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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Secretaria-Geral 
Seção de Comissões 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Teresinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7088 

secretaria.cetic@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse da III sessão extraordinária de 2016 do CETIC  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III reunião extraordinária 

de 2016 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada 

em 08 de junho de 2016 às 14:00 horas na sala de reuniões da Reitoria da UFABC - Câmpus 

Santo André - Bloco A - Torre 1 - 1º andar. 

 

Presentes: 

Presidente: Dácio Roberto Matheus 

Coordenador Geral do NTI substituto: Samuel Werneck 

Representante do CMCC: Gustavo Sousa Pavani 

Representante do CECS: Jeverson Teodoro Arantes Junior 

Representante do CCNH: Hueder Paulo M. de Oliveira 

Representante TA: David Ratcov da Silva 

Representante TA (suplente): Cristiano de Noronha Lopes 

Representante da ProPlaDI: Alda Maria Napolitano Sanchez 

Representante de ProGrad: Eneyas Dutra Barbosa 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Convidado: 

Fábio Neves Margarido - NTI 

 

 

Pauta: 

 

 Apreciação e deliberação sobre o segundo Termo Execução Descentralizada - TED, a ser 

celebrado entre a UFABC e a UFRN, para continuidade da implantação do SIG   

 

 Minuta do documento acerca da política de uso de e-mail e listas de e-mail institucionais.  

 

 Contribuição do software livre na UFABC diante da atual conjuntura econômica do país 

em 2016. 
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Apreciação e deliberação sobre o segundo Termo Execução Descentralizada - TED, a ser 

celebrado entre a UFABC e a UFRN, para continuidade da implantação do SIG  

 

 

Sobre o processo de implantação do SIG, Dácio inicia a reunião explicando sobre a estratégia 

utilizada pela UFABC, na qual a Comissão de Implantação do SIG elabora TEDs anuais a serem 

celebrados com a UFRN, podendo customizar a implantação dos módulos de acordo com a 

necessidade institucional. Para tanto, no momento de celebração dos TEDs se faz necessário o 

conhecimento do CETIC sobre este documento, visando a continuidade do processo. 

 

Desta forma, Alda inicia a apresentação fazendo um histórico sobre o andamento das ações 

referentes à implantação do sistema, que tiveram início com estudo de 2013, passando a criação 

de GT´s e do Comitê de Implantação em 2014, até estabelecer o convênio da UFABC com a 

UFRN. 

 

Alda mostra a visão geral de esquema dos módulos de implantação, mostra a Rede de 

Cooperação associada ao SIG, que até o momento engloba 39 IFES/IF´s e 11 órgãos do 

Governo. Alda lista os membros atuais que compõem o Comitê Gestor com seus subgrupos. 

Explica a metodologia baseada no estudo dos módulos e na padronização da documentação. 

Alda ilustra a composição do Comitê e mostra as atividades desenvolvidas até o momento, 

destacando as de 2016 sobre a implantação dos módulos: Protocolo; Bolsas; Almoxarifado; 

Catálogo de Materiais; Stricto Sensu; Extensão; e Graduação. 

 

Alda comenta que o primeiro TED programado para ser contemplado no período de janeiro/2015 

a maio de 2016, teve apenas uma parte do conteúdo implantado até o momento, que são: 

 SIGAdmin: Cadastro de Usuários, Gestão de Unidades; 

 SIPAC: Almoxarifado, Catálogo de Materiais, Protocolo; 

 SIGAA: Inscrição de alunos da Pós-graduação; 

 SIGRH: Cadastro de servidores, Férias, Portal do Servidor. 

 

E comenta que será dada continuidade na implantação da outra parte do TED1 que contempla o 

seguinte conteúdo: 

 SIPAC: Orçamento, Contratos, Patrimônio, Bolsas, Projetos e Convênios; 

 SIGAA: Graduação, Stricto Sensu, Auxilio ao Estudante, Extensão;  

 SIGRH: Integração SIAPE, Cadastro, Aposentadoria, Concursos e banco de vagas, 

Frequência, Capacitação. 

 

Considerando o conteúdo remanescente do TED1 a ser implementado, Alda apresenta o TED2, 

que prevê os seguintes módulos: 

 

 SIPAC: Transporte. 

 SIGAA: Graduação, Stricto Sensu, Extensão, Vestibular.  

 SIGRH: Dependentes, Plano de Saúde, Avaliação de Desempenho, Atendimento ao 

Servidor.  

