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Introdução	1	

As	 Tecnologias	 da	 Informação	 e	 Comunicação	 (TIC)	 atingem	 praticamente	 todos	 os	2	
aspectos	 da	 vida	moderna.	 Em	 certo	 sentido,	 o	 dinamismo	 e	 a	 capacidade	 de	 realização	 de	3	
uma	sociedade,	nos	dias	atuais,	dependem	diretamente	de	sua	habilidade	de	 lidar,	de	forma	4	
eficiente	e	 abrangente,	 com	essas	 tecnologias.	Como	 se	 sabe,	 esta	 área	é	 fundamental	para	5	
dar	 suporte	 às	 demais	 áreas	 de	 conhecimento	 que	 utilizam	 cada	 vez	 mais	 as	 TIC	 em	 seus	6	
produtos	e	processos.	Os	efeitos	da	ausência		da	infraestrutura	adequada	e	de	conhecimentos	7	
amplos	 dessa	 área,	 tornam	 as	 regiões	 menos	 desenvolvidas	 ainda	 mais	 vulneráveis	 [1].	8	
Reconhecendo	 a	 importância	 das	 TICs	 em	 processos	 contemporâneos	 de	 ensino	 e	9	
aprendizagem	 e	 na	 governança	 eletrônica,	 a	 UFSB,	 em	 seus	 princípios	 norteadores,	10	
explicitados	 em	 sua	 Carta	 de	 Fundação	 e	 Plano	 Orientador	 [2],	 colocam	 as	 TICs	 como	11	
elementos	 estruturantes	 de	 sua	 organização	 -	 inclusive,	 	 criando	 a	 primeira	 Pró-reitoria	 de	12	
Tecnologia	 de	 Informação	 e	 Comunicação	 de	 Instituições	 Federais	 -	 PROTIC.	 Idéia	 depois	13	
seguida	por	outras	universidades,	a	exemplo	da	UFOB	e	UFPE,	que	usaram	o	exemplo	da	UFSB	14	
na	criação	das	respectivas	pró-reitorias.	15	

A	 implantação	 da	 infraestrutura	 e	 serviços	 de	 TIC	 para	 a	 UFSB,	 seguiu	 as	 orientações	16	
estabelecidas	 em	 relatório	 de	 planejamento	 produzido	 ainda	 em	 2013	 pelos	 gestores	 da	17	
Protic,	 onde	 vários	 princípios	 foram	 colocados	 como	 norteadores.	 Entre	 esses	 princípios,	18	
podemos	destacar	a	utilização	de	estratégias	de	construção	e	projeto	que	levassem	em	conta	19	
modelos	 plenos	 e	 sub-plenos	 (ou	 degradados)	 de	 implantação,	 tanto	 para	 infraestrutura	20	
quanto	 para	 sistemas.	No	mesmo	 relatório	 foi	 indicado	 a	 utilização	 de	Nuvem	para	 garantir	21	
acesso	mais	amplo,	maior	confiabilidade	e	menor	dependência	de	equipamentos	e	de	equipes	22	
de	manutenção.		23	

Sem	modelo	precedente,	 coube	ao	grupo	 inicial	que	constituiu	a	Protic	 inovar	na	 criação	de	24	
estruturas	e	 fluxos	de	 trabalho	que	 traduzissem	a	 relevância	e	papel	das	TICs	nos	processos	25	
acadêmicos	 e	 de	 gestão	 em	 nossa	Universidade.	 A	 ausência	 de	 infraestrutura,	 sem	 a	 banda	26	
larga	adequada	na	região	sul	da	Bahia,	e	a	necessidade	de	montar	equipes	para	todas	as	áreas	27	
de	 relevância	 das	 TICS	 na	UFSB,	 foram	desafios	 que	 se	 colocavam	no	 início	 da	 implantação,	28	
que	foram	superados	graças	ao	empenho	de	todos	os	componentes	desta	pró-reitoria	[3].		29	

A	UFSB	já	possui	uma	rede	digital	que	cobre	os	três	campi	e	os	oito	colégios	universitários.	A	30	
capilaridade	 e	 banda	 de	 nossa	 rede	 era	 um	 desafio	 considerado	 “quase	 impossível”	 para	 a	31	
realidade	em	que	nos	 instalamos.	Da	mesma	forma,	desenvolvemos	e	 implantamos	sistemas	32	
de	gestão	acadêmica	e	administrativa	e	fomos	a	primeira	Universidade	a	adotar	o	sistema	de	33	
e-mail	em	nuvem	no	Serpro	(V3).	Criamos	e	desenvolvemos	um	sistema	informático	inédito	de	34	
concursos	 descentralizado.	 As	 sessões	 de	 conferência	 via	 Web	 (webconf)	 passaram	 a	 ser	35	
rotineiras	 em	 nossas	 atividades	 administrativas	 e	 acadêmicas;	 pode-se	 afirmar,	 em	 termos	36	
relativos,	 guardadas	 as	 proporções	 em	 seus	 quadros	 de	 pessoal,	 que	 estamos	 entre	 as	37	
Universidades	Brasileiras	que	mais	utilizam	esses	recursos	de	webconf.	38	

Para	realizar	sua	missão,	a	Protic/UFSB	procura	cultivar	os	valores	de	colaboração,	eficiência	e	39	
economicidade,	fazendo	escolhas	que	atendam	às	necessidades	de	nossa	Universidade	frente	40	
a	um	orçamento	limitado	e	quadro	de	pessoal	enxuto.	Nesse	sentido,	procura-se,	sempre	que	41	
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possível,	 utilizar	 software	 livre	 e	 desenvolver	 ou	 adaptar	 soluções	 com	 nossos	 próprios	1	
recursos	humanos.		 	 	 	2	

Estrutura	da	Protic	 	 	3	

A	Protic	 se	estrutura	em	 torno	de	 três	grandes	áreas	 temáticas,	podendo	 ter	atividades	que	4	
envolvam	todas	ou	um	subconjunto	dessas	áreas	temáticas.	São	elas:	Sistemas;	Infraestrutura	5	
de	tecnologias	de	informação	e	comunicação;	e	multimídia	e	conteúdos	digitais.	Cada	grande	6	
área	está	associada	a	uma	diretoria,	que	por	sua	vez	se	subdivide	em	coordenações	e	setores.	7	
As	atividades	de	sistemas	incluem	concepção,	adaptação	e	gestão	dos	sistemas	de	informação	8	
administrativos	e	de	apoio	ao	ensino,	pesquisa	e	extensão,	que	incluem	sistemas	de	concurso,	9	
sistema	 de	 gestão	 de	 eventos,	 sistemas	 de	 registro	 acadêmico,	 dentre	 outros.	 A	 área	 de	10	
infraestrutura	gerencia	toda	a	infraestrutura	digital	e	de	comunicação,	que	inclui	meios	digitais	11	
(computadores	 e	 outros	 sistemas	 computadorizados),	 redes	 de	 comunicação,	 inclusive	 voz	12	
sobre	 IP	 (VOIP),	 Internet,	 dispositivos	 móveis,	 centros	 de	 dados,	 segurança	 da	 informação,	13	
correio	 eletrônico,	 provedores	 externos	 de	 nuvens,	 interações	 com	 a	 Rede	 Nacional	 de	14	
Pesquisa	(RNP)	etc.	Finalmente,	a	área	de	multimídia	e	conteúdos	digitais	envolve	a	gestão	de	15	
plataformas	 para	 manutenção,	 criação	 e	 disponibilização	 de	 conteúdos	 digitais,	 ambientes	16	
virtuais	de	aprendizagem	(AVAs),	ambientes	de	colaboração,	estúdios	para	geração	de	aulas	e	17	
conteúdos	digitais,	suporte	ao	portal	UFSB,	repositórios	de	conteúdos,	entre	outros.	Além	das	18	
áreas	e	respectivas	diretorias	acima	referidas,	a	PROTIC	intenciona	manter	grupos	especiais	de	19	
apoio	e	participação	em	projetos	 interdisciplinares	de	pesquisa,	desenvolvimento	e	 inovação	20	
da	UFSB.	Os	recursos	humanos	dedicados	a	projetos	especiais	podem	ser	aqueles	vinculados	a	21	
diferentes	áreas	da	Protic,	professores	colaboradores	e	eventuais	bolsistas.	Projetos	especiais	22	
têm	 caráter	 temporário	 e	 dinâmico,	 com	 respectivas	 estruturas	 sendo	 estabelecidas	 sob	23	
demanda.		24	

