Memória de reunião – Comitê de Implantação do SIG/UFABC
Data: 06/01/2015 – 14h30 – 16h30
Participantes: Alda, Denise, Ricardo Mussini, Paulo Victor, Fabio Margarido

Pauta: Compartilhar o estado atual do TED firmado com a UFRN; traçar estratégia de condução
dos trabalhos ao longo desse ano; agendar uma reunião para abertura dos trabalhos com todo
o Comitê Gestor de Implantação, o Grupo Técnico de Desenvolvimento e o Grupo Consultivo.
Expediente:
 Paulo Victor relata que já obteve, através de formulário enviado à Clarissa (UFRN) o acesso
à Wiki (completa), ao banco de dados e módulos da versão de Novembro/2014 do SIG. A
instalação do sistema será feita inicialmente em dois servidores (um para treinamento e
outro para homologação) e posteriormente num terceiro servidor (para produção).
 Já foi aberto processo para treinamento de 10 técnicos do NTI em linguagem Java, através
da empresa Impacta.
 Alda explica que a estratégia será seguir as etapas já detalhadas no Plano de Trabalho do
convênio com a UFRN, com prioridade à implantação e operação do SIGAdmin e SIGRH.
Também deverá ser elaborado o plano de implantação para 2016, 2017 e 2018, conforme
consta na Portaria da Reitoria nº 1018.
Encaminhamentos:






Representantes do Grupo Técnico de Desenvolvimento (Ricardo, Paulo Victor e Fabio):
o encaminhar à Alda a justificativa do processo para treinamento dos técnicos em
linguagem Java, para verificação se está em acordo com as recomendações do
Relatório do GT-SIG.
o definir os treinamentos que serão feitos para a equipe de desenvolvimento e
elaborar cronograma desses treinamentos: 1) sobre o SIG; 2) sobre testes de
software.
o elaborar solução de instalação do SIG para permitir a familiarização dos
interessados com o sistema.
o fazer contato com os representantes da Sugepe para dar início aos preparativos da
instalação do SIGRH, bem como a preparação para o SIGAdmin.
Representante do Grupo Consultivo (Denise):
o Elaborar minuta de Edital para as demandas de apoio para instalação e adaptação
dos módulos do sistema, levando em conta os aspectos de sigilo e propriedade
institucional.
o Investigar tópicos apropriados para serem propostos nos editais.
o Promover consultas sobre a composição inicial do Grupo Consultivo.
Representante do Comitê Gestor (Alda):

o

o

o

Verificar possibilidade de treinamento de técnicos do NTI em mapeamento de
processos; a ideia inicial é promover um treinamento básico a ser realizado por
servidores da Propladi.
Elaborar estratégia de divulgação das atividades relacionadas à implantação do
SIG/UFABC, com intervenções periódicas (criação de site, publicações no
Comunicare, dentre outras)
Planejar a reunião geral de apresentação do Comitê Gestor e início dos trabalhos
(após 20/01).

Próxima reunião: 4ª feira, 14/01, às 14:00h.

