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1

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 9h30min, reuniram-

2

se, na Reitoria do Instituto Federal Farroupilha, os membros do Comitê de

3

Tecnologia da Informação – CTI, em atendimento à convocação encaminhada pelo

4

Memorando nº 252/2017 – PRDI/IF Farroupilha, para tratar da seguinte pauta: 1 -

5

SIG; 2 – Processo de Desenvolvimento de Software - PDS; e 3 – Plano Diretor de

6

Tecnologia da Informação - PDTI. Foi registrada a presença dos seguintes membros

7

(Coordenadores de TI): Rafael Adolpho, Fabio Griesang, João Bilhalba, Rodrigo

8

Thomas, Tiago Perlin, Cesar Steinhorst, Vagne Atezel, Everton Fava, Patric Izolan,

9

Felippe Santos e Roger Herpich. O Presidente do Comitê, Thiago Sonnenstrahl,

10

Diretor de Tecnologia da Informação, iniciou a reunião dando as boas-vindas aos

11

presentes e, em seguida, passou ao item de pauta referente ao SIG. Informou que o

12

contrato, expirado em dezembro de 2016, foi prorrogado por mais 18 meses.

13

Também informou que há alguns módulos do SIPAC para serem implantados e que

14

isto passaria a ser realizado pelos campi, da seguinte forma: um representante da

15

TI, um âncora do módulo no Campus e um da Reitoria, havendo possibilidade de

16

inserir mais pessoas, caso necessário. Após, Thiago perguntou aos presentes se

17

seria realizado, naquele momento, a definição dos campi responsáveis pelos

18

referidos módulos ou se ele poderia definir, juntamente com o Pró-Reitor de

19

Administração, Vanderlei Pettenon, utilizando como critério a capacidade técnica de

20

cada unidade. César disse que, em sua opinião, era melhor definir posteriormente

21

com o Pettenon. Todos concordaram. Thiago comunicou que, devido ao horário,

22

passaria aos assuntos gerais e que deixaria os itens de pauta - PDTI e PDS - para o

23

turno da tarde. Dando sequência, Thiago mencionou que alguns campi têm interesse

24

em conhecer melhor o sistema TI Digital, desenvolvido pelo Campus São Vicente do

25

Sul e observou que o sistema já foi apresentado ao CTI em reuniões anteriores.

26

Entretanto, solicitou ao Rafael que fizesse uma breve explanação sobre o sistema

27

para os demais. Rafael explicou que, atualmente, o sistema conta com algumas

28

ferramentas e que foi desenvolvido para as necessidades do Campus São Vicente

29

do Sul. Assim, para que as demais unidades possam utilizá-lo, é necessário
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30

demandar aos servidores Maicon e Eder, que são os que mantêm o sistema. Thiago

31

disse que, para a próxima reunião do CTI, poderia agendar com o Campus São

32

Vicente do Sul uma apresentação mais detalhada e, a partir disso, verificaria o

33

interesse dos Campi em possuir o sistema em suas unidades. Sobre o serviço da

34

CAFe, Thiago disse que será enviado um e-mail a todos os servidores informando e

35

divulgando o novo serviço da RNP, oferecido pela Reitoria, e também explicando

36

como deverá ser realizada a autenticação. Thiago frisou que o DreamSpark/Imagine,

37

serviço da Microsoft, já foi ofertado no Campus São Borja pelo colega Bruno

38

Siqueira, que tomou frente de realizar o convênio entre o IFFarroupilha e a Microsoft.

39

Entretanto, conforme informado por Bruno, o serviço foi descontinuado devido à

40

baixa adesão dos usuários e servidores. Diante disso, o serviço foi desativado.

41

Thiago observou que esta ação não havia passado pela DTI e, por este motivo, a

42

divulgação não foi ampla e, desta forma, resultou em baixa adesão dos

43

usuários/servidores. Disse que entrou em contato com o Campus São Borja e que

44

solicitou que a parceria fosse retomada. Porém, agora, com um novo fluxo de

45

divulgação, com vista ao uso adequado da ferramenta por toda comunidade. Dando

46

sequência à pauta, passou-se ao item Office 365. Fábio, servidor do Campus

47

Jaguari, manifestou-se dizendo que já possuí o serviço no Campus e que todos

48

estão utilizando. Disse que, para os campi aderirem, é necessário ter o AD rodando.

49

Assim, ficou acordado que quem quiser aderir entraria em contato com o Fabio para

50

sanar dúvidas e, para aqueles que não possuem licença, o Thiago ficou de verificar

51

uma ata válida e informá-los posteriormente. Fabio explicou que para uso online -

52

acessado pelo navegador - as licenças para os alunos e servidores não têm custo.

