão iniciadas reuniões em 14/04 com objetivo de validar as
demandas apresentadas, excluir as executadas e as inserir novas.
4) INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MOODLE
→ Em reunião com a Profª Fabiana Besen, do Cerfead, participaram Benoni, Carlos e Samuel, da
Dtic, ficou acordado que seria apresentado ao CTI o uso do MOODLE para os Cursos e unidades

curriculares da modalidade Ead, coordenados pelo CERFEAD, e o AVA-SIGAA para apoio às aulas
dos cursos presenciais.
→ Vanildo sugeriu fazer o teste do Sigaa em um câmpus para ver se atende às necessidades
institucionais.
→ Fabiana: O Moodle e o ava foram testados pelo Cerfead e chegaram a conclusão de que o
moodle pelo menos para a Ead é o que melhor atende as necessidades.
→ Andrei lembrou que na época o comitê solicitou a implantação do sigaa devido ao fato de ser
mais fácil o suporte, manutencao, etc. Quanto mais integrado for o sistema, mais fácil a resolução
de possíveis problemas. Hoje o moodle está sendo utilizado – em alguns campus – apenas como um
repositório de arquivos e isso o AVA do SIGAA também oferece.
→ Fabiana: Os cursos e disciplinas Ead serão coordenados pelo Cerfead no moodle, caso seja de
responsabilidade de um Nead, começa no cerfed e depois os campus administram.
Encaminhamentos: O Comitê aprovou o uso do moodle desta forma para a Ead, entretanto, será
constituído um GT para avaliar o uso do Moodle e do Sigaa no ensino presencial, tendo a formação
inicial do grupo com a Fabiana Besen, do Cerfead, Evandro, membro suplente do CTI, Vanildo,
membro titular do CTI, Farleir, da Dtic, O titular da Pró-reiroria de ensino, prof. Cabral, indicará
um servidor para representar a Proen, e será enviado convite para todos os servidores se
inscreverem por meio de formulário.
5) Regimento do CTI:
Alterações sugeridas:
Art 3º → Alterar parágrafo §3º:
Deverá haver a formalização de um suplente para cada um dos membros citados no inciso II.
*Inciso II refere-se aos representantes das CTICs
MUDAR PARA:
→ Na ausência de um ou mais membros citados no inciso II, a representação se dará por suplentes,
sendo um 1º suplente e um 2º suplente, escolhidos ou indicados no mesmo processo de escolha ou
indicação dos titulares.
ALTERAÇÃO APROVADA.
Art 5º
→ Alterar o termo SLTI para STI;
Art 7º
→ No Inciso V: Substituir Ata por súmula.
APROVADO
→ Vanildo sugeriu a publicação dos resultados dos temas tratados no CTI.

→ O comitê decidiu que será feita essa divulgação, mas internamente e sem a necessidade de
constar essa obrigatoriedade no regimento.
Capítulo IV - Do funcionamento
Alterações sugeridas:
→ Incluir novo artigo no CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO
→ As ausências deverão ser justificadas com antecedência mínima de 48hs com a confirmação de
substituição ou não do suplente, justificando, neste caso a sua ausência.
→ O Comitê definiu que as participações virtuais contam como presença, mas não precisa constar
no regimento.
APROVADO
→ Incluir a forma de escolha dos membros especialistas
O processo será por edital e a seleção pelo Comitê, de acordo com o perfil do candidato. Se aplicará
aos titulares e suplentes.
APROVADO
→ Alterar a escolha dos representantes da ctic para o fórum de tic
Muda-se a representação a partir da criação do fórum, pois este ainda não existe.
→ Andrei sugeriu para o regimento:
Disposição transitória ao final do regulamento, dizendo que muda-se a representação dos
representantes da Ctic para representantes do fórum de tic a partir da criação de um fórum, quando
houver.
APROVADO
A reunião foi encerrada.
Presentes:
Andrei Zwetsch Cavalheiro_________________________________________________________
Benoni de Oliveira Pires____________________________________________________________
Cedenir Spillere___________________________________________________________________
Evandro de Espíndola______________________________________________________________
Fabiana Besen Santos______________________________________________________________
Geisa Golin Albano________________________________________________________________
José Roberto Murara_______________________________________________________________
Nauana Gaivota Silveira – representada pela Marinalva Guardiano__________________________
Orlando Campanini________________________________________________________________
Vanildo Santos____________________________________________________________________

