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Ata de Reunião 
 

Ata de Reunião n°: 008/2014  

Realizada em: 17/12/2014 Hora de Início: 08h e 00min 

    Hora de Término: 18h e 00min 

                         18/12/2014 Hora de Início: 08h e 30min 

    Hora de Término: 16h e 30min 

 

Sistema: Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG 

Módulo: SIGAA – Técnico, Ambientes Virtuais e Ouvidoria 

Local: Web conferência 

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Objetivo: Apresentação e Análise dos Módulos Técnico, Ambientes Virtuais e Ouvidoria e Treinamento do 

Módulo Técnico 

 

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área Rubrica 

Paraguassu dos Santos Cardoso AVMB  

Felipe Cervi AVMB  

Bryan Aislan Zinn DTI/IFRS  

Dario Alberto Alves Bezerra Viamão/IFRS  

Denirio Itamar Lopes Marques Dir.Ensino/IFRS  

João Carlos Medina Neto Viamão/IFRS  

Ana Paula Colares Flores Moraes PROEN/IFRS  

Maria do Carmo Alves de Oliveira PROEN/IFRS  

Diego Saraiva de Oliveira DTI/IFRS  
 

Enviar cópias para: 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vecchia 
 

Assuntos Abordados: 

Dia 17/12/14 
Com previsão de iniciar as oito (8) horas, na Reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

(IFRS), mas por problemas estruturais, alheios a nossa vontade, iniciaram-se as atividades às 10h e 
30min. 

O analista Felipe iniciou com a apresentação geral do sistema SIGAA, principalmente sobre o 
funcionamento dos papéis (perfis) em que os sistemas utilizam. Logo após, o analista Paraguassu fez a 
apresentação do Módulo Técnico e suas funcionalidades. Demonstrou como se efetua a parametrização 
do Módulo Técnico, o calendário acadêmico, os horários das aulas do campus. Cadastro de curso, 
componente curricular, módulo, estrutura curricular, turma de entrada e cadastro discente. Foi comentado 
que os processos de parametrização, calendário acadêmico e horário das aulas influenciam diretamente 
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em todo o Módulo.  
A funcionalidade “módulo” tem como importância a reunião dos componentes curriculares em 

grupo, tendo como equivalência ao semestre e que a estrutura curricular é a vinculação de módulos 
(semestre) com o curso criado.  

Outro ponto citado foi, o cadastro de “turma de entrada” que faz relação com o cadastro discente, 
nele se define o período de ingresso do discente, Nisto se equivale salientar que, para cada grupo de 
discentes novos oriundos de processo seletivo, se faz necessário a criação de uma turma de entrada. 
Após foi apresentado o processo de criação de turma e os tipos de matriculas que podem ser realizados. 

 Como sequência das atividades foi executada a troca de informações para analise e verificação dos 
processos utilizados pelo IFRS para questões dos cursos subsequentes. 
 Um dos pontos definido foi que os códigos de curso, componentes curriculares, estruturas 
curriculares seria efetuado pelo campus Viamão como processo de implantação piloto.  
 Outra questão foi sobre o processo seletivo, os participantes comentaram que o interessante é que 
esta funcionalidade não fizesse parte do Módulo, pois não seria atividade deste gestor e que há na 
instituição um setor responsável por esta atividade.  
 Outro ponto foi o fato do sistema não ter armazenado a renda familiar e os tipos de cotas. Os 
analistas da AVMB explicaram que isto pode ser estimado como implementação de sistema.  
 Os participantes questionaram sobre uma forma que cobrar os professores para o preenchimento 
das frequências e notas dos alunos, os analistas da AVMB comentaram que há uma solicitação de outra 
instituição, no qual executa um processo de envio de e-mail para o coordenador do curso em que o 
docente está vinculado, conforme prazo definido, como por exemplo: 15 (quinze) dias. Passado este 
período será enviado um e-mail para diretor da unidade, esta definição de prazo fica a critério da 
instituição.  
 Outro assunto levantado foi com relação ao calendário acadêmico em que as descrições de alguns 
campos poderiam sofrer alterações. Os analistas da AVMB comentaram que poderia ser efetuado, desde 
que seja solicitado via O.S. e destinado a AVMB, a implementação de alteração.  
 O Sr. João questionou sobre a possibilidade de espelhamento do banco de dados do SIG, até pelo 
fato do campus de Viamão possuir uma internet de baixa velocidade. Os analistas da AVMB comentaram 
que esta situação não é possível até pelo fato do sistema ser WEB, neste sentido não seria necessário 
este procedimento, mas reforçaram a necessidade de manter uma conexão de internet de bom nível a fim 
de que o sistema retorne com a qualidade esperada. 

