
 

Universidade Federal Rural de Pernambuco
Núcleo de Tecnologia da Informação

Ata de Reunião

1. Informações sobre a reunião

Descrição: Reunião ordinária do NTI de Setembro de 2016 Data: 30/09/2016
Local: Sala de reuniões do NTI/UFRPE Horário: 14:15 – 15:30
Redator: Lamartine Barboza
Pauta: 

 Monitoramento dos Projetos do Plano de Desempenho Anual (PDA) do NTI.
 Situação (Pendente/Em andamento/Concluída) das Decisões tomadas em reuniões anteriores.

2. Assuntos Tratados na Reunião

a) Monitoramento dos Projetos de TI
Área de Governança e Gestão de TI (relatado por Lamartine Barboza)
- P01: Evolução no Sistema de Apoio a Contratação de Soluções de TI (Sac-STI)

 Mesma situação da reunião do mês 08/2016 – projeto com bolsista durante a vigência da
bolsa (06 meses podendo ser prorrogado);

- P02: Implantar processo de gestão e governança para contratação de soluções de TI
 Mesma situação da reunião do mês 08/2016 -  Executando atividade de modelagem do

processo referente ao planejamento da contratação. Ainda não conseguimos uma agenda
com PROAD e  Diretoria  de  Compras/Licitações  para  definição  de processo  referente  as
demais etapas da contratação de TI;

-  P03:  Elaboração  e  monitoramento  de  Ata  de  Registro  de  Preços  (ARP)  para  contratação  de
soluções de TI

 ARP  para  contratação  de  Garantia  dos  Equipamentos  de  Rede:  Processo  está  na
Procuradoria  Jurídica  para  avaliar  recurso por  pregão não constar  divulgação em jornal
local;

 ARP para contratação de Ampliação do Datacenter (blade, storage, backup): processo no
NTI, com equipe de planejamento da contratação, para realizar ajustes recomendados pela
Procuradoria Jurídica no termo de referência;

 ARP para contratação de Equipamentos de Rede: processo na coordenadoria de licitações
realizando procedimentos de registro no comprasnet para posterior pregão;

 ARP para contratação de equipamentos de informática: processo seguiu para PROAD após
ajustes nos documentos por decisão do CTI de redução do quantitativo;

 Licitação de equipamentos para manutenção de informática (oficina) – processo na Direção
de compras e licitações realizando minuta do edital;

 Licitação de equipamento de teste de fibra óptica – mesma situação da reunião do mês
08/2016 - Suruagy está elaborando descrição do item para solicitação formal de cotações
junto aos fornecedores.

- P06: Implantar metodologia ágil para gerenciamento de projetos de TI;
 Mesma  situação  da  reunião  do  mês  08/2016,  resta  atividade  de  capacitação  das

áreas/coordenações/Unidades  Acadêmicas  para  atualização  e  gestão  dos  projetos  pela
ferramenta RedMine.

Área de Secretaria (relatado por Geraldo Laurentino)
- P08: Divulgação dos aspectos legais sobre dados cadastrais e assinatura de ponto dos servidores



 Foi agendada palestra para o dia 03/10/16 com Assessoria de Legislação de Pessoas (ALP) e
Departamento de Qualidade de Vida (DQV).

Coordenadoria de Internet e Redes Locais (relatado por Fernando Suruagy)
- P09: Disponibilização de rede de dados institucional nas unidades acadêmicas

 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Realizada instalação do firewall na UACSA o
qual está em implantação.

- P10: Disponibilização de rede internet na UACSA e nos campi avançados.
 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Resta somente implantação de link no campi

de Itamaracá, o qual está em negociação com a RNP.
- P11: Ampliação da capacidade, velocidade e cobertura da rede sem fio

 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Projeto executando a primeira atividade de
instalação de cabeamento e realocação dos rádios para melhor distribuição do sinal;

- P12: Remanejamento de pontos de acesso à rede cabeada
 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Falta realizar atividade de transferência do

cabeamento do NTI, da Proplan e NEMAN, da atual sala do rack, para a sala do datacenter.
- P13: Ampliação do número de pontos de acesso à rede cabeada

 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Falta realizar atividade de Instalação de rack,
switches e ampliação dos pontos de rede do prédio Ariano Suassuna.

- P14: Melhoria da estabilidade e da disponibilidade da Internet
 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Projeto executando última atividade do plano:

realizando implantação do Zabix. Realizada configuração para monitoramento dos ativos de
rede do backbone do NTI (1º nível). Gráfico disponível no site do NTI, seção Restrito, menu
Wiki Redes, Panorama da Rede Intranet.