Nos	itens	a	seguir	detalhamos	desafios	que	julgamos	mais	relevantes	para	a	discussão	das	TICs	25	
no	I	Congresso	da	UFSB,	discussão	essa	que	dará	subsídios	para	o	planejamento	futuro	da	TICs	26	
na	 UFSB,	 o	 Plano	 Diretor	 de	 Tecnologias	 de	 informação	 e	 comunicação	 (PDTIC)	 e	 o	 Plano	27	
Diretor	Institucional	UFSB	(PDI).	28	

As	discussões	no	congresso	serão	realizadas	em	05	sessões,	distribuídas	em	horários	distintos	29	
para	viabilizar	participação	ampla	de	 todos	os	 interessados.	No	que	 se	 segue,	 apresentamos	30	
propostas	de	temas	que	serão	objetos	de	discussão	em	sessões	do	I	Congresso	da	UFSB.			Este	31	
texto	servirá	para	motivar	as	discussões	e	sugestões	da	comunidade	da	UFSB	em	torno	desses	32	
temas	relevantes	para	as	TICs	na	UFSB.	 	 	33	

Sessões	de	Discussão	34	

Sessão	01	-	Redes,		Armazenamento	e	Segurança	de	Informações	35	

A	 construção	de	uma	 rede	digital	 adequada	às	necessidades	da	UFSB	é	um	desafio,	 isto	por	36	
conta	da	estrutura	acadêmica	e	administrativa	diferenciada	da	Universidade	e	sua	proposta	de	37	
inserção	 territorial	 na	 região	 sul	 e	 extremo	 sul	 da	 Bahia,	 somada	 à	 ausência	 de	 uma	38	
infraestrutura	de	rede	banda	larga	de	qualidade	nesta	região.	39	
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Por	um	lado,	uma	estrutura	organizacional	distribuída	em	distâncias	geográficas,	com	mais	de	1	
200km	 entre	 cada	 campus	 e	 suas	 respectivas	 unidades	 acadêmicas	 (Institutos	 e	 centros	 de	2	
formação	 profissional),	 e	 quase	 900km	 de	 estradas	 entre	 suas	 respectivas	 unidades	3	
descentralizadas	 (i.e.,	 Colégios	 Universitários	 e	 Complexos	 Integrados	 de	 Educação)	 --	 ver	4	
Plano	Orientador	da	UFSB	em	[4]	para	uma	apresentação	mais	detalhada.	5	

Por	outro	lado,	do	ponto	de	vista	acadêmico,	um	modelo	pedagógico	baseado	em	tecnologias	6	
educacionais	 que	 incentivam	 o	 uso	 de	 tecnologias	 com	 interfaces	 digitais	 para	 a	 criação	 e	7	
compartilhamento	de	conteúdos	e	articulação	entre	equipes	docentes	e	discentes	distribuídos	8	
nas	 diferentes	 unidades	 da	 Universidade.	 Além	 disso,	 do	 ponto	 de	 vista	 administrativo,	9	
ferramentas	 digitais	 são	 utilizadas	 em	 atividades	 administrativas	 com	 intuito	 de	 facilitar	 e	10	
tornar	mais	eficiente	os	processos	de	gestão	[4].	11	

Neste	 contexto,	 uma	 rede	 digital	 tem	 um	 papel	 fundamental	 para	 viabilizar	 as	 atividades	12	
cotidianas	 da	 Universidade.	 Entretanto,	 a	 construção	 desta	 rede	 digital	 passa	 por	 inúmeros	13	
desafios:		14	

1) A	região	não	oferece	uma	infraestrutura	de	rede	banda	larga	com	qualidade	adequada	15	
e,	apesar	de	existirem	inúmeras	iniciativas	de	implantação,	não	existe	uma	perspectiva	16	
de	solução	em	curto	ou	médio	prazo.	17	

2) Muitos	 colégios	 universitários	 estão	 situados	 em	 localidades,	 em	 que	 grandes	18	
provedores	 não	 vem	 demonstrando	 interesse	 em	 investir	 para	 oferecer	 serviço	 de	19	
qualidade.	 Pequenos	 provedores	 que	 possuem	 alguma	 rede	 implantada	 não	20	
conseguem	 entregar	 um	 serviço	 com	 a	 qualidade	 ou	 confiabilidade	 necessária	 às	21	
demandas	da	Universidade.	Além	disso,	muitos	 colégios	 estão	 situados	 em	 locais	 de	22	
difícil	acesso	para	implantação	e	manutenção	de	infraestrutura	de	rede	digital	--	o	que	23	
torna	ainda	mais	desafiador	o	trabalho	de	pequenos	provedores	de	telecomunicação.	24	

3) É	inviável	para	Universidade	implantar	e	manter	infraestrutura	própria,	por	conta	dos	25	
custos	e	complexidade	de	implantação,		operação	e	manutenção	--	desviando	inclusive	26	
dos	objetivos	essenciais	da	instituição.	27	

4) A	 Rede	 Nacional	 de	 Pesquisa,	 instituição	 apoiada	 pelo	 MEC	 para	 oferecer	 links	 de	28	
comunicação	para	Universidades	Federais,	também	possui	dificuldades	em	seu	modelo	29	
de	contratação	para	entregar	links	de	comunicação	para	as	unidades	da	UFSB.	30	

Face	 a	 estes	 desafios,	 a	Universidade	 apoiada,	 por	 sua	 equipe	de	 TIC,	 em	um	planejamento	31	
iniciado	no	final	de	2013,	apostou	em	um	conjunto	de	ações	com	o	objetivo	de	viabilizar	uma	32	
estrutura	de	rede	digital	para	a	UFSB:	33	

A) Realização	de	mapeamento	das	capacidades	de	oferta	de	serviço	de	comunicação	por	34	
grandes	e	pequenos	provedores	na	região	sul	e	extremo	sul	da	Bahia.	35	

B) Confecção	 de	 projeto	 básico	 e	 elaboração	 de	 edital	 próprio	 para	 a	 contratação	 de	36	
serviços	 de	 comunicação	 com	 recursos	 da	 Universidade	 e	 tomando	 como	 base	 as	37	
capacidades	 de	 oferta	 de	 serviço	 observadas	 na	 região.	 Assim,	 foi	 possível	 a	38	
implementação	de	 rede	digital	de	 fibra	ótica	com	velocidade	 igual	ou	superior	a	100	39	



	

	

	

	