53

Entretanto, para utilização offline é preciso pagar um valor a ser cotado. Neste

54

assunto, também ficou acordada a utilização do software similar ao Office - o WPS

55

Office. Thiago observou que, nos campi que não possuem licença, isto poderia ser

56

uma opção. O representante do Campus Santo Ângelo disse que utilizou e que, em

57

algumas vezes, o software travou. Diante disso, surgiu a ideia de utilização do

58

LibreOffice, porém Rafael informou que tentou utilizá-lo no Campus e que não

59

obteve sucesso. Sobre as compras de TI, Thiago informou que está para sair o

60

pregão de materiais permanentes de TI no Campus São Vicente do Sul. Rafael

61

informou que o pregão de consumo foi impugnado e que seria relançado naquela
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semana. Fábio disse que estava com dificuldades quanto à manutenção em

63

suprimentos para impressora e manutenção de hardware, pois seu campus não

64

possuía contratos válidos e que estavam dependentes do contrato da Reitoria e do

65

Campus Alegrete. Representantes de alguns campi e da Reitoria relataram que a

66

empresa Acesso tem apresentado demora no atendimento dos chamados, bem

67

como de prazos. Fábio sugeriu que seja realizado um pregão novo, tanto para

68

suprimentos de impressoras patrimoniadas no Campus quanto para manutenção de

69

hardware e disse que já iniciou o processo para manutenção de impressoras. Com

70

isso, Thiago solicitou que Fabio organize uma planilha para coletar as especificações

71

das impressoras de todos os campi que queiram participar para então realizar um

72

processo único. Fábio concordou. Thiago perguntou aos presentes quem se disporia

73

fazer o processo de manutenção. Todavia, ninguém se manifestou. Diante disso,

74

consultou, então, o representante do Campus Santa Rosa, servidor Roger, se ele

75

poderia fazer o processo. Roger aceitou se responsabilizar pelo processo. Assim,

76

Thiago passou para outro item de pauta - processo de eleição do CONSUP. Informou

77

que o intuito da gestão é realizar o processo de votação utilizando o sistema Helios –

78

que foi customizado pelo IFSC. Entretanto, para atender a gestão, o sistema ainda

79

precisa ser modificado. Thiago observou que o sistema é desenvolvido em Python e

80

perguntou se alguém conhecia algum TI que programava nessa linguagem. Ninguém

81

se manifestou. Diante disso, Thiago disse que tentará customizar e salientou que

82

será necessário que cada campus disponibilize 3 computadores, no mínimo, para

83

poder atender a votação, considerando as diferentes categorias -

84

discentes e TAE’s. Também observou que as TI das unidades precisarão configurar

85

seus firewalls para que as máquinas acessem somente o sistema de votação.

86

Alguns campi disseram possuir IP público e que isso ajuda na configuração. A

87

eleição deverá ocorrer em meados de maio, a princípio. Thiago disse que, com a

88

finalidade de mapear competências técnicas de todos os TI’s do Instituto, irá criar

89

uma planilha para que todos os campi preencham. Dessa forma, quando houver

90

uma demanda, ele saberá quem incluir em cada projeto. Bem como, poderá criar

91

grupos e reativar os GT’s de infraestrutura, desenvolvimento e suporte, visando o

92

desenvolvimento do trabalho por meio de equipes multicampi. Sobre os cursos da

93

Escola Superior de Redes, Thiago informou que neste ano serão retomados os

docentes,
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cursos via PAC para aqueles que ainda não foram contemplados desde 2015, pois a

95

demanda ainda é resultante do levantamento realizado em 2015, já que em 2016

96

não teve cursos. Às 12h, a reunião foi interrompida para almoço e foi retomada Às

97

13h. No turno da tarde, na parte inicial da reunião, foi registrada a participação da

98

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, Nídia Heringer. Thiago apresentou à

99

Pró-Reitora um questionamento dos campi com relação ao sistema SIG - o que

100

acontecerá após o término do contrato com a AVMB. Fábio disse que a TI não tem

101

condições de assumir o sistema. Felipe, servidor do Campus Júlio de Castilhos,

102

destacou que nem com capacitação a TI terá condições de realizar o merge do

103

sistema e as resoluções de problemas. Thiago informou que tentará realizar um

104

pregão de suporte ao sistema, para que a empresa vencedora possa corrigir

105

eventuais erros e realizar customizações. Para Felipe, o cenário ideal era capacitar a

106

TI concomitantemente ao suporte do SIG. Nídia, considerando as manifestações,

107

orientou que o Comitê formalize estas questões para a gestão e indique

108

cursos/qualificações necessárias para a TI. Passando para a última pauta, Processo

109

de Desenvolvimento de Software - PDS, Diego apresentou-a e solicitou que o PDS

110

seja desenvolvido de forma colaborativa. Thiago perguntou qual dos campi poderia

111

programar e apenas o representante do Campus São Vicente do Sul se manifestou.

112

Thiago solicitou aos presentes que compartilhem suas demandas ao CTI e DTI para

113

que todos possam manifesta-se, pois as demandas de uma unidade podem ser as

114

mesmas de outra e que as soluções poderiam ser desenvolvidas no coletivo. Diego

115

observou que a falta de comunicação entre as unidades já resultou em ações

116

duplicadas. Por fim, Thiago informou que o PDS será enviado ao grupo responsável

117

pela elaboração e posteriormente publicado no portal. Nada a mais havendo a tratar,

118

eu, Thiago Sonnenstrahl, lavrei a presente ata.

Thiago Sonnenstrahl
Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação – CTI e
Diretor de Tecnologia da Informação

