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CONSULTA À COMUNIDADE*

Consulta à Comunidade – Tecnologia da Informação e Comunicação
Ao elaborar um plano de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, é de extrema importância que a comunidade
participe do processo, pois então o plano focará as necessidades de todos.
Quer estejamos planejando adquirir novos computadores, usar a Internet, produzir vídeos, utilizar sistemas, ministrar
aulas on-line, é importante pensarmos na tecnologia como uma ferramenta que utilizamos como forma de aperfeiçoar, de facilitar
nosso trabalho, tornando-o, por consequência, mais produtivo e mais fácil.
Como a UFABC interage nesse ambiente tecnológico, e como direcionará seus esforços, no sentido de fazer o melhor uso possível
das Tecnologias de Informação e Comunicação?

Sabemos que a participação e o envolvimento de toda a comunidade universitária são decisivos para que o novo Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC possa refletir, da melhor maneira possível, os anseios e desejos de todos, ao mesmo
tempo em que promove o desenvolvimento da Universidade.
Para tanto, este espaço está aberto à comunidade universitária (Alunos, Docentes e Técnicos Administrativos), para a
participação na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC, para o período de 2012 a 2022.
O tema proposto é: “Diretrizes para Tecnologia da Informação e Comunicação”.
Partindo do cenário atual, e considerando que as diretrizes englobarão o período de 2012 – 2022:
· Para onde desejamos ir?
· O que devemos fazer para chegar lá?

*Consulta realizada por meio do site pdi.ufabc.edu.br no período de 19 a 25 de outubro de 2012
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Texto Subsídio utilizado para a realização da Consulta
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) - podem ser usadas de diversas maneiras, para nos ajudar a
atingir metas e objetivos. São amplamente utilizadas no trabalho, no estudo, no lazer, enfim, em muitas áreas de nossa vida.
Existem diversas vantagens advindas das TIC, como simplificar processos administrativos e reduzir custos a eles associados,
facilitar a comunicação e favorecer a vida em sociedade, o diálogo e a democracia.
As TIC incluem vários tipos de tecnologias, tais como: computadores, softwares (programas), hardwares
(equipamentos), vídeos, Internet, correio eletrônico, sites, plataformas de ensino a distância, telefonia etc.
Quer planejemos adquirir novos computadores, usar a Internet, produzir um vídeo, utilizar um sistema ou
ministrar aulas online, é importante que pensemos na tecnologia como uma ferramenta, ou seja, como forma de aperfeiçoar
e facilitar nosso trabalho, tornando-o, por consequência, mais fácil e produtivo.
Como a UFABC interage nesse ambiente, e como direciona seus esforços, no sentido de fazer o melhor uso possível das
tecnologias? Como faremos isso no futuro? (tendo sempre em mente que o PDI englobará o período de 2012 a 2022)?
Podemos imaginar algumas metas a serem alcançadas; outras surgirão no decorrer do caminho:
- Excelência na prestação de serviços aos usuários;
- Reconhecimento como referência no uso de TIC;
- Uso cada vez maior das tecnologias como apoio ao ensino;
-Gestão eficiente, por meio do uso de sistemas integrados;
(continua)
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- Automatização e informatização de processos internos;
- Desenvolvimento de pesquisas sobre TIC que envolvam professores, alunos e colaboradores;
- Participação de professores, alunos e da área de TI no desenvolvimento de sistemas para a Universidade;
- Incentivo ao vínculo de metodologias educacionais ao uso de ferramentas de informática e de plataformas de ensino a
distância.
É de extrema importância que a comunidade participe do processo de elaboração de um plano de TIC –
independente de suas habilidades técnicas – para que o plano foque não apenas em tecnologia, mas nas necessidades de
todos em relação à TIC.
De que forma é possível participar?
Pode-se pensar em como as TIC podem melhorar, por exemplo, o nosso trabalho cotidiano, a área em que se está lotado, os
laboratórios, as aulas – ministradas ou assistidas, a infraestrutura da Universidade, enfim, tudo o que nos rodeia e utilizamos,
além é claro em outras ações que podem vir a ser realizadas com esse suporte tecnológico.
Considerando nossa situação atual, as perguntas a seguir podem ajudar a direcionar a elaboração de sugestões:
Para onde desejamos ir?
• O que devemos fazer para lá chegar?