	
Tema	4:	Tecnologias	da	Informação	e	Comunicação	 4	
	

Megabits	por	segundo	(Mbps)	para	os	Campi	e	links	terrestres	via	radiofrequência	de	1	
12	Mbps	(ou	superior)	para	os	Colégios	Universitários	(CUNIs).	2	

C) Convênio	 com	Estado	para	uso	de	 links	 satélites	 como	backup	para	o	 caso	de	 falhas	3	
nos	links	de	comunicação	que	atendem	aos	Colégios	Universitários.	4	

Este	conjunto	de	medidas	resultou	em	um	modelo	de	rede	inicial	superior	ao	esperado	em	sua	5	
implantação	em	meados	de	2014.	Além	disso,	desde	então,	uma	série	de	medidas	vem	sendo	6	
realizadas	para	garantir	a	melhoria	da	rede	inicialmente	implantada:	7	

1) Interação	 continuada	 com	os	provedores	 responsáveis	 pelo	 atendimento	da	 rede	de	8	
Colégios	Universitários	 visando	 à	 substituição	 de	 links	 de	 comunicação	 via	 rádio	 por	9	
links	via	fibra	óptica,	a	qual	permite	comunicação	mais	rápida	e	mais	confiável.	10	

2) Interação	continuada	com	a	RNP	e	com	provedor	que	atende	aos	links	dos	Campi	para	11	
garantir	uma	ampliação	nos	links	de	fibra	óptica	dos	Campi.	Atualmente,	por	exemplo,	12	
os	Campi	em	Porto	Seguro	e	em	Teixeira	de	Freitas	operam	com	links	com	velocidades	13	
de	1.000Mbps	(1	Giga	bps)	e	200Mbps,	respectivamente.	14	

3) Implantação	de	links	de	comunicação	backup	nos	Campi	para	permitir	continuidade	do	15	
funcionamento	em	caso	de	falhas	nos	links	principais.	16	

4) Implantação	 de	 mecanismos	 de	 monitoramento	 para	 continuamente	 aferir	 a	17	
qualidade	 dos	 links	 de	 comunicação	 e	 agilizar	 as	 intervenções	 em	 caso	 de	 falhas	 ou	18	
degradação	em	relação	ao	desempenho	esperado.	19	

Contudo,	apesar	de	todas	estas	ações,	a	estrutura	de	rede	digital	da	UFSB	ainda	está	enfrenta	20	
inúmeros	desafios:	21	

1) A	estrutura	da	rede	que	atende	aos	Colégios	Universitários	é	extremamente	complexa:	22	
a	 comunicação	 entre	 o	 CUNI	 e	 seu	 respectivo	 Campus	 é	 composta	 por	 inúmeros	23	
enlaces	de	rádio	e/ou	pela	integração	de	diferentes	provedores	de	telecomunicações;	24	
alguns	 rádios	 precisam	 ser	 instalados	 em	 locais	 de	 difícil	 acesso	 e/ou	 sem	 qualquer	25	
infraestrutura	física	etc.	A	consequência	é	que,	em	caso	de	falhas,	esta	infraestrutura	26	
de	 rede	digital	 também	se	 torna	de	difícil	manutenção,	principalmente	para	 aqueles	27	
Colégios	 em	 locais	 de	 difícil	 acesso	 (exemplo,	 regiões	 rodeadas	 por	 Serras,	 Morros	28	
etc.).	 Assim,	 a	 proposição	 de	 soluções	 que	 possam	 contornar	 tal	 complexidade	 se	29	
apresenta	como	um	desafio	--	principalmente	quando	o	Estado	não	consegue	ofertar	30	
uma	 infraestrutura	 de	 banda	 larga	 confiável	 e	 de	 qualidade	 e	 ainda	 não	 possui	31	
perspectiva	de	fazê-lo	em	um	prazo	tangível	para	a	região	que	sedia	a	UFSB.		32	

2) Não	é	possível	mitigar	todas	as	falhas	de	comunicação,	e	estas,	quando	ocorrem,	têm	33	
tido	 impactos	 nas	 atividades	 acadêmicas.	 Principalmente,	 porque	 quando	 links	34	
principais	(terrestres)	de	um	ou	mais	CUNIs	falham	e	os	links	secundários	(via	satélite)	35	
são	 acionados,	 estes	 não	 conseguem	 atender	 de	 forma	 adequada	 interações	 em	36	
tempo	 real.	 Nesse	 sentido,	 formas	 de	 interação	 com	maior	 atraso	 de	 comunicação	37	
precisam	 ser	 consideradas	 na	 definição	 de	 modelos	 pedagógicos	 -	 que	 sejam	38	
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resilientes	a	falhas	ou	atrasos	na	comunicação,	sem	que	a	experiência	de	aprendizado	1	
sofra	prejuízo	significativo.	2	

3) A	 Universidade	 precisa	 aumentar	 sua	 equipe	 técnica,	 atualmente	 com	 tamanho	3	
modesto,	para	habilmente	implantar	e	manter	mecanismos	que	tornem	mais	eficiente	4	
o	uso	da	rede	de	comunicação.	5	

Somado	ao	desafio	de	construção	de	uma	rede	digital,	outro	desafio	de	TIC	que	se	apresenta	é	6	
a	concepção	de	 infraestruturas	digitais	que	sejam	adequadas	ao	armazenamento	de	dados	e	7	
sistemas	e	serviços	informatizados.		8	

A	 atual	 infraestrutura	 de	 TIC	 da	 UFSB	 é	 utilizada	 por	 uma	 série	 de	 sistemas	 e	 serviços,	 tais	9	
como:	 Sistema	 Integrado	 de	 Gestão	 de	 Atividades	 Acadêmicas;	 Sistema	 Integrado	 de	10	
Patrimônio,	Administração	e	Contratos;	Sistema	de	Gestão	de	Recursos	Humanos;	Ambientes	11	
Virtuais	de	Aprendizado;	Portal	Web	etc.		12	

Com	 o	 aumento	 previsto	 do	 número	 de	 estudantes	 e	 servidores	 para	 a	 continuidade	 do	13	
processo	 de	 implantação	 de	 novos	 Colégios	 Universitários	 e	 de	 Complexos	 Integrados	 de	14	
Educação,	 dos	 Centros	 de	 Formação	 e	 de	 seus	 respectivos	 cursos	 de	 graduação	 e	 pós-15	
graduação,	a	demanda	pelo	uso	de	sistemas	e	serviços	de	TIC	aumentará	proporcionalmente.	16	
Além	disso,	uma	série	de	outros	serviços	necessários	para	apoio	às	atividades	da	Universidade	17	
ainda	 estão	 em	 fase	 de	 implantação,	 tais	 como:	 Serviço	 de	 Voz	 sobre	 IP,	 que	 facilitará	 a	18	
comunicação	 telefônica	 via	 rede	 digital;	 serviço	 distribuído	 de	 conferência	 Web	 da	 UFSB;	19	
serviço	de	vigilância	eletrônica,	para	apoio	a	serviço	de	vigilância	atual	etc.			20	