- P15: Capacitação de servidores de TI
 Projeto  em  andamento.  Fernando  Suruagy  realizou  em  Agosto/16  capacitação  RNP  de

Fundamentos em COBIT 5. Demais servidores da coordenação estão com cursos agendados
ainda para o ano de 2016.

- P18: Reestruturação dos serviços de rede
 Realizado configuração de novo servidor DNS o qual está em teste.

- P19: Atendimento RT
 Mesma situação  da  reunião do mês 08/2016  -  Projeto  de  execução diária  a  partir  das

solicitações (via RT) de serviços de internet/redes locais.

Coordenadoria de Sistemas (relatado por Lamartine Barboza)
- P20: Caderneta Eletrônica e Plano de Ensino

 Comissão de Avaliação do módulo de caderneta eletrônica encaminhou ao NTI uma lista de
modificações no SIG@, a qual está sendo analisada.

- P21: Plano Anual de Docentes e Relatório Anual de Docentes – PAAD/RAAD 
 Alexandre Barza está analisando script fornecido pelo NTI-UFPE, o qual tem a finalidade de

“popular” alguns dados do banco de dados do lattes.
- P22: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 

 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Foi  apresentado módulo SIG@ PIBIC para
PRPPG. Não houve retorno da Pró-reitoria sobre o projeto. Direção do NTI irá conversar
com Pró-reitora sobre projeto.

- P23: Ensino Técnico do CODAI – SIG@
 Mesma situação da reunião do mês 08/2016.  Testes realizados pelo CODAI identificaram

Direção do NTI e Alexandre Barza irão analisar os problemas relatados nos testes; a partir
dessa  análise  o  NTI-UFPE  será  contatado  para  definir  prioridades  e  estratégia  para
atendimento dos chamados do SIG@.

- P25: Sistema Eletrônico de Informações - SEI



 Grupo de trabalho (GT) participou de apresentação com servidor da UNB responsável pela
implantação do SEI. GT elaborou plano de trabalho do projeto SEI, o qual foi apresentado
na reunião mensal do CTI;

 Próxima atividade do GT será a pesquisa de fornecedor que ofereça serviço de implantação
do SEI para contratação.

- P26: Atualização e Documentação do Sistema de Editais
 Mesma situação da reunião do mês 08/2016.  Atividade de documentação será realizada

por Antônio Williams de acordo com as manutenções realizadas, baseado nos chamados
técnicos  (RT).  Coordenação  de  Sistemas  definir  escopo  (o  que  será  documentado?)  e
métrica para conclusão do projeto, baseado no PDA 2016. 

Coordenadoria de Suporte e Apoio a Eventos (relatado por Fred Medeiros)
- P38:   Serviço de WebConferência da RNP

 Projeto em fase de conclusão, resta somente o aspecto da divulgação do serviço.
- P52:   SLA do datacenter

 Projeto em andamento. Foi elaborado versão inicial do documento de acordo de nível de
serviço.

NTI Unidade Acadêmica de Serra Talhada - UAST (relatado por Jorge Vieira)
- P61: Implantar Portal Web da Unidade

 Aguardando  conclusão  (liberação)  do  Layout/tema  padrão  para  sites  das  Unidades
Acadêmicas,  realizado  pelo  projeto  P68:  Criação  de  Tema  para  Sites  das  Unidades
acadêmicas e CODAI;

- P62: Descentralização do Portal Web da Unidade
 Após  reunião  realizada  com  Direção  NTI  e  Vice-reitoria  foi  sugerido  que  o  NTI-UAST

conversasse com Direção da UAST no sentido de descentralizar a atualização de conteúdo
da página da UAST. Jorge Vieira reforçou que a Unidade não possui setor de comunicação e
isto pode dificultar a realização do projeto.

Projetos de TI que envolvem mais de uma Área/Coordenação/Unidade Acadêmica
- P68: Criação de Tema para Sites das Unidades acadêmicas e CODAI, relatado por João Ferreira.

 Projeto em fase de conclusão, deve ser concluído em breve e seguirá para validação do
usuário.

- P69: Criação de Tema para Sites dos Departamentos Administrativos da UFRPE, relatado por João
Ferreira.

 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Projeto em fase de conclusão. Realizando
implementação para uniformizar cabeçalho e recursos de acessibilidade (contraste).