• Exemplo:
Analisando o ambiente de trabalho, as tarefas executadas rotineiramente e as questões acima postas, pode-se considerar:
-Onde me encontro agora?
Como desenvolvo meu trabalho hoje? Exemplo: utilizo planilhas para lançar manualmente o recebimento de materiais.
Quando é necessário dar baixa em algum material, ou preciso saber sua quantidade em estoque, como isso é feito? É preciso
consultar muitas planilhas?
5
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-Para onde desejo ir?
Gostaria, por exemplo, de dispor de um sistema informatizado de controle de estoques, que facilitasse o lançamento de
entradas e saídas, por meio de leitura de códigos de barras, onde os totais em estoque fossem facilmente visualizados e
automaticamente fossem emitidas requisições para compras, quando os estoques atingissem determinado nível de segurança.
- O que devemos fazer para lá chegar?
É necessário implantar sistemas e equipamentos? O mercado os possui ou é preciso desenvolvê-los? Precisarei de treinamento?
Preciso conhecer o fluxo do meu trabalho, para poder informatizá-lo?
São exemplos que podem ser extrapolados para as mais diversas áreas e atividades desenvolvidas dentro da Universidade.
A UFABC tem uma visão identificada com valores do novo século: a inovação pedagógica voltada para a interdisciplinaridade, a
excelência acadêmica por meio do diálogo entre o rigor crítico e o vigor criativo, e a inclusão social comprometida com a
mobilização de novos talentos.
Reforçando: docentes, alunos e técnicos administrativos têm muito a contribuir!
Quem melhor do que nós, que estamos diretamente ligados a estas atividades, para dar sugestões sobre o que é necessário
melhorar em nossa estrutura e sobre o que podemos fazer para atingir a estes objetivos?
Por meio da construção plural e democrática do PDI, que é o mapa do caminho a ser percorrido - poderemos direcionar nossos
esforços rumo ao melhor uso possível das tecnologias e atingir assim o objetivo de todos os envolvidos – A otimização do uso
dos recursos públicos, do nível de serviço prestado aos usuários, o desenvolvimento de nossas atividades de maneira mais fácil
e produtiva, tornarmo-nos referência acadêmica no assunto, entre outros.
Participe, dê suas sugestões!
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Melhorar infraestrutura: por algum motivo, a rede de fibra ótica do campus Santo André se rompe apenas com o
olhar. Não sei o motivo de tantas quedas, mas uma rede só é útil quando ela está disponível algo muito próximo de 100% do
tempo.
O alcance da rede wireless também é baixo. Mesmo dentro da faculdade há inúmeros pontos onde não é possível
estabelecer conexão. Em minha opinião, a rede deveria estar disponível em todo o campus, e não apenas dentro dos blocos A e
B. A Universidade que quer ser a melhor da América Latina deve facilitar ao máximo o acesso às mais eficientes tecnologias de
comunicação, e não dificultá-lo.
Por fim, a Universidade que prepara seus alunos para o futuro deveria começar usando as melhores e mais
inovadoras tecnologias do presente. Muitos são os professores que não utilizam mais do que um Power Point em suas aulas.
Redes Sociais, armazenamento de documentos na nuvem, vídeos no YouTube etc. nem passam pela cabeça da maioria dos
docentes. Deveria haver um esforço maior para que mais docentes adotem ao máximo novas tecnologias, inclusive para evitar o
acumulo de papel.”

Cleber Machado Tavares - 19/10/2012

“Creio que o principal objetivo deve ser a integração das informações assim como a facilidade,
credibilidade e agilidade para utilização e acesso aos recursos e das informações. Nenhuma estrutura se justifica se ela não for
pratica e usual para comunidade, hoje o que temos esta bem distante disso, me parece que mais por falta de um correto
gerenciamento do que de equipamentos, portanto uma das questões que deve ser bem estudada e integrar esse planejamento
é sobre o perfil e engajamento das pessoas que estarão no comando dos trabalhos, para que esses não se distanciem muito
dos objetivos e do planejamento.
Entendo que as necessidades dos usuários devem estar sempre à frente dos objetivos a serem alcançados.
Uma sugestão que deixo no caso da elaboração de um sistema (Software) interno é utilizar a criatividade e
notório conhecimentos de alguns alunos da pós ou mesmo da graduação, lançando, por exemplo, uma espécie de desafio com
premiação e/ou bolsas estudantis para que estes desenvolvam ferramentas e soluções que atendam toda a comunidade.”
Miro Ribeiro – 19/10/2012
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“ Mais do que se preocupar com a infraestrutura / parque tecnológico, me preocupa muito que a UFABC não se
apropria de tecnologias disponíveis:
- Gerenciar matrículas de milhares de alunos em planilhas de Excel me parece um absurdo.
- Áreas que não se conversam e acabam realizando a mesma tarefa gerando desperdícios de recursos humanos e financeiros,
com duplicação e às vezes triplicação de trabalho.
- Gestão Eletrônica de documentos: Precisamos ser mais sérios em relação aos documentos. Não é possível gerenciar tantos
processos e outros documentos importantes em “pastas compartilhas”. Ineficiente, ineficaz e inseguro.
- Há mais de 10 anos grandes corporações, órgãos e entidades fazem uso de softwares de gerenciamento integrado, onde é
possível descobrir quem é responsável por fazer o que, consultar agendas (suas, de parceiros e terceiros), gerenciar e coordenar
trabalhos remotamente, etc. E a UFABC ainda depende da “boa vontade” de serviços de storage, agenda, emails, etc da
corporação Google e outras grandes empresas, sem uma parceria, contrato ou convênio, etc. Estamos confortáveis em deixar
informações da nossa empresa serem gerenciadas por outras empresas através de iniciativas individuais, sem contratos entre
as partes que garanta a segurança desses dados?
Daqui 10 anos, o uso da tecnologia na UFABC ainda será assim, “no jeitinho”? Todas as ferramentas para melhorar em mais de
100% os resultados já existem. Espero não ter matrículas de alunos com o “Excel 2020″!
Espero também que os professores, alunos, técnico-administrativos possam contar com ferramentas da universidade para
interagir com a comunidade. Para cada aula hoje o aluno precisa decorar um site diferente que o professor mantém por conta.
Após as críticas, sugestões:
Software de gestão integrada:
Administrativo: GED, CMS
Acadêmico
Secretaria de atendimento eletrônico: Solicitações, protocolos, pedidos, todos possíveis de serem solicitados e até obtidos
eletronicamente pelo próprio solicitante (continua)
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Gestor Acadêmico:
O professor precisa ter um grande sítio virtual onde pode gerenciar disciplinas, bibliotecas de conteúdos das aulas e lá mesmo
gerenciar e avaliar seus alunos. Não podemos imaginar que mesmo os cursos presenciais exigirão dedicação EaD no futuro. As
novas gerações vão preferir ver uma palestra em vídeo online e indagar professores e colegas ao vivo sobre o que viu.
Outro ponto que julgo crucial para que haja o funcionamento e aplicação correto das TIC, é que devemos nos desvencilhar de
uma ideia que já nasceu com a UFABC:
Pessoas com formação em informática tem que ficar lotadas no NTI, Administrador na PROAD, Pedagogo na PROGRAD,
Bibliotecário na Biblioteca, etc.
Os profissionais de tecnologias de informação e comunicação precisam estar presentes, gerenciar e ser gerenciados em TODOS
os setores da universidade para que obtenhamos algum sucesso. Esse modelo de gestão centralizadora e separando
trabalhadores por sua formação acadêmica e não pela necessidade de seu trabalho para a universidade, essa gestão
centralizadora e feudal da estrutura organizacional atual nos coloca a caminho de criarmos a melhor Universidade do século
XIX, no século XXI.”
Hugo – 19/10/2012