O	 aumento	 do	 uso	 dos	 serviços	 e	 sistemas,	 bem	 como	 a	 implantação	 dos	 novos	 serviços	 e	21	
sistemas	previstos,	demandam	melhoria	na	 infraestrutura	 computacional	 subjacente.	Dentre	22	
os	 elementos	 desta	 infraestrutura	 digital,	 os	 serviços	 de	 armazenamento	 requerem	 atenção	23	
especial;	além	de	atender	ao	aumento	do	armazenamento	de	conteúdos	digitais	relacionados	24	
às	 atividades	 acadêmicas	 e	 administrativas,	 é	 também	 necessário	melhorar	 mecanismos	 de	25	
contingenciamento	 de	 falhas,	 como	 a	 realização	 de	 cópias	 de	 segurança	 (backup)	 tanto	 dos	26	
dados	quanto	das	versões	das	aplicações.				27	

A	previsão	de	crescimento	da	demanda	de	armazenamento	dos	sistemas	administrativos	pode	28	
dobrar	 em	 um	 espaço	 de	 dois	 anos.	 Enquanto	 que	 a	 demanda	 de	 armazenamento	 para	 as	29	
cópias	 de	 segurança	 deve	 crescer	 dezoito	 vezes	 neste	 mesmo	 período.	 Isto	 se	 deve,	30	
principalmente,	à	natureza	dos	dados	produzidos	pelos	Sistemas	Acadêmico	e	Administrativo,	31	
pelo	Ambiente	Virtual	de	Aprendizagem	e	pelo	Serviço	de	Conferência/Transmissão	de	Aulas.	32	

A	 implantação	 destas	 infraestruturas	 digitais	 especializadas	 de	 armazenamento	 também	33	
enfrentam	diferentes	desafios:	34	

1) Implantação	 de	 infraestrutura	 física	 adequada,	 por	 conta	 dos	 custos	 de	 construção,	35	
operação	 e	 manutenção.	 Por	 exemplo,	 estas	 estruturas	 demandam	 construções	 de	36	
salas	 com	 sistemas	 anti-incêndio,	 circuito	 de	 vigilâncias,	 sistemas	 redundantes	 de	37	
contingenciamento	de	falhas	de	energia	elétrica	etc.	38	
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2) Necessidade	de	 incremento	no	quadro	de	pessoal	especializado	para	manutenção	de	1	
tais	infraestruturas	de	centro	de	armazenamento	de	dados.		2	

3) Os	custos	até	então	 levantados	para	armazenamento	de	dados	em	centros	de	dados	3	
terceirizados	 (e.g.,	plataformas	de	computação	em	nuvem)	 são	bastantes	elevados	e	4	
questões	legais	impedem	o	uso	de	centros	de	dados	em	provedores	públicos	com	sede	5	
fora	do	país.	6	

Para	contornar	tais	desafios,	algumas	ações	foram	adotadas:		7	

1) Uso	 de	 plataforma	 de	 nuvem	 para	 hospedagem	 de	 correio	 eletrônico,	 atendendo	 a	8	
imposições	 legais	 e	 permitindo	 a	 entrega	 de	 um	 serviço	 de	 correio	 eletrônico	 mais	9	
confiável	e	de	baixo	custo	--	ver	decreto	Lei	8135	de	Nov/2013	[3].	10	

2) Parceria	 com	 a	 UFBA	 para	 hospedagem	 de	 principais	 sistemas	 informatizados	 e	11	
ambientes	virtuais	da	UFSB	e	para	o	uso	da	equipe	técnica	da	UFBA	em	determinadas	12	
situações	--	o	que	permite,	com	custo	extremamente	baixo,	a	utilização	de	um	centro	13	
de	 dados	 já	 estabelecido	 com	 equipe	 técnica	 devidamente	 treinada.	 Contornando	14	
limitações	de	infraestrutura	física	e	de	pessoal.	15	

3) Evolução	 gradativa	 de	 centros	 de	 dados	 locais,	 em	 cada	 Campus,	 voltados	 ao	16	
armazenamento	 de	 serviços	 e	 sistemas	 que	 precisam	 estar	 localmente	 disponíveis,	17	
como	por	exemplo:	sistemas	de	vigilância	eletrônica,	sistemas	de	telefonia	IP,	sistemas	18	
de	autenticação	de	credenciais	em	rede	etc.	19	

4) Adoção	de	soluções	baseadas	em	software	livre	para	redução	de	custos.	20	

5) Realização	continuada	de	treinamento	da	equipe	de	TIC	para	amadurecimento	de	sua	21	
capacidade	técnica.	22	

Apesar	destas	iniciativas,	várias	questões	ainda	carecem	de	discussão:	23	

A) Plataformas	 de	 computação	 em	 nuvens	 (e.g.,	 Youtube,	 Google	 Drive	 etc.)	24	
personalizados	 para	 as	 necessidades	 da	 UFSB	 podem	 ser	 uma	 alternativa	 para	 o	25	
armazenamento	 de	 conteúdos	 produzidos	 durante	 o	 processo	 de	 ensino-26	
aprendizagem.	27	

B) Estratégias	 podem	 ser	 adotadas	 pela	 equipe	 docente	 durante	 a	 produção	 de	28	
conteúdos	 de	 modo	 a	 tornar	 mais	 eficiente	 o	 uso	 das	 infraestruturas	 digitais	 de	29	
armazenamento	 de	 informações	 --	 por	 exemplo,	 minimizando	 armazenamento	 de	30	
materiais	 em	 duplicidade,	 usando	 formatos	 digitais	 que	 tenham	menor	 impacto	 no	31	
armazenamento	e	na	transferência	entre	computadores	etc.	32	

Por	 fim,	 toda	 e	 qualquer	 infraestrutura	 digital	 está	 sujeita	 a	 ações	 maliciosas	 que	 podem	33	
prejudicar	o	 funcionamento	dos	serviços	e	sistemas	 informatizados	ou	ainda	comprometer	a	34	
integridade,	autenticidade	ou	confidencialidade	das	informações.	Desta	forma,	adotar	políticas	35	
globais	 de	 segurança	 de	 informações	 e	 implantar	 mecanismos	 digitais	 de	 proteção	 são	36	
aspectos	importantes	para	a	garantia	do	perfeito	funcionamento	das	redes	de	comunicação	e	37	
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dos	centros	informatizados	de	dados.	Nesta	linha,	a	UFSB	vem	adotando	uma	série	de	medidas	1	
para	reforçar	a	segurança	cibernética	de	suas	infraestruturas	digitais,	como	por	exemplo:		2	

1) Implantação	de	serviço	eletrônico	de	identificação	de	usuários	de	rede	digital	–	o	qual	3	
permite	 também	 que	 recursos	 computacionais,	 serviços	 de	 TIC	 e	 contas/perfis	 de	4	
usuários	 sejam	 organizados	 de	 forma	 a	 acompanhar	 as	 estruturas	 da	 UFSB.	 Este	5	
serviço	 foi	 implementado	 considerando	 uma	 infraestrutura	 de	 servidores	 de	 rede	6	
distribuídos	nos	 três	campi	e	que	operam	de	 forma	 integrada,	 replicando	entre	 si	as	7	
políticas	de	segurança	e	de	uso	de	recursos	definidas	pela	PROTIC.	Com	a	implantação	8	
deste	serviço,	é	possível,	por	exemplo:	a	integração	do	mecanismo	de	autenticação	de	9	
usuários	--	permitindo	que	os	usuários	da	rede	possam	ser	identificados;	a	definição	de	10	
políticas	de	segurança	válidas	igualmente	para	os	três	campi	--	facilitando	a	realização	11	
de	 ações	 que	 visem	 garantir	 a	 disponibilidade	 dos	 serviços	 e	 a	 integridade	 das	12	
informações;	 a	 automação	 da	 instalação	 e	 da	 atualização	 de	 softwares	 nos	13	
computadores	 das	 áreas	 administrativa	 e	 acadêmica	 --	 evitando	 que	 softwares	14	
maliciosos	ponham	em	riscos	os	computadores	da	rede,	etc.	15	