- P72: Implantação do serviço Eduroam da RNP, relatado por Lamartine Barboza.
 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Projeto em fase de conclusão; resta somente

implantação da rede wifi de visitantes no SIG@. 
- P74: Processo de atendimento ao usuário da Oficina, relatado por Lamartine Barboza.

 Processo foi apresentado para Secretaria e Direção do NTI; também foi publicado na página
do NTI, seção Informações Úteis, opção Processos de Negócio (fluxograma). Resta definir
como processo será divulgado para comunidade acadêmica; e personalização do RT da fila
de oficina com campos para check-list entrada/saída de equipamentos. 

- P75: Processo de atendimento ao usuário do NTI, relatado por Lamartine Barboza.
 Modelagem dos processos da Coordenação de Suporte concluída; resta validação junto a

coordenação e publicação.
- P76: Modelagem de processos organizacionais, relatado por Lamartine Barboza.

 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Realizando atividade validação dos processos
críticos da Coordenação de Suporte.

- P79: Criação de Tema para Sites dos Departamentos Acadêmicos da UFRPE, relatado por João
Ferreira.



 Mesma situação da reunião do mês 08/2016. Os requisitos serão levantados a partir do
Departamento de Estatística e Informática (DEINFO).

3. Decisões Tomadas

a) Decisões originadas da reunião do mês 05/2006:
 Realizar  reunião  entre  Direção  do  NTI,  Coordenações  e  Secretaria  sobre  sugestão  do

servidor Geraldo Laurentino, referente para que as folhas de pontos dos servidores do NTI
fossem controladas pelas coordenações aos invés de pela secretária. Status: Concluída.

 Direção do NTI, Área de Governança e Secretaria do NTI discutir opções para viabilização de
novos móveis de escritório (mesas e cadeiras) para acomodar novos servidores.  Status:
Pendente.  Direção do NTI sugeriu apresentar em reunião com a PROAD as demandas de
móveis.

b) Decisões originadas da reunião do mês 06/2016:
 Lamartine  Barboza  realizar  teste  da  ferramenta  de  software  (https://slack.com/)  para

auxílio a comunicação interna mais eficiente no NTI.  Status: Em andamento.  Informações
obtidas até então sobre a ferramenta indica não ser possível a adoção pelo NTI pois ela
funciona com instalação/dados dispostos  em “computação em nuvem”,  contudo há um
Decreto Federal que orienta que dados institucionais devem ser hospedados localmente ou
em infraestrutura de armazenamento de órgãos da Administração Pública Federal (APF).
Lamartine irá avaliar se há opção na ferramenta para armazenamento local. 

c) Decisões originadas da reunião do mês 07/2016:
 Realizar  reunião  entre  Direção  do  NTI  e  PRPPG  em  relação  ao  projeto  P22:  Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Status: Pendente.
 Realizar reunião entre Direção do NTI e NTI UFPE para tratar das pendências de chamado

técnico do SIG@. Status: Concluída.
 Realizar reunião entre Direção do NTI e Coordenação de Suporte para avaliar uma opção

viável  para  realização  do  projeto  P40:  Atualização  do  serviço  de  chamados  RT.  Status:
Concluída.

 Realizar reunião entre Direção do NTI e CCS para discutir proposta de canal de comunicação
para o NTI. Status: Pendente.

 Direção do NTI realizar reunião com Delogs para discutir opções de viabilização do processo
de melhorias  da infraestrutura do NTI.  Status:  Pendente.  Reunião agendada para o dia
26/08/16.

 Iniciar trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) para retomar projeto de Regimento Interno do
NTI. Status: Concluída. Realizada primeira reunião do GT para definição das atividades para
o projeto.

d) Decisões originadas da reunião do mês 08/2016:
 Murilo  Saldanha  e  Vamberto  Rocha  sugeriram  mudança  na  metodologia  das  reuniões

mensais, para que no início seja um breve relato do andamento de cada projeto; e após
“aberto” a palavra para que seja discutido problemas/sugestão dos projetos ou de qualquer
outro assunto de interesse do NTI, com objetivo de minimizar outras reuniões durante o
mês para discussão e decisões “pontuais”. Nesse sentido, a maioria concordou. Lamartine
Barboza irá descrever como será essa nova metodologia para aplicação a partir da próxima
reunião. Status: Concluída.

