
 

Universidade Federal Rural de Pernambuco
Núcleo de Tecnologia da Informação

Ata de Reunião

1. Informações sobre a reunião

Descrição: Reunião ordinária do NTI de Novembro de 2016 Data: 05/12/2016
Local: Sala de reuniões do NTI/UFRPE Horário: 14:25 – 16:00
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 10/2016 – 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
 Processo  de  Recebimento  de  Material  de  TI  foi  finalizada  a  documentação;  será

apresentado e submetido ao CTI para avaliação na reunião do mês de dezembro;
 Ainda não conseguimos uma agenda com PROAD e Diretoria de Compras/Licitações para

definição de processo referente as etapas da contratação de TI de Seleção do Fornecedor e
Gestão do Contrato.

-  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: Procuradoria Jurídica (PJ)
recomendou realizar um novo processo de pregão, o qual está previsto para ocorrer em
dezembro;

 ARP  para  contratação  de  Ampliação  do  Datacenter  (blade,  storage,  backup):  processo
encaminhando para Coordenadoria de Licitações realizar procedimentos para pregão;

 ARP para contratação de Equipamentos de Rede: Pregão (nº 37/2016) realizado; processo
na etapa de homologação dos resultados para assinatura das atas;

 ARP  para  contratação  de  equipamentos  de  informática:  ajustada  tabela  de  itens  com
informações sobre margem de preferência (percentual), conforme solicitação do servidor
André Bezerra (PROAD); processo seguiu para parecer da PJ;

 Licitação  de  equipamentos  para  manutenção  de  informática  (oficina)  –  processo
encaminhando para Coordenadoria de Licitações realizar procedimentos para pregão;

 Licitação de equipamento de teste de fibra óptica – mesma situação da reunião do mês
10/2016 - 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  10/2016,  resta  atividade  de  capacitação  das

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

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 10/2016. 
- P10: Disponibilização de rede internet na UACSA e nos campi avançados.

 Mesma situação da reunião do mês 10/2016. 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 10/2016. 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 10/2016. 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 10/2016. 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 10/2016.
- P15: Capacitação de servidores de TI

 Projeto em andamento. Todos os servidores da coordenação participaram de capacitação
na ESR-RNP João Pessoa.

- P18: Reestruturação dos serviços de rede
 Novo servidor DNS está em fase final de testes para disponibilização na intranet UFRPE.

- P19: Atendimento RT
 Mesma situação  da  reunião do mês 10/2016  -  Projeto  de  execução diária  a  partir  das

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

Coordenadoria de Sistemas (relatado por Alexandre Barza)
- P20: Caderneta Eletrônica e Plano de Ensino

 Mesma situação da reunião do mês 10/2016; lista de modificações no SIG@ encaminhada
para NTI-UFPE.

- P21: Plano Anual de Docentes e Relatório Anual de Docentes – PAAD/RAAD 
 Mesma situação da reunião do mês 10/2016 – análise do script fornecido pelo NTI-UFPE.

- P22: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 
 Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Não houve retorno da Pró-reitoria (PRPPG)

sobre o projeto.
- P23: Ensino Técnico do CODAI – SIG@

 Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Direção do NTI e Alexandre Barza irão analisar
os problemas relatados nos testes.

- P25: Sistema Eletrônico de Informações - SEI
 Próxima atividade do GT será a pesquisa de fornecedor que ofereça serviço de implantação

do SEI para contratação.
 Reitoria  solicitou a participação em curso da ENAP (SEI!Usar);  verificar  possibilidade de

servidores do NTI participarem desse curso.
- P26: Atualização e Documentação do Sistema de Editais

 João Delgado (PRPPG) assumirá a recodificação e documentação do sistema de editais da
PRPPG. 

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

 Mesma situação da reunião do mês 10/2016 - Projeto em fase de conclusão, resta somente
o aspecto da divulgação do serviço.

- P40: Atualização do serviço de chamados RT
 Mesma situação da reunião do mês 10/2016 - Projeto está na fase de atualização da versão

do RT e testes.
- P52:   SLA do datacenter



 Mesma situação da reunião do mês 10/2016 - Projeto em andamento. Elaborando versão
inicial do documento de acordo de nível de serviço.

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

 Mesma situação da reunião do mês 10/2016. Realizando implementação para uniformizar
cabeçalho e recursos de acessibilidade (contraste).

- P72: Implantação do serviço Eduroam da RNP, relatado por Alexandre Barza e Fred Medeiros.
 Projeto em fase de conclusão; restam testes e documentação.

- P73:  Serviço de Inventário Institucional
 Projeto em fase de conclusão; equipe de suporte avaliaram problema na ferramenta de

inventário e foi identificado que realmente a ferramenta não faz a notificação e não registra
o histórico de alterações no equipamento. Direção do NTI solicitou uma nova avaliação da
ferramenta com opção de adoção de outra ferramenta de inventário.

- P74: Processo de atendimento ao usuário da Oficina, relatado por Lamartine Barboza.
 Projeto  em  fase  de  conclusão.  Resta  implementar  sugestões  da  Coordenadoria  de

Comunicação Social (CCS) quanto a publicação do processo de atendimento. 
- P75: Processo de atendimento ao usuário do NTI, relatado por Lamartine Barboza.