2) Implantação	de	solução,	baseada	em	software	livre,	para	segurança	de	rede	digital	de	16	
comunicação	 face	 a	 ações	 originadas	 principalmente	 da	 Internet,	 reduzindo	 a	17	
probabilidade	 de	 acessos	 não	 autorizados	 a	 dados	 e	 serviços	 na	 rede	 interna	 da	18	
Universidade.	19	

3) Implantação	 de	 solução	 corporativa	 de	 antivírus	 nos	 computadores	 e	 servidores	 de	20	
rede	da	Universidade,	reduzindo	o	risco	de	danos	causados	por	softwares	maliciosos.	21	

4) Envio	 de	 membros	 da	 equipe	 técnica	 para	 treinamentos	 e	 eventos	 relacionados	 a	22	
implementação	de	mecanismos	e	definição	de	políticas	de	segurança.	23	

Mesmo	 com	 estas	 ações,	 as	 infraestruturas	 digitais	 ainda	 possuem	 fragilidades	 que	24	
comprometem	 a	 restauração	 dos	 serviços	 quando	 ataques	 aos	 sistemas	 digitais	 são	 bem	25	
sucedidos.	Por	exemplo,	a	PROTIC	possui	carência	de	pessoal	com	perfil	técnico	especializado	26	
para	 reação	 a	 incidentes	 de	 segurança	 e	 vem	 contando	 com	 parceria	 externa	 de	 outras	27	
universidades	 nestas	 situações.	 Pontualmente,	 ainda	 se	 observa	 que	 alguns	 usuários	 fazem	28	
uso	 indevido	 da	 rede	 digital,	 baixando	 ou	 distribuindo	 conteúdos	 protegidos	 por	 leis	 de	29	
direitos	 autorais	 (exemplo,	 filmes,	 músicas	 etc.).	 Além	 disso,	 ainda	 não	 foi	 possível,	 com	 a	30	
equipe	 técnica	 disponível,	 estabelecer	 de	 forma	 abrangente	 políticas	 de	 segurança	 da	31	
informação	 e	 comunicação	 para	 a	 UFSB	 --	 atualmente	 foram	 realizadas	 as	 ações	 básicas	32	
necessárias	para	proteção	dos	computadores	e	dos	dados,	mas	sem,	por	exemplo,	considerar	33	
ações	mais	efetivas	para	criação	de	uma	cultura	de	uso	seguro	dos	meios	digitais.	34	

Questões	para	reflexão	35	

Sobre	as	oportunidades/potencialidades	e	desafios/fragilidades	do	uso	das	 infraestruturas	de	36	
redes	digitais	de	comunicação	nas	atividades	da	UFSB	37	

1) Seria	possível	a	concepção	de	modelos	pedagógicos	que	sejam	resilientes	a	falhas	de	38	
links	 de	 comunicação	 e	 que	 possam	 compensar	 possíveis	 desequilíbrios	 nas	39	
possibilidades	de	interação	dos	diferentes	participantes?	40	
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2) Quais	 modelos	 de	 interação	 e	 formas	 de	 colaboração	 estão	 sendo	 planejados	 e/ou	1	
seriam	interessantes	que	fossem	viabilizadas	pelas	redes	digitais?	2	

3) Que	demandas	de	rede	digital	estão	previstas	para	Centros	de	Formação,	laboratórios,	3	
bibliotecas	etc.?	4	

4) Que	modelos	de	atividades	estão	sendo	planejadas	para	os	Complexos	Integrados	de	5	
Educação	 e	 como	 estas	 impactam	 nas	 implantação,	 manutenção	 e	 operação	 de	6	
infraestruturas	de	rede	digital?	7	

Sobre	 as	 possibilidades	 de	 uso	mais	 democrático	 e	 longevo	 das	 infraestruturas	 digitais	 para	8	
armazenamento	de	conteúdos	9	

5) Seria	 possível	 tornar	 mais	 eficiente	 o	 uso	 dos	 centros	 de	 armazenamento	 de	10	
conteúdos	a	partir	da	definição	de	limites	de	tamanho	e	temporalidade	associados	ao	11	
armazenamento	 de	 materiais	 didáticos	 em	 sistemas	 acadêmicos	 e	 em	 ambientes	12	
virtuais	de	aprendizagem	?		13	

6) Que	estratégias	seriam	adequadas	para	o	uso	de	nuvem	pública	(e.g.,	Youtube,	Google	14	
Drive	 etc.)	 como	 alternativa	 para	 armazenar	 materiais	 didáticos	 e	 conteúdos	15	
produzidos	em	atividades	de	ensino-aprendizagem	(textos,	slides,	áudios,	vídeos	etc.)?	16	

7) A	 partir	 da	 atuação	 da	 equipe	 docente,	 como	 seria	 possível	 potencializar	 formas	 de	17	
uso	 eficiente	 de	 espaços	 compartilhados	 de	 armazenamento	 de	materiais	 (exemplo,	18	
evitar	duplicidade,	gestão	e	controle	de	versões	produzidas	etc.)?	19	

Sobre	 os	 desafios	 para	 segurança	 das	 informações	 e	 a	 necessidade	 de	 implementação	 de	20	
normas	de	segurança	e	de	uso	consciente	de	recursos	de	TIC.	21	

8) Quais	 são	 os	 principais	 requisitos/elementos	 a	 serem	observados	 na	 implementação	22	
de	políticas	de	segurança?	Quais	seriam	os	impactos	destas	políticas	na	vida	cotidiana	23	
da	comunidade	da	UFSB?	24	

9) Quais	 seriam	 as	 melhores	 estratégias	 para	 criar	 uma	 cultura	 de	 uso	 seguro	 dos	25	
recursos	e	ambientes	virtuais?	26	

Sessão	02	-	Sistemas	de	Gestão,	Governança	Eletrônica	e	Registro	Acadêmico	27	

Esta	 sessão	 agrega	 os	 temas	 de	 governança	 eletrônica	 na	 UFSB	 e	 Sistemas	 informáticos	 na	28	
gestão	 acadêmica,	 considerando	 que,	 tanto	 a	 governança	 quanto	 a	 gestão	 acadêmica	 são	29	
feitos	por	um	sistema	computacional	para	gestão	universitária.	30	

Considerando	o	tempo	existente	entre	a	criação	da	UFSB,	a	disponibilidade	de	edificações	para	31	
os	3	campi,	e	o	início	das	aulas	em	setembro	de	2014,	este	foi	um	período	curto	para	criar	toda	32	
a	infraestrutura	necessária:	espaço	físico,	pessoal	de	gestão	e	administração,	infraestrutura	de	33	
TIC	 e	 sistemas.	 O	 curto	 tempo	 existente	 para	 que	 um	 mínimo	 de	 sistemas	 de	 gestão	34	
universitária	 e	 governança	 eletrônica	 estivessem	 em	 funcionamento,	 associado	 à	 pequena	35	
equipe	de	técnicos	disponíveis	para	trabalhar	estes	sistemas,	foram	questões	 importantes	na	36	
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decisão	 pela	 aquisição	 de	 um	 sistema	 de	 gestão	 universitária	 pronto	 e	 não	 o	 seu	 completo	1	
desenvolvimento.	2	