 Alexandre Barza realizar reunião com Antônio Manso para analisar viabilidade de incluir a
tecnologia  de  Business  Intelligence  (BI)  no  projeto  da  aplicação  de  software  para
inclusão/atualização  de  dados  do  SIG@  para  os  sites  institucionais  em  Drupal.  Status:
Pendente.

e) Decisões desta reunião:
 Lamartine  Barboza  e  Coordenação  de  Redes  descrever  novo  projeto  para  o  PDA  2016

referente  a  telefonia  analógica  e  digital,  contemplando  a  UFRPE-SEDE  e  Unidades
Acadêmicas;

https://slack.com/


 Lamartine Barboza e Coordenação de Sistemas descrever novo projeto para o PDA 2016
referente ao Sistema de Integração dos dados do SIG@ para Sites/sistemas em Drupal.

 Lamartine Barboza e Coordenação de Sistemas descrever novo projeto para o PDA 2016
referente ao Layout/tema dos sites de Pós-graduações.

 Luiz Sérgio agendar conferência com fornecedor V2 das centrais telefônicas; reunião com
participação da Coordenação de Redes e Direção do NTI;

4. Informes Gerais

a) Marcelo Vasconcelos informou sobre constantes reclamações do serviço de rede sem fio instalado
na UAST. Direção do NTI destacou que risco foi informado para Direção da UAST, a qual decidiu pela
implantação do serviço com quantitativo de AP´s insuficientes.

b) Direção do NTI informou sobre tratativas iniciais sobre possibilidade de Convênio entre a UFRPE e
Emprel.  Objeto  do  convênio  referente  ao  desenvolvimento de um sistema de informação para
hospitais/clínicas veterinários(as).  A UFRPE contribuiria com expertise do negócio; a EMPREL no
desenvolvimento e capacitação na tecnologia drupal para o NTI.

c) Direção do NTI informou sobre Grupo de Trabalho (GT) responsável pelo Plano de Dados Abertos
(PDA) da UFRPE. Entre as ações desse plano há as possibilidades de aproximação dos projetos do
DEINFO  com  projetos  do  NTI;  criação  de  APIs  para  consulta  de  dados;  criação  de  Maratona
Hackathon.

d) Direção  do  NTI  informou  sobre  abertura  do  processo,  de  nº  20118/2016-62,  referente  a
Readequação  do  Regimento  Interno  do  NTI;  processo  encaminhado  ao  CTI  para  os  trâmites
necessários.

5. Ações

Ação Responsável Status Prazo
P01: Evolução no Sistema de Apoio a Contratação de 
Soluções de TI (Sac-STI)

Área de Governança de TI Pendente Dezembro de
2016

P02: Implantar processo de gestão e governança para 
contratação de soluções de TI

Área de Governança de TI Pendente Junho de 
2016

P03: Elaboração e monitoramento de Ata de Registro de 
Preços (ARP) para contratação de soluções de TI

Área de Governança de TI Pendente Junho de 
2016

P06: Implantar metodologia ágil para gerenciamento de 
projetos de TI

Área de Governança de TI Pendente Junho de 
2016

P08: Divulgação dos aspectos legais sobre dados cadastrais 
e assinatura de ponto dos servidores

Área de Secretaria Pendente Dezembro de
2016

P09: Disponibilização de rede de dados institucional nas 
unidades acadêmicas

Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Agosto de 
2016

P10: Disponibilização de rede internet na UACSA e nos 
campi avançados

Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Setembro de
2016

P11: Ampliação da capacidade, velocidade e cobertura da 
rede sem fio

Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Junho de 
2016

P12: Remanejamento de pontos de acesso à rede cabeada Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Junho de 
2016

P13: Ampliação do número de pontos de acesso à rede 
cabeada

Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Junho de 
2016

P14: Melhoria da estabilidade e da disponibilidade da 
Internet

Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Junho de 
2016

P15: Capacitação de servidores de TI Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Dezembro de
2016

P18: Reestruturação dos serviços de rede Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Agosto de 
2016

P19: Atendimento RT Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Dezembro de
2016

P20: Caderneta Eletrônica e Plano de Ensino Coordenação de Sistemas Pendente Agosto de 
2016

P21: Plano Anual de Docentes e Relatório Anual de 
Docentes – PAAD/RAAD

Coordenação de Sistemas Pendente Setembro de
2016



P22: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
– PIBIC 

Coordenação de Sistemas Pendente Dezembro de
2016

P23: Ensino Técnico do CODAI – SIG@ Coordenação de Sistemas Pendente Novembro 
de 2016

