Memória de reunião – Comitê de Implantação do SIG/UFABC
Data: 07/05/2015 – 14h – 17h30
Participantes: Denise, Ricardo Mussini, Rafael, Fábio

Pauta: 1-Resultados do estágio na UFRN; 2-Relatório de Atividades do Comitê; 3-Estudos e
Solicitações de membros do Comitê Gestor; 4-Planejamento das Próximas etapas: Revisão dos
Cronogramas de implantação dos módulos e das webconferências
Encaminhamentos:
1- Resultados do estágio na UFRN
•

•
•

O SIG está instalado em servidor de teste da UFABC; a fita espelho com os dados
SIAPE dos servidores já foi carregada; o acesso já pode ser feito pelo LDAP; estão
sendo verificados todos os dados e estudada a forma para se cadastrar os alunos; o
sistema está sendo preparado para acesso dos membros do Comitê e usuários-chave.
Foi elaborado Relatório de viagem pelos servidores do NTI que participaram do
estágio.
Fábio deverá enviar Relatório para Denise, que vai gerar notícia para divulgação no
site.

2- Relatório de Atividades do Comitê
•

•

Denise preparou versão preliminar do relatório (Novembro/2014 a Abril/2015) que
deverá ser revisado e completado pelos outros membros do Núcleo do Comitê, antes
da entrega à reitoria.
O último item do Relatório refere-se ao cronograma que será executado nos últimos 6
meses do convênio com a UFRN: deverá ser feita consulta junto ao setor de Convênios
se é possível haver revisão de conteúdo do Plano de Trabalho do TED, e também se
será possível haver prorrogação de prazo do atual convênio.

3- Estudos e Solicitações de membros do Comitê Gestor
•

No cronograma de trabalho do Comitê estavam previstas as atividades indicadas na
Tabela abaixo, onde já estão incluídos os respectivos andamentos (em vermelho).

Atividade

Responsável

Prazo

Identificação das áreas
envolvidas com o Módulo
“Contratos”, para
aprofundamento conjunto do

Simone e Edson

29 de abril

Enviaram planilha indicando as diversas áreas

estudo sobre este módulo

envolvidas em “Contratos” na UFABC

Estudo dos fluxos para
concessão de Bolsa e a
análise para a implantação do
SIG correspondente ao tema
Bolsas

Proap - Rosana e Jaqueline; Propg - Vinicius; 06 de maio
Prograd - Rosana e Jussara; Propes – Celia,
Patricia, Fernanda; Proex - Gloria e Eduardo;
NTI – Fabio; Proad - Leonardo;
Não houve reunião desse grupo de trabalho
neste período. Proap enviou link do fluxo.
Proad sugeriu que o Comitê organizasse a
reunião.

Levantamento de Perfis e
Responsabilidades de cada
módulo já analisado, para
subsidiar a implantação do
SIGAdmin

Membros do Comitê Gestor junto aos 06 de maio
usuários chave dos módulos selecionados
Proad enviou planilha com sugestões para
possíveis perfis e responsabilidades no
módulo “Contratos”.
Sugepe solicitou prazo até o dia 15/05.
Fabio e Vítor (NTI) vão auxiliar setor de
Protocolo na criação de perfil de teste no
módulo “Protocolo” (SIPAC)
O NTI (Fabio) deverá listar os perfis que já
existem no SIG para auxiliar os setores.

Levantamento dos próximos
módulos a serem mapeados
para a implantação do SIGUFABC 2015

Denise, Ricardo, Rafael e Fabio

06 de maio

Item 4 desta ata.

4- Planejamento das Próximas etapas: Revisão dos Cronogramas de implantação dos
módulos e das webconferências
•

Foram identificadas pequenas alterações que seriam desejáveis no TED, com relação
aos módulos a serem implantados em 2015:
No SIPAC: o módulo “Catálogo de materiais e Requisição de Materiais”
deveria ser incluído, para possibilitar a implantação de outros módulos,
como “SRP”, “Amoxarifado” e “Patrimônio” (deverá ser retirado algum
módulo do cronograma para compensar esta inclusão?); o módulo
“Protocolo” deverá ser implantado antes do módulo “Orçamento”.

No SIGAA: houve solicitação da PROEX (email da Glória, de 04/05)
solicitando a inclusão do módulo “Lato Sensu” (deverá ser incluído? Algum
módulo deverá ser retirado para compensar?)
•

Considera-se que deverá haver esforço intenso dos setores para mapear os fluxos
relativos a “Contratos” e “Bolsas”, que envolvem muitas áreas da universidade. O
Comitê propõe então que seja solicitada à UFRN a apresentação de duas
webconferências sobre estes módulos, para auxiliar os envolvidos no entendimento
dos fluxos SIG para estes tópicos, de forma a orientá-los no mapeamento dos
processos dessas áreas na UFABC (visando aproveitar ao máximo a programação já
existente no SIG).

•

O Comitê poderá organizar as reuniões dos setores envolvidos com “Contratos” e
“Bolsas”, de forma a facilitar a discussão dos fluxos e processos.

•

NTI fará estudos sobre os módulos “Contratos” e “Bolsas” (SIPAC) bem como o de
“Auxílio ao Estudante” (SIGAA) para poder auxiliar os usuários-chave.

•

Rafael irá estudar o modelo de planilha de “Mapeamento de Processos” da De Loitte,
analisando se poderá ser utilizada como padrão.

•

Antes do próximo Seminário de apresentação de outros módulos (a serem definidos),
o NTI deverá preparar o sistema SIG-UFABC para acesso aos usuários.

•

No próximo Seminário, os desenvolvimentos e apresentações dos representantes
deverão ser mais padronizados e uniformes.