“Concordo com s ideias expostas pelos colegas (melhoria de infraestrutura de conexão e integração de todos os
sistemas), e acrescento:
Tecnologias Assistivas: o atendimento a estudantes e servidores portadores de necessidades especiais ainda é
precário. Há a necessidade de se instalar uma infraestrutura (hardware, software) e capacitação para uso de tecnologias
assistivas. Assim como o desenvolvimento de materiais didáticos que sejam acessíveis a esses públicos.”
Silvia – 19/10/2012
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“ Discordo do Cleber na questão do wifi. Deve ficar dentro dos prédios somente, por questão de segurança e para
não ter um acesso não autorizado.
Sobre infraestrutura é desnecessário comentar, essa redundância do acesso tem que sair logo, maior disponibilidade e
confiabilidade. Porque a fibra depende da USP? Alguns dias atrás um acidente fez com que um prédio da USP fosse desligado e
consequentemente perdêssemos o acesso.
Deve existir um foco grande no desenvolvimento. Muitos setores da UFABC trabalham com Excel ou Access,
quando na verdade deveria existir toda uma ferramenta para ajudar e um banco de dados. Já existiam projetos para integração
e melhorias de algumas áreas que não deram certo por problemas internos, como o portal do aluno que estava sendo
desenvolvido e o sistema de matrículas que vinha melhorando.
Se a universidade não olhar para dentro, para ela mesma e resolver os problemas, se organizar, como pode ela
pensar em ser reconhecida internacionalmente?
O sistema de arquivos e protocolos já eram pra ser digitais, o sistema da biblioteca já deveria ter melhorado. Páginas deveriam
ser padronizadas e melhoradas, levando em conta por exemplo a usabilidade.
A parte de comunicação deveria ser mais efetiva. A universidade poderia ter algum tipo de mural eletrônico com
avisos importantes, como por exemplo um aviso quando a fibra quebra e ficamos sem acesso. Algum tipo de portal eletrônico
onde vários setores poderiam postar avisos e informações.
TVs com propaganda e avisos nos prédios, mais efetividade na divulgação de informações para a comunidade
externa, explicando como a universidade funciona, novidades e feitos. Nesse quesito a rádio UFABC poderia ajudar, criando
propaganda, “vendendo nosso peixe” para a comunidade, divulgando informações relevantes.
A ferramenta do TIDIA é boa mas ainda cabe melhorias.
Em SBC existem computadores com um programa para deficientes visuais, acho que isso pode ser melhorado.
Desconheço alguma ação para surdo mudos (salvo a aula de libras).
Divulgação dos eventos poderia ser melhorada, a comunidade externa dificilmente fica sabendo das mostras,
eventos ou projetos esportivos / culturais que ocorrem internamente.”
Fabio – 19/10/2012
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“Pra mim, a universidade do futuro tem que estar pelo menos atualizada com o que há de mais novo em
tecnologia. Há muitas ferramentas que poderiam ser utilizadas que dariam melhorias inimagináveis ao ensino. Um exemplo
claro e que eu mesmo já usei em uma faculdade particular aqui no estado de São Paulo, são os quadros inteligentes,
conhecidos como “Smart Boards”. Um exemplo muito claro do potencial está no link abaixo:
http://vault.smarttech.com/videos/sb800/freestyle/index.html
É apenas um exemplo mas a conclusão que temos que tirar é a capacidade COLABORATIVA que uma ferramenta
dessas proporciona. Nada de giz, nem canetas. Imagina uma tecnologia dessas a dispor dos docentes e discentes (lógico que
seriam só algumas por conta do preço).
Outra coisa é o maior uso de tecnologias que irão substituir as atuais. Está cada vez mais claro que computadores cairão em
desuso e o uso de tablets como o Ipad predominarão. Pra que ter um computador por sala? Por que não compram tablets a
partir de agora. Quando o professor precisar, ele retira o tablet, faz a sua apresentação para a sala e devolve o tablet para o
controlador. Nada de ficar pagando manutenção para Dell, ou comprando software proprietário como Windows Vista.
Falando em sistemas operacionais, a compra do Windows Vista pela faculdade foi o maior erro. Recomendo
fortemente a faculdade dar uma olhada no contrato e ver se tem direito a atualização. Acredito que se foram adquiridos num
certo período de tempo é possível o upgrade por um preço muito baixo. Esse sistema operacional é MUITO ruim, um dos piores
já criados. O Win 7 ao contrário vale bastante a pena…claro sempre com a opção de entrar no Ubunto. Linux muitas vezes salva
a pele na UFABC. Lembrando que o Windows 8 já foi lançado e parece que vai mudar muito nosso conceito de sistema
operacional. Totalmente focado em tablets.
Não entrarei no mérito das conexões sem fio, pois já foram bem discutidas.”
Leandro Sorrenti – 22/10/2012
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“- Implementar a Gestão Eletrônica de Documentos – GED, amplamente utilizada por diversas IES públicas e privadas no Brasil ;
- Implementar um sistema acadêmico integrado capaz de atender as peculiaridades da UFABC;
- Virtualizar o atendimento ao aluno, melhoria nos processos e eliminação de papéis;
- Virtualizar o atendimento aos servidores docente e TA´s mediante o uso de certificação digital;
- Melhorar o acesso à internet : qualidade + velocidade + disponibilidade
- Otimização dos recursos humanos e materiais da área, com políticas e diretrizes para estes ativos;
- Parcerias com empresas consolidadas no mercado para implementar uma IT Academy na UFABC; (Microsoft IT Academy,
VMWare IT Academy, Oracle IT Academy, entre outros).”
Vitor da Silva Bittencourt – 23/10/2012

