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

Pauta: Acompanhamento dos trabalhos iniciais para instalação do SIG no NTI; 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 junto à Sugepe, os arquivos que são necessários para o
inicio dos trabalhos com o SIGAdmin e o SIGRH; (fita espelho (SIAPE) e estrutura
organizacional da UFABC); mas que esses arquivos ainda não foram testados devido ao
fato de que o NTI ainda está em processo de instalação do SIG no servidor;
 O processo de contratação do treinamento em linguagem JAVA já está em fase de
finalização, e na próxima semana (19 a 23/01) será enviado para a CGSA;
 O grupo avaliou positivamente a página elaborada pela UFG sobre a implantação do SIG;
http://www.portalsig.ufg.br/p/4734-sistemas-sig

Encaminhamentos:


Mapeamento das Ações Principais:
 Integração com LDAP – a UFRN dará suporte ao NTI para a realização
dessa atividade;
 Mapear o fluxo do processo que é realizado hoje para a integração
da LDAP; (Paulo)
 Registrar as implicações futuras do processo de integração da
LDAP (importação dos dados entre SIG e SIAPENET); (Paulo)
 Instalação prévia do SIG no servidor do NTI
 Incorporação dos arquivos enviados pela SUGEPE para o inicio dos
trabalhos com o SIGAdmin e o SIGRH;



Viabilizar o uso do Ambiente de Cooperação da UFRN (cooperação.info.ufrn.br) para que
os membros do Comitê de Implantação e dos Grupos assessores possam se familiarizar
em com o sistema (obter login e senha para os sistemas e módulos de interesse); (Paulo)
Elaborar site para divulgação dos documentos referentes ao processo de implantação do
SIG;
 Entrar em contato com UFG para disponibilizarmos conteúdo semelhante
ao deles (Alda);
 Realizar reunião conjunta com Fernando Pablos para elaboração de
proposta de site (Fabio; Alda)





analisar o uso do ‘Redmine’ on line no site da divulgação do
Projeto de Implantação do SIG;

 Elaborar minuta de texto para divulgação do Projeto e encaminhar para a Reitoria; (Alda)
 Alteração da data prevista para realização da reunião com o Comitê Gestor para início dos
trabalhos – após 27 de janeiro

Acompanhamento das Ações:
 Representantes do Grupo Técnico de Desenvolvimento (Ricardo, Paulo Victor e Fabio):
Realizado:
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. - realizado
o fazer contato com os representantes da Sugepe para dar início aos preparativos da
instalação do SIGRH, bem como a preparação para o SIGAdmin. – realizado item
do SIGAdmin;
o elaborar solução de instalação do SIG para permitir a familiarização dos
interessados com o sistema. – a solução proposta por enquanto é de viabilizar o
uso do Ambiente de Cooperação da UFRN e da Wiki-SIG
(http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php) expandida;
Em Andamento:
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.
 Representante do Grupo Consultivo (Denise):
Em Andamento:
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):
Realizado:
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. – é factível a realização do treinamento em Mapeamento e
Modelagem de Processo com a própria equipe da Propladi; será elaborada
proposta do curso para apresentação ao Comitê;

Em Andamento:
o Elaborar estratégia de divulgação das atividades relacionadas à implantação do
SIG/UFABC, com intervenções periódicas (criação de site, publicações no
Comunicare, dentre outras)
o Planejar a reunião geral de apresentação do Comitê Gestor e início dos trabalhos
(após 20/01). – alteração da possível data da reunião devido à necessidade de
criação do site de divulgação e da conclusão de outras ações fundamentais; nova
data ‘após 27/01’;

Próxima reunião: 3ª feira, 27/01, às 10h

