
 

Ata de Reunião

Ata de Reunião n°: 0123/2019

Realizada em: 09/09/2019 Hora de Início: 08:00 (MAO)

Hora de Término: 09:45 (MAO)

Sistema: SIGAA

Módulo: Extensão

Local: Sala de videoconferência RNP

Coordenador de Implementação: Claucia Luciana Vitalis

Objetivo: START do módulo

Participantes:
Nome do Participante Empresa / Área

Tiago Anony Ribeiro AVMB/Implantação
Janderson S. de Souza IFAM/DGTI
Jorge Ernande Gomes IFAM/PROEX
Nathaniel IFAM/DGTI
Estanislau Santanna IFAM/PROEX
Nara Bezerra IFAM/PROEX
Ireide IFAM/PROEX
Antônia Braga IFAM/PROEX

Enviar cópias para:

Assuntos Abordados:
No dia 09 de setembro de 2019 a reunião de apresentação do módulo Extensão que estava prevista para iniciar as 8h horário
de Manaus, teve seu início com 22 minutos de atraso, devido a aguardar os demais convidados para esta reunião, de forma
que mesmo sem a presença de todos os participantes o analista Janderson, em respeito aos presentes, solicito o ínicio da
apresentação. Após o analista de sistemas Tiago Anony Ribeiro responsável pela condução da reunião, realizou uma breve
introdução referente ao SIG, SIGAA e conceitos gerais da implantação.
Após sua apresentação pessoal  iniciou a apresentou do módulo  Extensão para os participantes,  esta apresentação sendo
composta de todo os papéis, fluxos e caminhos contidos no sistema, sendo abordado através de uma dinâmica expositiva e
contemplando detalhamento de fluxos básicos e ações de extensão contempladas pelo módulo, bem como iteração de todos
os stakeholders nas atividades.
Devido ao módulo ser de grande porte, foi detalhado durante toda apresentação que, a mesma seria de forma sintetizada afim
de possibilitar o primeiro contato dos participantes com o módulo e detalhar fluxos contemplados pelo mesmo. Dentro dos
foi demonstrado o diagrama de atividades de uma ação de extensão do tipo evento, com financiamento interno de edital
próprio, diagrama este a ser enviado a todos os participantes, juntamente com a apresentação realizada e a ATA de registro.
Após  concluída  a  apresentação  do  módulo  foi  aberto  para  questionamentos,  onde  foram  realizados  questionamentos
referentes  a  certificados,  atividades  e  outros  tópicos,  questionamentos  estes  todos  sanados  pelo  analista  Tiago  Anony
Ribeiro.
Nas considerações finais foi pontuado com aos participantes para testarem exaustivamente o módulo em ambiente de testes,
para este caso o ambiente de homologação (http://www.ifam.edu.br/sig-homologacao) , que o treinamento seria realizado
posteriormente  de forma acordada  entre  as  partes,  sendo debatido entre  os  analistas  Tiago Anony Ribeiro  (AVMB) e
Janderson Souza (IFAM) a posibilidade de sua realização de forma presencial tendo em vista a possibilidade de fechar uma
agenda de apoio presencial visando a capacitação, agilidade e melhor fluidez do processo como um todo. 
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Foram  então  proferidas  algumas  palavras  por  parte  da  AVMB  agradecendo  a  participação  de  todos  presentes  os
participantes, a reunião teve sua conclusão as 09:45 horário de Manaus.

Decisões Tomadas:
Os participantes deverão realizar testes no ambiente de homologação do IFAM.
Os participantes receberão copia da ATA.
Os participantes receberão um fluxo detalhado, através do diagrama de atividades afim de auxiliar nos testes prévios do
módulo Extensão.
Os participantes receberão da apresentação realizada.

Pendências Anteriores:
Ata n° Item Assunto Responsável Situação

Pendências remanescentes e providências futuras:
Ata n° Item Assunto Responsável Situação
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