“ Tudo o que foi dito anteriormente são fatos inquestionáveis, mesmo para quem, como eu, trabalha na UFABC
há pouco tempo (1 ano e 9 meses), porém considero como ponto fundamental, a falta de um sistema de gestão de conteúdo
para atendimento de demandas das secretarias acadêmicas da Universidade, de forma digital.
Pela forma como são controlados os processos (planilhas em Excell, Acess, documentos em Word, etc.) a confiabilidade das
informações fica comprometida, além do que, a falta de integração sistêmica entre as diversas secretarias acadêmicas, gera
uma sobrecarga de trabalho, pois o sistema atual (SIE), apresenta problemas (confiabilidade principalmente) sobre
determinas informações.
Pelos objetivos que a UFABC tem, por ser uma estrutura multicampi, precisamos de uma interação sistêmica
totalmente integrada, onde, por exemplo, um aluno possa ser visualizado por qualquer setor/professor/secretaria de forma
rápida e segura, sem termos que ficar trocando e-mails para confirmação de informações.
Portanto, ter um sistema que adote uma solução de gestão de conteúdo integrada para todos os setores, com transferência
de tecnologia, para que os técnicos do NTI possam ter a capacitação suficiente no desenvolvimento desse sistema, considero
de grande importância para a Universidade.”
Wilson Basso Jr. – 23/10/2012
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“Concordo com muitas das sugestões dadas acima pelos colegas. Como docente, acrescento a necessidade de um
software que ajude o sistema de alocação didática, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de dias, horários e
salas em que as disciplinas serão oferecidas. Não é possível que a cada quadrimestre toda a alocação precise ser revista. Um dos
motivos a dificultar o investimento dos docentes em novas tecnologias nas disciplinas que ministram é descobrir qual será a
disciplina que ministrará no quadrimestre com aproximadamente uma semana de antecedência! Se muito!
Mudar os dias em que as disciplinas são ministradas a cada quadrimestre também impede o planejamento da vida
pessoal e acadêmica de docentes e discentes. Muitos acabam escolhendo disciplinas não pela afinidade e/ou expertise, mas pela
conveniência de horário! Que tal matricular-se num curso de inglês aos sábados pela manhã? Nesse quadrimestre tudo bem,
mas no próximo? Só o tempo dirá!!! Agendar um congresso, colaboração científica, viagens de coleta de dados? Difícil! Não sou
capaz de entender – embora conheça um pouco do processo de alocação e admire os coordenadores de curso por isso – como é
possível que a Universidade do século XXI, que a elite intelectual que a frequenta, não seja capaz de realizar um planejamento
que permita que docentes, discentes e TAs conheçam quais serão, quando e onde serão ministradas as disciplinas oferecidas pela
UFABC num determinado quadrimestre. Muitos não gostarão da comparação, mas em outras universidades, na USP por
exemplo, sem precisar estar lá, sei que o aluno de biologia do diurno cursará Zoologia dos vertebrados às quintas feiras; do
noturno, às quartas e quintas feiras, no centro didático, no auditório 1 e na sala de preparação, sempre no segundo semestre do
ano.
Que tal investir nisso?”
Vanessa Kruth Verdade – 23/10/2012
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“Para onde desejamos ir?
Como em TCI de maneira geral, ou melhor, conforme minhas crenças do que devam ser as TCI para a sociedade em
geral e que se aplica perfeitamente ao caso da UFABC, penso que a meta é a de que essas tecnologias sejam absolutamente
transparentes para o usuário, que deve focar apenas nos seus objetivos, ou seja, no que ele (o usuário) pretende fazer, e não
ficar gastando energia e tempo para aprender a e dominar as máquinas.
Evidentemente, uma das metas da UFABC é a de que pelo menos uma parcela significativa de seus participantes se dedique a
construir essas plataformas, esse ambiente tecnológico, e acredito que essa minha proposta seja mais um estímulo nesse
sentido.
O que devemos fazer para chegar lá?
Devemos intensificar, aumentar em muito os investimentos em TCI na UFABC, de modo a criar um ambiente de
mergulho total nessas tecnologias. Acredito que o participante da UFABC (discentes, docentes e profissionais) deva se sentir
imerso em tecnologia o tempo todo em que estiver se relacionando com a universidade.
Tão importante quanto isso, dar espaço e visibilidade a propostas alternativas, atividades culturais e artísticas, esportes e tudo o
mais.
O programa de fornecer computador para alunos que não o têm é muito bom, mas insuficiente. O ideal é que todo
aluno, tenha acesso a pelo menos um computador a qualquer tempo. Estamos a caminho, o ideia é intensificar.