 Projeto  em  fase  de  conclusão.  Resta  implementar  sugestões  da  Coordenadoria  de
Comunicação Social (CCS) quanto a publicação do processo de atendimento; e atualização
da seção de “Perguntas Frequentes” do site do NTI.

- P76: Modelagem de processos organizacionais, relatado por Lamartine Barboza.
 Projeto  em  fase  de  conclusão.  Resta  implementar  sugestões  da  Coordenadoria  de

Comunicação Social (CCS) quanto a publicação do processo de atendimento; e atualização
da seção de “Perguntas Frequentes” do site do NTI.

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

 Mesma  situação  da  reunião  do  mês  10/2016  -  levantamento  de  requisitos  com
departamentos (DEINFO e Dep. de Economia).

- P80: Criação de novo site para os cursos de pós-graduação da UFRPE
 Projeto concluído. PRPPG escolheu o template desenvolvido pelo servidor João Delgado.

- P81: Sistema Drupal_Sig@
 Projeto  realizando  modelagem  dos  dados,  referente  aos  servidores  ativos  (téc.

administrativo e professores).

3. Decisões Tomadas

a) Decisões originadas da reunião do mês 05/2006:
 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 avaliar solicitações já enviadas à PROAD para verificar se
demanda  está  de  acordo  com  a  necessidade  atual;  realizando  uma  nova  solicitação
(processo) atualizada.

b) 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.
 Direção do NTI realizar reunião com Delogs para discutir opções de viabilização do processo

de melhorias da infraestrutura do NTI. Decisão foi substituída pelo relatório de demandas
apresentado a Reitoria. Status: Concluída. 

c) Decisões originadas da reunião do mês 08/2016:



 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.

d) Decisões originadas da reunião do mês 10/2016:
 Bruno Brito sugeriu a solicitação de mais um servidor terceirizado, junto a SOLL, para apoio as

atividades de limpeza. Direção e Secretaria do NTI ficaram de agendar reunião com encarregado
da SOLL para conversar sobre o assunto. Encarregado da SOLL informou não ser possível mais
um terceirizado, pois pelo contrato a medição do serviço de limpeza por metro quadrado é
possível somente por uma pessoa. Status: Concluída.

 Criação de  comissão de servidores, para elaborar um relatório e apresentação das demandas
do NTI para Reitoria. Comissão criada e relatório apresentado.  Status: Concluída.

e) Decisões desta reunião:
 Geraldo  Laurentino  e  Lamartine  Barboza   avaliarem solicitações  já  enviadas  à  PROAD para

verificar se demanda está de acordo com a necessidade atual; realizando uma nova solicitação
(processo) atualizada.

4. Informes Gerais

a) Direção do NTI informou que site da SUGEP está recebendo demanda de cursos de capacitação via
formulário web.

b) Folha  de  ponto  de  novembro,  referente  a  greve,  será  assinada  como  ponto  normal,  segundo
orientações da SUGEP/Andifes.

c) Geraldo Laurentino lembrou sobre circular emitida pela SUGEP referente aos afastamentos, a qual
foi enviada para e-mail das coordenações.

d) Direção  do  NTI  reforçou  convite  sobre  o  evento  de  TI  das  IFES  (WTICIFES),  e  recomendou  a
elaboração e submissão de artigos técnicos pelos servidores do NTI.

e) Foi avisado sobre confraternização de fim de ano a ser realizada no dia 07/12/16.

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

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

P40: Atualização do serviço de chamados RT Coordenadoria de Suporte 
e Apoio a Eventos

Pendente Junho 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 Concluído 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

P80: Criação de novo site para os cursos de pós-graduação 
da UFRPE

Coordenação de Sistemas Concluído Dezembro de
2016

P81: Sistema Drupal_Sig@ Coordenação de Sistemas Pendente Dezembro de
2016

6. Próxima Reunião Ordinária

 Data: 29 de Dezembro de 2016 às 10h;
 Local: sala de reunião do NTI-SEDE

7. Aprovação da Ata

Participante Presente Assinatura

Alexandre Barza Sim

Alexandre Willams Torres Borba Não



Antônio Williams de Oliveira Neto Não

Bruno Claudino Pereira de Brito Não

Calhiandro Lisandro M. Cavalcante Não

Carlos Antônio Capano da Silva Sim

Carlos Frederico Medeiros de Souza Sim

Daniel Leite Viana Não

Elton Bezerra Torres Não

Emilson Jose Santos de Siqueira Sim

Fernando José Suruagy Monteiro Sim

Flávio Marcony Sena Não

George Martins Barros Não

Geraldo Laurentino da Silva Sim

Gonçalo Manoel da Silva Neto Não

Ivanilson Alves de Medeiros Não

João Ferreira da Silva Junior Não

Jorge Vieira Rodrigues Não

José Antônio Manso R. da Rocha Sim

Lamartine da Silva Barboza Sim

Luiz Sérgio Ferreira de Lima Não

Marcelo Bezerra de Vasconcelos Não

Marcos André Gusmão Torres Não

Marcos Paulo de Assis Castro Não

Murilo Luiz Saldanha e Silva Não

Renato Soares L. de Albuquerque Não

Ricardo André Cavalcante de Souza Sim

Rosemberg Alexandre Silveira da Cunha Não

Solano Mineiro de Sousa Neto Não

Thiago Barbosa de Oliveira Gonçalves Não

Vamberto de Freitas Rocha Júnior Sim
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