Foi	 realizada	 uma	 prospecção	 de	 sistemas	 informáticos	 universitários	 existentes,	 sendo	3	
efetuada	uma	avaliação	das	alternativas	encontradas.	Foram	avaliados	o	SIG	da	UFRN,	o	Sagres	4	
da	 TecnoTrends,	 e	 o	 sistema	 Solar	 da	 SoftPlan.	 O	 sistema	 escolhido	 foi	 o	 SIG	 da	 UFRN,	 um	5	
sistema	completo	para	a	gestão	universitária,	incluindo	o	registro	acadêmico,	administração	e	6	
governança	eletrônica,	e	completamente	acessível	via	web.	Além	disso,	o	SIG	é	adquirido	via	7	
Termo	de	Cooperação,	não	necessitando	de	licitação	para	tal,	com	valores	bastante	acessíveis.	8	
Por	ser	desenvolvido	por	uma	universidade	pública	federal,	como	a	UFSB,	atende	às	legislações	9	
e	 normas	 federais,	 sendo	 por	 outro	 lado,	 bastante	 flexível	 nos	 aspectos	 acadêmicos,	 para	10	
atender	a	toda	a	rede	conveniada,	hoje	contando	com	mais	de	20	IFES.		11	

A	 implantação	 completa	 deste	 sistema,	 com	 todos	 os	 seus	 subsistemas	 e	 módulos	 em	12	
funcionamento,	 requer	 uma	 equipe	 grande	 e	 dedicada,	 de	 no	 mínimo	 20	 pessoas,	 com	 a	13	
previsão	de	 término	após	um	período	de	3	anos.	Com	a	equipe	 reduzida	disponível,	a	Protic	14	
tem	 atuado	 de	 forma	 a	 identificar	 as	 prioridades	 da	 UFSB,	 junto	 às	 demais	 pró-reitorias	 e	15	
outros	órgãos.	A	 implantação	do	SIG	na	UFSB	 teve	 início	em	 janeiro	de	2014,	 sendo	que	 foi	16	
necessário	 um	período	 de	 4	meses	 para	 que	 a	 equipe	 adquirisse	 um	 conhecimento	mínimo	17	
necessário	para	instalar	o	sistema	e	colocá-lo	em	funcionamento.		18	

No	período	 em	que	 a	UFSB	 ainda	 não	 contava	 com	o	 SIG	 disponível,	 alguns	 sistemas	 foram	19	
desenvolvidos	ou	adaptados,	para	atender	a	demandas	urgentes	e	prioritárias	da	universidade.	20	
Foram	 estes:	 desenvolvimento	 de	 um	 sistema	 para	 aplicação	 eletrônica	 de	 provas	 para	 o	21	
concurso	 docente	 realizado	 entre	 maio	 e	 junho	 de	 2014;	 adaptação	 de	 um	 software	 livre	22	
existente	para	a	correção	de	provas	de	concurso	docente	por	uma	comissão	revisora,	para	este	23	
mesmo	 concurso	 docente;	 desenvolvimento	 de	 um	 sistema	 de	 matrícula	 para	 os	 alunos	24	
selecionados	para	o	quadrimestre	2014/3	 (primeiros	alunos	da	UFSB,	 selecionados	via	SISU);	25	
melhorias	no	sistema	de	aplicação	eletrônica	de	provas	para	o	concurso	docente	de	dezembro	26	
de	 2014;	 sistema	 de	 seleção	 de	 alunos,	 baseado	 na	 nota	 do	 Enem,	 para	 os	 colégios	27	
universitários,	para	o	quadrimestre	2014/3;	sistema	para	gestão	da	correção	de	provas	para	o	28	
concurso	docente	de	dezembro	de	2014;	 sistema	de	matrícula	para	o	quadrimestre	 2015/1;	29	
sistema	para	inscrição	para	projetos	Pibic	atendendo	ao	edital	08/2015.	30	

Em	cerca	de	 	 1	 ano	e	meio	de	 implantação	do	SIG,	diversos	módulos	e	 funcionalidades	 têm	31	
sido	 implantados,	 tanto	 na	 área	 acadêmica,	 como	na	 área	 administrativa.	 A	 implantação	 do	32	
SIGAA	 foi	 iniciada	 pelo	 módulo	 graduação,	 com	 o	 objetivo	 inicial	 de	 permitir	 efetuar	 a	33	
matrícula	web		para	o	quadrimestre	2015/2,	em	maio	de	2015.	Este	objetivo	foi	alcançado	com	34	
sucesso,	 a	 partir	 de	 planejamento	 detalhado,	 com	 a	 inclusão	 de	 diversos	 dados	 na	 base	 de	35	
dados	do	SIGAA,	como	os	dados	de	todos	os	alunos,	 informações	sobre	os	cursos	da	UFSB	e	36	
seus	componentes,	o	histórico	dos	alunos	e	o	planejamento	acadêmico	para	2015/2.	Seguindo	37	
este	primeiro	objetivo,	o	módulo	graduação	foi	consolidado,	inclusive	com	a	sua	execução	para	38	
o	 terceiro	 quadrimestre,	 opção	 inicialmente	 não	 disponível	 no	 SIGAA.	 Outros	 módulos	 que	39	
foram	 integralmente	 implantados	 ou	 estão	 em	 processo	 de	 implantação	 no	 SIGAA	 são:	40	
pesquisa,	ouvidoria	e	assistência	ao	estudante.		41	
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Com	 relação	 aos	 sistemas	 administrativos,	 o	 SIGRH	 e	 o	 SIPAC,	 o	 objetivo	 inicial	 foi	 a	1	
implantação	do	cadastro	do	RH,	com	a	integração	ao	SIAPE,	e	o	orçamento,	preparando	o	final	2	
da	 tutoria	por	parte	da	UFBA.	Estes	dois	objetivos	 também	foram	satisfeitos	no	prazo.	Além	3	
destes	módulos,	estão	implantados	ou	em	processo	de	implantação:	férias,	capacitação	de	RH,	4	
planos	de	saúde,	integração	do	orçamento	ao	SIAFI,	patrimônio	móvel,	protocolo,	transportes	5	
e	compras.	Alguns	destes	módulos	não	tiveram	seu	processo	de	implantação	finalizado,	tendo	6	
funcionalidades	 ainda	 sendo	 trabalhadas.	 Outros	 módulos	 tem	 sua	 implantação	 sendo	7	
iniciadas,	a	exemplo	de	compras.	8	

Em	paralelo,	sistemas	adicionais	têm	sido	desenvolvidos	ou	adquiridos,	para	suprir	demandas	9	
não	satisfeitas	pelo	SIG.	Exemplos	são	o	sistema	de	avaliação	funcional	de	recursos	humanos,	10	
sistema	de	transferência	interna	(transferências	entre	cursos,	entre	campi,	entre	turnos,	etc.),	11	
sistemas	 de	 concurso	 e	 o	 sistema	 de	 bibliotecas	 (aquisição,	 instalação	 e	 implantação	 do	12	
Pergamum).	Nestes	casos,	a	Protic	avaliou	que	estes	sistemas	seriam	prioritários	para	a	UFSB,	13	
sendo	o	seu	desenvolvimento	ou	aquisição	justificados.	14	