Clécio Luiz do Amaral Dias – 23/10/2012
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“Toda organização, seja pública ou não, tem uma identidade que deve ser declarada através de sua Missão, Visão e
Valores. A partir desta identificação é possível estabelecer sua Cadeia de Valores identificando os processos/atividades que
agregam valor a sua identidade. Tais processos se desdobram em funções que garantem a dinâmica organizacional,
intensificando o alinhamento de suas operações aos objetivos maiores da organização. É justamente neste alinhamento que um
plano de TIC organizacional poderá agregar valor. Uma vez identificados os negócios críticos e chaves em sua cadeia de valor é
possível o desenho de um plano estratégico de TIC para a organização com um modelo de arquitetura corporativo adequado que
evidencie, em última análise, os requisitos funcionais e técnicos para orientar a aquisição ou desenvolvimento, dependendo da
natureza e objetivos da organização, para os futuros Sistemas de Informação Integrados que permearão as camadas
operacionais, gerenciais e estratégicas da organização, no curto, médio e longo prazo. No caso da UFABC por ser um órgão
federal, temos o SERPRO que poderia auxiliar por meio de sua expertise o desenho do plano estratégico de TIC para nossa
organização.”
Gebel Eduardo Mendonça Barbosa – 24/10/2012

“Uma rádio universitária. Pode ser AM ou FM.”
Alessandro Alberto dos Santos – 24/10/2012
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“Caros, além dos diversos pontos expostos anteriormente, gostaria de inserir mais alguns para a reflexão dos gestores
envolvidos na consolidação da proposta do PDI:
1) Temos hoje uma oportunidade de utilizar as TIC’s como ferramenta de suporte / auxílio no processo de ensino-aprendizagem e creio que
ainda utilizamos muito pouco esses recursos. Ciente de que a opção de usar ou não cabe aos agentes envolvidos nesse processo, entendo
que poderíamos motivar de maneira mais ativa os docentes da universidade a buscar novas tecnologias e metodologias para auxiliar o
processo de ensino e aprendizagem. Tenho a impressão geral de que parte da evasão estudantil está relacionada a um processo de
desmotivação por parte dos estudantes e acredito que abordagens mais “contextualizadas” ou mais “próximas ao cotidiano” dos alunos
tenham o poder de motivá-los a prosseguir no curso. Visando não ser mal entendido, gostaria de ressaltar que acredito que devemos ter um
ensino com uma forte base conceitual mas que permita ao aluno entender os motivos pelos quais ele está estudando os referidos tópicos.
As TIC’s podem contribuir neste aspecto, provendo abordagens mais motivadoras;
2) Indo na linha anterior, podemos utilizar as TIC’s voltadas ao ensino e estimularmos nossos estudantes, especialmente aos vinculados às
licenciatura, para desenvolver trabalhos junto aos alunos de ensino médio, uma vez que esses poderão ser nossos futuros estudantes. Dessa
forma, teríamos atividades de extensão e ensino que contribuiriam com a formação de nossos atuais e nossos futuros estudantes. Ah, se
estimularmos nossos pesquisadores a desenvolverem mais TIC’s, poderemos também fazer pesquisa nessas áreas, consolidando assim
nosso “famoso” tripé;
3) Bem, pra finalizar, vem no meu pensamento a questão de “aonde queremos chegar?”. Inicialmente, penso em exemplos de ambientes
que estão altamente integrados computacionalmente. Dentre todos que enxerguei, o melhor exemplo está ligado aos bancos. Eles são
praticamente “independentes do papel”, possuem (em geral) sistemas integrados, possuem alta redundância e rastreabilidade de
operações, permitem ao cliente gerenciar múltiplas contas e serviços de maneira simples e objetiva… Enfim, penso então, o que
precisaríamos fazer para obter um ambiente de trabalho que nos permita isso?
Vejo que temos um longo caminho a percorrer… acho que outras questões devem ser respondidas antes da criação das estratégias e planos
de ação:
a) Estamos, de fato, dispostos a mudar? Que tipo de mudanças estamos dispostos a fazer?
b) Qual é o horizonte de tempo no qual pretendemos ter esta mudança?
c) Esta mudança será considerada uma prioridade institucional ?
d) Quanto precisamos investir, em recursos, para obtermos essa mudança?
e) Quanto temos e quanto disto estamos dispostos a investir nessa mudança?
Enfim, acredito que pensando amplamente sobre os pontos levantados por todos, teremos condições de, pelo menos, expandir nossos