 

Alda elenca as próximas atividades previstas, que além de conter a conclusão das atividades do 

TED1, considera também: a finalização do Plano de Implantação do SIG para os anos 2016, 
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2017 e 2018; a manutenção de versões atualizadas do SIG no ambiente de testes; e a 

identificação de possíveis tópicos para os editais a serem lançados pelo Grupo Consultivo. 

 

Alda finaliza a apresentação recomendando o acesso aos canais oficiais de divulgação do SIG: 

Portal do SIG-UFABC: http://portalsig.ufabc.edu.br/ 

Wiki UFRN: http://www.info.ufrn.br/wikisistemas 

Vídeo demonstração: http://portalsig.ufabc.edu.br/index.php/component/content/article?id=88 

 

David pergunta qual o valor total de investimento ao SIG previsto até 2018. 

Alda responde que a previsão do cronograma de planejamento do SIG é até 2018, porém a 

previsão de implantação completa do SIG é até 2020, com investimento total em torno de R$ 3 

milhões.  

 

David comenta que o SIG está regulamentado em portaria interna da UFRN, a qual menciona 

que a UFRN é detentora de toda propriedade intelectual e gerenciamento dos códigos de acesso 

ao SIG, assim como da responsabilidade pelo repositório. E sendo assim, David questiona de que 

forma o vínculo com a UFRN será mantido após a implantação completa do SIG. 

 

Paulo Vitor afirma que o código adquirido é de propriedade da UFABC e pode ser modificado 

conforme as necessidades da Universidade, mas a UFABC não pode distribuir este código, 

reservando as tais modificações ao repositório compartilhado entre os cooperados. Paulo informa 

que a licença de uso ao código é perpétua e que para se ter acesso às atualizações do software, ao 

repositório e às ferramentas de suporte é necessário o pagamento de uma assinatura anual no 

valor atual de R$ 55 mil. 

 

 David pergunta se o SIG produz uma base de dados aberta, permitindo a sua utilização por 

outras aplicações. Paulo afirma que o Java, que é a linguagem de programação do SIG, é uma 

ferramenta propensa a tal acesso de integração, e conforme o Governo se tornar mais aberto ao 

compartilhamento de informações com outros órgãos, é provável que haja este interesse por 

parte das instituições.  

   

Tendo sido feito todos os esclarecimentos, prof. Dácio anuncia o consentimento do CETIC ao 

prosseguimento das ações do Comitê de Implantação do SIG em conformidade com as políticas 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) da UFABC. 

 

 

Minuta do documento acerca da política de uso de e-mail e listas de e-mail institucionais  

 

Iniciam a discussão debatendo sobre as listas de e-mail abertas, e Prof. Dácio sugere que a 

minuta esteja em conformidade com os termos das seguintes Comunicações Internas da Reitoria 

que discorrem sobre este tema: CInº 091/2014/REIT e CI nº 026/2016/REIT. 

 

Outro ponto em debate é se os alunos de Extensão devem ter direito ao endereço de e-mail 

institucional. Prof. Dácio sugere que sim, desde que haja demanda da Pró-reitoria de Extensão e 

Cultura, considerando a duração do curso no qual o aluno está matriculado.    

 

http://portalsig.ufabc.edu.br/
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas
http://portalsig.ufabc.edu.br/index.php/component/content/article?id=88
http://portalsig.ufabc.edu.br/index.php/component/content/article?id=88
http://portalsig.ufabc.edu.br/index.php/component/content/article?id=88
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Na sequência discutem sobre restringir o uso do e-mail institucional para uso profissional. Dada 

a subjetividade do tema, Prof. Dácio sugere a reflexão dos membros e posterior registro das 

sugestões no documento compartilhado. 

Discutem sobre a importância de cientificar toda a comunidade acadêmica quando da conclusão 

desta política, não se esquecendo de inserir um mecanismo para informar os ingressantes. 

 

Por último, Cristiano comenta sobre o parágrafo que relata a necessidade do cuidado por parte do 

usuário em enviar mensagens que violem os mecanismos de segurança internos e/ou 

prejudiquem o erário ou terceiros. Prof. Dácio comenta que é importante o conteúdo deste 

parágrafo, mas na prática cada situação deve ser julgada separadamente, considerando o 

conhecimento de cada usuário. 

 

Prof. Dácio solicita que Cristiano faça os ajustes na minuta e a disponibilize para que os 

membros possam fazer suas contribuições finais e assim, Cristiano possa produzir a minuta 

consolidada para ser aprovada na próxima reunião.  

 

A reunião foi encerrada às 17:00 devendo o último item ser discutido na próxima reunião 

ordinária. 