Estes	diversos	sistemas	precisam	atender	às	resoluções	internas	da	UFSB,	assim	como	às	leis	e	15	
resoluções	federais.	Aspectos	como	protocolo	eletrônico,	leis	trabalhistas,	normas	financeiras,	16	
etc,	precisam	ser	 levados	em	consideração.	 	Também	têm	 impacto	as	demandas	 internas	da	17	
UFSB,	de	 seus	professores,	 estudantes,	 técnicos	nos	diversos	 setores	da	administração,	e	da	18	
gestão	 em	 geral.	 Todas	 estas	 questões	 necessitam	 de	 ser	 entendidas	 e	 discutidas	 pela	19	
comunidade,	 para	 que	 as	 prioridades	 gerais	 da	 UFSB	 possam	 ser	 identificadas,	 para	 que	 as	20	
restrições	 e	 direcionais	 legais	 possam	 ser	 atendidos,	 e	 desta	 forma	 um	 planejamento	21	
adequado	para	a	implantação	e	disponibilização	dos	sistema	possam	ser	obtidos.		22	

Consideramos	que	as	questões	a	seguir	necessitam	de	ser	discutidas	de	forma	cuidadosa	pela	23	
comunidade	da	UFSB:		24	

1) a	 legislação	 relativa	 ao	 Processo	 Eletrônico	 Nacional	 deve	 ser	 conhecida	 e	 discutida	25	
pela	comunidade,	para	que	o	uso	adequado	do	protocolo	seja	adotado,	satisfazendo	26	
resoluções	federais	que	prevêem	abolir	o	uso	de	papel	na	tramitação	de	processos	e	27	
documentos;	28	

2) os	 diversos	 setores	 administrativos	 da	 UFSB	 possuem	 demandas	 no	 sentido	 da	29	
automatização	 de	 suas	 atividades	 via	 sistemas,	 em	 especial	 pela	 implantação	 de	30	
módulos	do	SIPAC	e	do	SIGRH,	entretanto,	a	equipe	reduzida	de	servidores	da	Protic	31	
dedicados	 à	 implantação	 destes	 sistemas	 não	 permite	 um	 avanço	 rápido	 destas	32	
implantações,	 sendo	necessário	discutir	 prioridades	 e	 políticas	 de	 implantação	neste	33	
sentido;		34	

3) por	 possuir	 um	 modelo	 acadêmico	 pedagógico	 que	 difere	 da	 maioria	 das	 demais	35	
universidades,	 com	 períodos	 quadrimestrais,	 formação	 em	 ciclos,	 mobilidade	36	
estudantil	 e	 flexibilidade	 de	 sua	 matriz	 curricular,	 não	 existem	 sistemas	 prontos	 e	37	
disponíveis	para	suprir	a	estes	requisitos,	que	demandam	por	adaptações	e	alterações	38	
no	SIGAA	ou	o	desenvolvimento	de	sistemas	adicionais,	nem	sempre	possíveis	dado	a	39	
sua	complexidade	e	prazos	pequenos,	o	que	torna	necessário	pensar	nos	processos,	e	40	
nas	 possibilidades	 reais	 de	 automatização,	 durante	 a	 elaboração	 das	 regras	 de	41	
funcionamento,	impactando	em	necessidades	de	discussão	e	comunicação	integradas	42	
da	gestão	acadêmica	da	universidade	com	a	Protic;		43	
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4) é	 necessário	 uma	 discussão	 ampla	 com	 as	 comunidades	 da	 UFSB	 no	 sentido	 de	 se	1	
informar	das	 reais	possibilidades	 relativas	aos	 sistemas,	para	que	não	 sejam	geradas	2	
expectativas	 acima	 ou	 abaixo	 destas	 possibilidades,	 e	 preparando	 a	 todos	 para	 a	3	
necessidade	 de	 se	 atuar	 em	 parceria	 com	 a	 Protic,	 para	 que	 os	 diversos	 serviços	4	
necessários	possam	vir	a	ser	implantados	adequadamente;		5	

5) é	preciso	 refletir	 sobre	as	 formas	mais	efetivas	de	comunicação	e	 interação	entre	os	6	
diversos	setores	da	universidade	e	a	Protic	no	sentido	de	se	levantar	adequadamente	7	
as	prioritárias,	políticas	e	requisitos	para	os	sistemas.	8	

Sessão	03	-	TICs	no	Ensino	e	Aprendizagem	9	

O	processo	educativo	na	atualidade	tem	influência	direta	da	complexidade	do	mundo	10	
na	 era	 tecnológica,	 considerando	 novas	 estratégias	 de	 ensino	 com	 bases	 cognitiva,	 afetiva,	11	
social	 e	 ético-políticas	 do	 sujeito,	 centrada	 nas	 diversas	 capacidades	 do	 aprendiz.	 Isto	 tem	12	
gerado	novas	demandas	educativas	que	convergem	a	novas	formas	de	ensinar	e	de	aprender,	13	
com	 a	 crescente	 introdução	 de	 inovações	 tecnológicas	 apoiadas	 nas	 Tecnologias	 de	14	
Informação	e	Comunicação	(TIC).	15	

A	 experiência	 pedagógica	 em	 espaços	 não	 físicos	 e	 situações	 não	 presenciais,	 através	 de	16	
recursos	 educacionais	 digitais,	 requer	 um	 pensar	 a	 educação	 com	olhar	 crítico	 sobre	 alguns	17	
dos	fatores	determinantes	no	processo	de	ensinar	e	aprender:	o	professor	precisa	aperfeiçoar	18	
continuamente	 sua	 prática	 docente	 e	 se	 habilitar	 para	 o	 uso	 dos	 diversos	 instrumentos	19	
mediados	 pelas	 TICs;	 a	 universidade	 deve	 acompanhar	 essas	 mudanças	 e	 se	 equipar	 para	20	
atender	às	exigências	contemporâneas;	e	os	estudantes	devem	desenvolver	suas	habilidades	21	
na	utilização	de	games,	sites,	blogs,	redes	sociais,	e	tantos	outros	dispositivos	digitais,	em	favor	22	
de	sua	aprendizagem.	23	

Essas	condições	e	os	efeitos	pedagógicos	positivos	do	uso	intensivo	dos	dispositivos	virtuais	de	24	
aprendizagem	 têm	 sido	 observados	 em	 diversos	 cenários	 educativos,	 e	 na	 UFSB	 têm	25	
permitindo	experiências	de	aprendizagem	que	geram	processos	singulares	de	análise,	reflexão	26	
e	 apropriação	 do	 conhecimento.	Neste	 contexto,	 o	 estudante	 aprende	 de	 forma	mais	 ativa,	27	
sendo	o	centro	do	processo	de	ensino	aprendizagem.	28	

Com	 esse	 objetivo,	 ambientes	 virtuais	 de	 aprendizagem	 e	 dispositivos	 de	 aprendizagem	29	
autônoma	são	utilizados	nos	programas	do	ensino	da	UFSB	como	opção	pedagógica	ou	para	30	
complementar	atividades	conduzidas	em	pequenos	grupos,	seja	em	situação	de	salas	de	aula,	31	
ou	em	espaços	não	escolares.	Essas	atividades	objetivam	quase	sempre	a	complementação	de	32	
conteúdo	programáticos	dentro	dos	componentes	curriculares,	e	permitem	melhor	avaliação	33	
e/ou	auto	avaliação	processual	da	aprendizagem	dos	estudantes.	34	