Dia 18/12/14 
 Conforme programado, dando inicio as oito (8) horas e trinta (30) minutos, na Reitoria do Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul, o segundo dia de atividades definidas no cronograma. As atenções se 
voltaram para o Módulo Ambientes Virtuais.  
 O analista Felipe fez a apresentação e demonstrou no ambiente de homologação do IFRS algumas 
funcionalidades do Módulo. Explicou que este Módulo tem por finalidade as atividades acadêmicas 
extracurriculares, que teria alguma semelhança com o ambiente virtual Moodle. As atividades 
desenvolvidas são de interesses comuns e que não estejam contempladas nas turmas virtuais. 

 O Sr. Denirio comentou que o Módulo Ambientes Virtuais poderia ser utilizado como em atividades 
com os lideres de turma dos cursos integrados. Assim, poderiam trocar ideias e discussões através fóruns 
e chats, além de deixar disponíveis informações relevantes as atribuições que a função exige. 

 Com o prosseguimento das atividades o analista Paraguassu fez a apresentação e demonstrou 
algumas funcionalidades do Módulo Ouvidoria, no ambiente de Homologação do IFRS. Apresentou o fluxo 
de execução e quais os perfis envolvidos.  
 Comentou que este Módulo tem por finalidade a de se posicionar e escutar as manifestações da 
comunidade interna e externa, recebendo críticas, denúncias, elogios, fornecendo informações e 
conhecendo as necessidades existentes. Todos concluíram que este Módulo é de suma importância para 
instituição, no qual faz um estreitamento da administração com a comunidade acadêmica e geral. 
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 Dentre as atividades que foram efetuadas durante os encontros, foram definidas algumas 
configurações e parametrizações necessárias para desenvolvimento e aplicação no Módulo Técnico, 
entendido que este será utilizado para os cursos técnicos subsequentes.  
 Das ações e decisões tomadas foi o código de curso e o código do componente curricular com uma 
codificação padronizada sugerida. Outro ponto que não estava na pauta, mas se fez comentário foi com 
relação ao cursos Pronatec e como seria a gestão destes cursos. Os analistas da AVMB explicaram que o 
Módulo que será utilizado para esta situação é o Módulo Formação Complementar. Este Módulo tem a 
função de atender aos cursos que não se enquadram aos outros Módulos existente, ideal para cursos de 
curta duração ou períodos não regulares. 

 Como finalização, os participantes avaliaram que o sistema SIGAA apresentado vem ao encontro 
das necessidades inerentes a instituição e os analistas da AVMB reforçaram que o sistema só terá sua 
valia se os envolvidos assumirem o compromisso da implantação, nisto todos concordaram e assimilaram 
a proposta.  

 
Decisões Tomadas: 

 

Como decisão tomada, segue: 

 Foi sugerido para os cadastrados de cursos e componentes curriculares: 

     VIA001S – Código de Curso 

    VIA001S0012 – Código de Componente Curricular 

 VIA = CAMPUS VIAMÃO 

 001 = CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 S = SUBSEQUENTE 

 0012 = COMPONENTE CURRICULAR “CUSTOS” DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Esta sugestão cabe aprovação do conselho superior da instituição. 

 
 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     
 
Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     
 
 
 