pontos de vista sobre os assuntos.”
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“Existem, de fato, diversas oportunidades a se propor para a UFABC. No entanto, temos de pensar, do ponto de vista
tecnológico, o que mais vai trazer benefícios à comunidade como um todo, não apenas aos alunos/servidores/professores, visto que uma
Universidade tende a moldar o que ocorre ao seu redor. Isso posto, algumas sugestões:
- Já que temos aqui um curso de Engenharia de Sistemas de Informação, bem como um de Ciência da Computação, poderíamos fazer um
Núcleo de desenvolvimento de TI com presença contínua dos Alunos, Servidores e Professores, de forma a integrar os conhecimentos
adquiridos nos cursos com as tecnologias vigentes e as futuras – dada a quantidade de pessoas que estão junto ao IEEE na Universidade –
e trabalhar, de forma contínua, a melhoria dos serviços internos relativos às necessidades da Universidade. Pensando nisso, poderíamos
considerar parcerias com empresas para uso e desenvolvimento de tecnologias e, da mesma forma, usar a Universidade como ponto de
referência para alguns serviços. Falamos tanto de problemas na conexão com o mundo aqui, mas quem propôs de fazer DA UFABC um link
repetidor/gerador de sinal? Já imaginaram a UFABC com um backbone próprio, servindo como ponto médio entre outras Universidades,
para fins de conexão de Internet? Já pensaram em antenas e sistemas LTE sendo usados como conteúdo de aula para os alunos que
queiram fazer os cursos de TI da Universidade?
– Pensando agora na modernização interna dos sistemas da Universidade, seria interessante capacitar os servidores, tanto do NTI quanto
dos setores que injetam dados nos servidores de matrícula, para que possam, juntos, desenvolver soluções integradas e mais eficientes, de
forma a diminuir os problemas que temos hoje. Da mesma forma, educar e desenvolver sistemas para maior transparência na hora de se
coletar dados para fins me melhoria (Quantos alunos temos matriculados em quais cursos? Qual o Índice de Evasão? Qual disciplina tem
recebido mais alunos? Qual tem recebido menos?) é igualmente interessante e pode ser encompassado no conteúdo desses
desenvolvimentos propostos.
– Sobre a questão do acesso Wi-Fi, tenho de pensar como acontece nas Universidades onde estudei e tenho amigos, para tecer um
comentário: a Universidade, sendo um AMBIENTE dedicado ao estudo, não tem de ser limitada ao interior dos prédios. Isso posto, temos
de lembrar que todo o campus, tanto o de Santo André quanto o de São Bernardo, é a Universidade, por isso vale pensar que temos de ter
acesso Wi-Fi em toda a área que cobre o campus, pois a Universidade como um todo é um lugar de estudo, não apenas os prédios.
Imaginando este cenário, podemos usar um dos campus atuais como área de teste para esse sistema mais amplo – não fazendo diferença
entre o número de alunos ou a área, já que qualquer uma das variáveis teria de ser nivelada numa situação de teste – para que os
alunos/servidores/professores possam utilizar o serviço.
A meu ver, essas possibilidades são abrangentes e passíveis de desenvolvimento: vejo que a Universidade tem possibilidades enormes (e
aqui vai uma crítica: não deveríamos fazer parte tanto das TI Academies associadas à empresas, como Microsoft, Oracle, Google e
Autodesk, bem como dos programas de desenvolvimento de Software, como o Dreamspark da Microsoft e o convênio da Autodesk com o
SENAI, com a disponibilização de software para alunos de escolas conveniadas, para que pudéssemos ter alunos/servidores/professores
melhor capacitados para executar suas tarefas?) e chances imensas de melhorias. O que falta? Conhecimento para desenvolver projetos
que levem em conta tais necessidades.”
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“Olá a todos.
Penso que vários colegas sugeriram coisas importantes, como a gerência digital de processos (visando a
eliminação do uso de papel), sistemas altamente integrados, como em um banco e muitos outros. Imagino ser ponto
pacífico que a Universidade deverá se debruçar a esses desafios em breve.
Gostaria também, de reforçar o diagnóstico de outros colegas, no que diz respeito à comunicação. Na
UFABC, as diferentes áreas têm formas de comunicação diversas, com publicações diversas e descentralizadas. Imagino
que seja importante que vários setores tenham autonomia, mas não há uma forma fácil de acessar todas as
publicações da UFABC. Nem no site nem em lugar algum. Mesmo o boletim de serviço é encontrado em locais pouco
intuitivos e não é possível procurar uma informação em um boletim de serviço antigo, sem que seja necessário fazer
download do arquivo um a um, abri-lo e efetuar a busca manualmente.
A especificação dos processos é outro ponto que falhamos. Qual o processo para, por exemplo, o cadastro
de um novo funcionário no sistema? Sei que existe um grupo para levantamento dos processos, mas imagino ser um
trabalho ainda muito incipiente (ou, na nossa falha de comunicação, não sabemos o que está acontecendo). Mais um
problema que coloco neste parágrafo: onde está o organograma da Universidade? É outro elemento essencial para se
pensar a comunicação entre as áreas.