P25: Sistema Eletrônico de Informações - SEI Coordenação de Sistemas Pendente Dezembro de
2016

P26: Atualização e Documentação do Sistema de Editais Coordenação de Sistemas Pendente Outubro de 
2016

P38:   Serviço de WebConferência da RNP Coordenadoria de Suporte 
e Apoio a Eventos

Pendente Maio de 
2016

P52:   SLA do datacenter Coordenadoria de Suporte 
e Apoio a Eventos

Pendente Dezembro de
2016

P56: Migração/Atualização de Portal Institucional da UAG 
para a tecnologia Drupal

NTI da Unidade Acadêmica 
de Garanhuns

Pendente Agosto de 
2016

P58: Solicitar reavaliação do status da ampliação número de
pontos de acesso à rede cabeada

NTI da Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada

Pendente Junho de 
2016

P59: Solicitar reavaliação do status do gerenciamento 
remoto da rede de dados

NTI da Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada

Pendente Junho de 
2016

P61: Implantar Portal Web da Unidade NTI da Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada

Pendente Abril de 2016

P62: Descentralização do Portal Web da Unidade NTI da Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada

Pendente Dezembro de
2016

P68: Criação de Tema para Sites das Unidades acadêmicas e 
CODAI

Coordenação de Sistemas Pendente Dezembro de
2016

P69: Criação de Tema para Sites dos Departamentos da 
UFRPE

Coordenação de Sistemas Pendente Dezembro de
2016

P72: Implantação do serviço Eduroam da RNP Coordenadoria de Internet 
e Redes Locais

Pendente Fevereiro de 
2016

P73: Serviço de Inventário Institucional Coordenadoria de Suporte 
e Apoio a Eventos / Área de
Oficina

Pendente Dezembro de
2016

P74: Processo de atendimento ao usuário da Oficina Área de Oficina Pendente Dezembro de
2016

P75: Processo de atendimento ao usuário do NTI Área de Secretaria Pendente Dezembro de
2016

P76: Modelagem de processos organizacionais Área de Governança de TI Pendente Dezembro de
2016

P79: Criação de Tema para Sites dos Departamentos 
Acadêmicos da UFRPE

Coordenação de Sistemas Pendente Dezembro de
2016

6. Próxima Reunião Ordinária

 Data: 27 de Setembro de 2016 às 10h;
 Local: sala de reunião do NTI-SEDE

7. Aprovação da Ata

Participante Presente Assinatura
Alexandre Barza Não ---------------------------x-----------------------------
Alexandre Willams Torres Borba Não ---------------------------x-----------------------------
Antônio Williams de Oliveira Neto Sim
Bruno Claudino Pereira de Brito Não ---------------------------x-----------------------------
Calhiandro Lisandro M. Cavalcante Não ---------------------------x-----------------------------
Carlos Antônio Capano da Silva Não ---------------------------x-----------------------------
Carlos Frederico Medeiros de Souza Sim
Daniel Leite Viana Não ---------------------------x-----------------------------
Elton Bezerra Torres Não ---------------------------x-----------------------------
Emilson Jose Santos de Siqueira Sim
Fernando José Suruagy Monteiro Sim



Flávio Marcony Sena Não ---------------------------x-----------------------------
George Martins Barros Sim
Geraldo Laurentino da Silva Sim
Gonçalo Manoel da Silva Neto Sim
Ivanilson Alves de Medeiros Não ---------------------------x-----------------------------
João Ferreira da Silva Junior Sim
Jorge Vieira Rodrigues Não ---------------------------x-----------------------------
José Antônio Manso R. da Rocha Não ---------------------------x-----------------------------
Lamartine da Silva Barboza Sim
Luiz Sérgio Ferreira de Lima Sim
Marcelo Bezerra de Vasconcelos Sim
Marcos André Gusmão Torres Não ---------------------------x-----------------------------
Marcos Paulo de Assis Castro Não ---------------------------x-----------------------------
Murilo Luiz Saldanha e Silva Não ---------------------------x-----------------------------
Renato Soares L. de Albuquerque Não ---------------------------x-----------------------------
Ricardo André Cavalcante de Souza Sim
Rosemberg Alexandre Silveira da 
Cunha

Não ---------------------------x-----------------------------

Solano Mineiro de Sousa Neto Não ---------------------------x-----------------------------
Thiago Barbosa de Oliveira Gonçalves Não ---------------------------x-----------------------------
Vamberto de Freitas Rocha Júnior Não ---------------------------x-----------------------------
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