O compartilhamento de arquivos é feito via uma unidade compartilhada, sem controle de revisão.
Conceitos como GED (gerenciamento eletrônico de documentos) já são antigos e não utilizados por nossa Universidade.
A vantagem da utilização desses sistemas é notável: gerenciamento de revisão, conversão de formatos, etc.
Por fim, de nada vale estas iniciativas se as pessoas não são capacitadas para usá-las. A capacitação das pessoas para
utilizarem as mais diferentes tecnologias (e não somente a utilização passiva, mas a sugestão de melhorias, mudanças,
etc.) é tão importante quanto o próprio uso das tecnologias em si.”
Silas Silva – 24/10/2012
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“A infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação mais do que reflete nossa concepção de como
interagir com a realidade. E, cada vez mais, o fazer ciência, o agir socialmente e o criar coletivo se dão de forma quase
indistinguível do aparato tecnológico. Dado papel crucial que ferramentas de software tem neste processo, gostaria de pensar
na UFABC como um novo concentrador de projetos de código aberto (talvez fazendo parte da rede de espelhos de vários destes
projetos, como SourceForge, CTAN, CRAN, CPAN). Além disso, em termos de pesquisa, poderíamos ter a ambição de fornecer à
comunidade científica uma plataforma aberta de dados científicos com vistas à transparência e reprodutibilidade da pesquisa.
Uma tal oferta poderia fomentar meta-análises e mesmo servir aos estudantes como uma oportunidade adicional de contato
com os dados mais brutos, mais próximos dos experimentos científicos. Também acredito que estamos perdendo a janela de
oportunidade de investir na democratização do acesso à computação de grid. Com o viés de alguém de uma das áreas sufixadas
com a palavra ‘Computacional’, lamento ver que aqueles que demandam um poder computacional maior do que um
computador desktop pode fornecer são deixados com a única opção de manualmente dividirem seus problemas e os colocarem
para executar em mais de um computador – dependendo do bom senso e da solidariedade de outros colegas em respeitarem
os post-its que sugerem que o computador aparentemente livre para uso está na verdade executando uma tarefa
computacional importante para alguém. Existem vários projetos tentando tornar real a ideia do poder computacional ubíquo,
onde máquinas ociosas de forma relativamente transparente oferecem sua capacidade de processamento a quem demanda
por ela. No entanto, por outro lado, é com pesar que sinto uma enorme frustração com o exercício fútil de manifestar
expectativas suficientemente desafiadoras quando não nos vemos atendidos nem nas coisas mais básicas. E não falo
especificamente do acesso errático à internet, das dezenas de computadores defeituosos, dos softwares inexplicavelmente
desinstalados quando não ofensivamente obsoletos. Na minha percepção, do ponto de vista pequeno e quase tacanho de um
indivíduo com bem pouca participação, o que acho mais grave é não ter havido nenhuma prestação de contas, ou justificativa
para nenhum dos absurdos que se vê no que tange a essa infraestrutura. Corta-me o coração ver o que parece ser uma
preocupação genuína dos monitores nos laboratórios em respeitar, atender e auxiliar no bom andamento das atividades
quando, genuinamente, não parece haver muita abertura para que solicitações venham dos alunos. Posso entender que
solicitações de instalação de softwares possam apenas ser feitas por docentes: softwares geram custo e mesmo os livres tem o
famigerado custo total de propriedade oriundo principalmente de sua manutenção. ...” (continua)
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“...Contudo, acho que falta uma postura transparente sobre que tipos de softwares temos licenciados e em que
quantidade e sobre a política de atualização destes mesmos. Em um dos laboratórios que uso, recebi com alegria a notícia de
que as máquinas seriam remontadas a partir de imagens apenas para perceber que as recém reinstaladas máquinas já vinham
com softwares há 2 anos desatualizados! É claro que muitas vezes atualizar um software significa tão somente passar a sofrer de
bugs novinhos em folha. Mas, isso de forma alguma diminui a enorme importância de um parque atualizado. Em um ambiente
acadêmico – em contraste com um ambiente corporativo – o benefício da dúvida deve ir para a atualização. Embora eu me
considere insatisfeito com muito deste estado de coisas, realmente acredito que antes de qualquer mudança é preciso deixar
claro o quanto a comunidade tem maturidade para ser de fato ouvida ou o quanto apenas cabe ao gado pastar com a grama
que recebe. Antes de pensar na infraestrutura para os próximos 10 anos, é de bom tom repensar o potencial desgaste já gerado
nestes pouco mais de 6 anos. É muito bem vinda, é muito necessária essa tentativa – ainda que vã pareça – de projetar e nos
preparar para o futuro. Porém, sem transparência, estimula-se uma atitude que traveste de ‘espírito crítico’ o simples ato de
reclamar e esvazia-se a propensão a voar alto nos sonhos a quem se priva da segurança que a sensação de parceria com a
equipe de infraestrutura tecnológica deveria propiciar.”
Ailton Andrade de Oliveira – 24/10/2012

“Tenho a impressão que desejamos ir no sentido da adoção de uma Política de Comunicação que estabeleça
parâmetros para criação e manutenção de documentos físicos (Atas, CIs, Ofícios...) e eletrônicos (páginas, portais, blogs, perfis
em mídia(s) social(is)...), baseados nas diretrizes gerais da administração pública (Manual de redação da presidência, Portal
"Governo Eletrônico"...) voltado às particularidades da UFABC.
Thiago Barbosa – 24/10/2012

20

MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Acho que uma meta importante é que o TI seja “esquecido” pela comunidade acadêmica. Explico: Que
tenhamos como meta a excelência no atendimento das demandas dos usuários, que estarão tão satisfeitos que
esquecerão que TI existe, ou seja, se preocuparão apenas com suas atividades, uma vez que contarão com o suporte
pleno proporcionado pelas TIC. Você quer assistir à final do campeonato e torcer pelo seu time, então liga a TV e assiste
ao jogo, sem precisar lembrar da operadora de TV a cabo.”
Rafael Rondina – 25/10/2012

“ Importante atentar-se para o que segue:
A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas informatizados de gerenciamento de
documentos. Entretanto, para se assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos e possam
ser preservados com essas características, é fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os conceitos
arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos digitais.
Nesse sentido, é importante estabelecer a diferença entre sistema de informação, gestão arquivística de
documentos, sistema de gestão arquivística de documentos, gerenciamento eletrônico de documentos (GED) e sistema
informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD).
Sistema de informação: Conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e
programas computacionais que produzem, processam, armazenam e proveem acesso à informação proveniente de fontes
internas e externas para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou entidade.
Gestão arquivística de documentos: Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.
Sistema de gestão arquivística de documentos: Conjunto de procedimentos e operações técnicas, cuja
interação permite a eficiência e a eficácia da gestão arquivística de documentos. ...” (continua)
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“... Gerenciamento eletrônico de documentos (GED): Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da
informação não estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: captura,
gerenciamento, armazenamento e distribuição. Entende-se por informação não estruturada aquela que não está
armazenada em banco de dados, como mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilha etc. O
GED pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow), processamento de
formulários, indexação, gestão de documentos, repositórios, entre outras. A literatura sobre GED distingue, geralmente, as
seguintes funcionalidades: captura (ou entrada), armazenamento, apresentação (ou saída) e gerenciamento, e cita as
tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow) etc. como possibilidades, não como componentes
obrigatórios.
Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD): É um conjunto de procedimentos e operações
técnicas que visam o controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os
princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema informatizado. Um SIGAD tem que ser capaz de
manter a relação orgânica entre os documentos e de garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do
tempo, aos documentos arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades do órgão produtor. O SIGAD é
aplicável em sistemas híbridos, isto é, que utilizam documentos digitais e documentos convencionais. Um SIGAD inclui
operações como: captura de documentos, aplicação do plano de classificação, controle de versões, controle sobre os prazos
de guarda e destinação, armazenamento seguro e procedimentos que garantam o acesso e a preservação a médio e longo
prazo de documentos arquivísticos digitais e não digitais confiáveis e autênticos. No caso dos documentos digitais, um
SIGAD deve abranger todos os tipos de documentos arquivísticos digitais do órgão ou entidade, ou seja, textos, imagens
fixas e em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas web, bases de dados.
Com base nestas definições, podemos tecer as seguintes considerações:
• Um sistema de informação abarca todas as fontes de informação existentes no órgão ou entidade, incluindo o sistema de
gestão arquivística de documentos, biblioteca, centro de documentação, serviço de comunicação, entre outros;
• Um GED trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto o SIGAD parte de uma concepção orgânica, qual
seja, a de que os documentos possuem uma inter-relação que reflete as atividades da instituição que os criou. Além disso,
diferentemente do SIGAD, o GED nem sempre incorpora o conceito arquivístico de ciclo de vida dos documentos; ...”
(continua)
22

MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“... Um SIGAD é um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e, como tal, sua concepção
tem que se dar a partir da implementação de uma política arquivística no órgão ou entidade.
Fonte: CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos. Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão
Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil.
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm
- Resolução nº 25 de 27 de abril de 2007 do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos: dispõe sobre a adoção do Modelo
de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=206&sid=46
- Instrução Normativa nº 4 de 12 de novembro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI – dispõe
sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/11/2010&jornal=1&pagina=69&totalArquivos=88
-Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil.
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm.”

César Guarido – 25/10/2012
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