Para	 tanto,	 a	 UFSB	 vem	 utilizando	 diversos	 meios	 digitais	 em	 seus	 processos	 de	 ensino	 e	35	
aprendizagem,	 que	 vão	 desde	 a	 utilização	 de	 transmissões	 em	 salas	 virtuais,	 espaços	 de	36	
colaboração	 em	 redes	 sociais,	 a	 plataforma	 MOODLE	 para	 disponibilização	 de	 materiais	37	
didáticos	 e	 interações	 nas	 suas	 várias	 formas	 (estudante-estudante,	 estudante-docente,	38	
docente-docente,	todos),	ambientes	de	desenvolvimento	como	Scratch,	entre	outros	meios.		39	



	

	

	

	

	
Tema	4:	Tecnologias	da	Informação	e	Comunicação	 12	
	

É	necessário	refletir	sobre	as	melhores	práticas	de	utilização	das	TICs	nos	processos	de	ensino	1	
e	 aprendizagem	 de	modo	 a	 explorar	 todo	 o	 potencial	 existente	 no	mundo	 digital.	 De	 outro	2	
lado,	os	processos	de	ensino	e	aprendizagem	precisam	se	adequar	às	condições	existentes	na	3	
UFSB,	evitando	vulnerabilidades	inerentes	a	falhas	tecnológicas.	4	

Sessão 04 - Aspectos Legais	5	

Esta	sessão	discutirá	aspectos	legais	relevantes	sobre	as	TICs,	em	especial	destacamos	6	
questões	 de	 propriedade	 intelectual,	 a	 construção	 do	 Plano	 Diretor	 de	 Tecnologias	 da	7	
Informação	e	Comunicação	 -	 PDTIC	 e	 leis	 federais	 que	 regulam	 sistemas	de	 armazenagem	e	8	
correio	eletrônico	em	instituições	federais.	9	

Propriedade	Intelectual	10	

A	 propriedade	 intelectual	 trata	 dos	 direitos	 inerentes	 à	 atividade	 intelectual,	 que	 envolve	11	
obras	 literárias,	 artísticas	 e	 científicas.	 É	 regida	 por	 vários	 acordos	 internacionais,	 sendo	 a	12	
Convenção	 da	 União	 de	 Paris	 (CUP/1883),	 a	 Convenção	 de	 Berna	 (1883)	 e	 o	 Acordo	 sobre	13	
Aspectos	 da	 Propriedade	 Industrial	 (Trade-Related	 Aspects	 of	 Intellectual	 Property	 Rights	 -	14	
TRIPS)	os	mais	importantes	para	as	discussões	relacionadas	a	programas	de	computador	[2].		15	

Os	 tratados	 geralmente	 vinculam	 programa	 de	 computador	 à	 direitos	 autorais	 ou	 obra	16	
literária;	a	proteção	recai	então	sobre	o	código	fonte	ou	objeto.	No	Brasil,	as	leis	que	regulam	17	
estes	direitos	são	a	Lei	de	Direito	Autoral	(Lei	9.610/98)	e	a	Lei	de	Software	(9.609/98).	18	

Software	 livre	 é	 uma	 forma	 de	 licenciamento	 na	 qual	 a	 obrigatoriedade	 prescrita	 é	 a	19	
manutenção	do	código	fonte	aberto,	mas	os	direitos	de	uso	variam	de	acordo	com	o	tipo	de	20	
software	livre:	uso	livre,	código	aberto,	alteração	livre	e	redistribuição	livre,	etc.		21	

Nem	sempre	é	possível	usar	software	 livre,	mas	o	modelo	de	software	 livre	é	uma	excelente	22	
alternativa	quando	disponível,	pois	traz	menor	custo	para	a	instituição:	soluções	de	software	e	23	
hardware	livre	tem	sido	a	abordagem	predominante	na	implantação	de	TICs	na	UFSB.	24	

Além	da	atenção	que	devemos	ter	em	relação	aos	direitos	de	utilização	de	software,	também	25	
os	direitos	autorais	de	qualquer	material	disponibilizado	em	meio	digital	deve	ser	observado.	26	

Armazenamento	em	Nuvem	e	Correio	Eletrônico		27	

O	Decreto	Lei	8135	de	Novembro	de	2013,	institui	que	"As	comunicações	de	dados	da	28	
administração	pública	federal	direta,	autárquica	e	fundacional	deverão	ser	realizadas	por	redes	29	
de	 telecomunicações	 e	 serviços	 de	 tecnologia	 da	 informação	 fornecidos	 por	 órgãos	 ou	30	
entidades	 da	 administração	 pública	 federal,	 incluindo	 empresas	 públicas	 e	 sociedades	 de	31	
economia	mista	da	União	e	suas	subsidiárias".		Para	atender	a	essa	Lei,	UFSB	contratou	serviço	32	
e-mail	do	SERPRO,	denominado	V3,	uma	vez	ser	este	o	único	provedor	no	âmbito	do	governo	33	
federal	que	provê	o	serviço	e	armazena	os	respectivos	dados	em	nuvem	própria	do	Serpro.		34	

Comitê	Gestor	de	TIC	da	UFSB	 	 	 	 	 	 	 	35	

A	Secretaria	de	Tecnologia	da	Informação	do	Ministério	do	Planejamento,	Orçamento	36	
e	Gestão	mantém	o	órgão	central	do	Sistema	de	Administração	dos	Recursos	de	Tecnologia	da	37	
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Informação	 (SISP).	 O	 SISP	 tem	 por	 objetivo,	 de	 acordo	 com	 o	 Decreto	 nº	 7.579,	 de	 11	 de	1	
outubro	de	2011,	"o	planejamento,	a	coordenação,	a	organização,	a	operação,	o	controle	e	a	2	
supervisão	dos	recursos	de	tecnologia	da	informação	dos	órgãos	e	entidades	da	Administração	3	
Pública	 Federal	 direta,	 autárquica	 e	 fundacional,	 em	 articulação	 com	 os	 demais	 sistemas	4	
utilizados	direta	ou	indiretamente	na	gestão	da	informação	pública	federal".	5	

De	 acordo	 com	 a	 orientação	 do	 SISP,	 o	 uso	 das	 TICs	 nas	 Instituições	 Federais	 devem	 ser	6	
considerados	 os	 princípios	 fundamentais	 que	 regem	 as	 atividades	 da	 Administração	 Pública	7	
Federal	 (APF),	 tais	 como	 Legalidade,	 Impessoalidade,	 Moralidade,	 Publicidade	 e	 Eficiência.	8	
Além	disso,	deve	observar	boas	práticas.	Para	acompanhamento	das	políticas	de	TICs	da	UFSB,	9	
foi	criado	o	Comitê	Gestor	de	Tecnologia	da	Informação	e	Comunicação	(CGTIC),	com	natureza	10	
consultiva	 e	 propositiva,	 de	 caráter	 permanente,	 instituído	 pela	 Resolução	 Consuni	 nº	11	
012/2016.	 O	 Comitê	 Gestor	 de	 Tecnologia	 da	 Informação	 e	 Comunicação	 (CGTIC)	 tem	 as	12	
seguintes	finalidades:	13	

1) Conceber	a	governança	de	TIC	como	um	dos	pilares	fundamentais	para	a	governança	14	
corporativa	da	UFSB;	15	

2) Orientar	o	posicionamento	estratégico	de	TIC	na	instituição;	16	

3) Planejar,	acompanhar	e	avaliar	os	principais	 investimentos	de	TIC,	de	forma	alinhada	17	
com	as	estratégias	da	organização;	18	

4) Deliberar	políticas,	diretrizes	e	planos	relativos	à	TIC;	19	

5) Monitorar	 a	 gestão	 e	 os	 projetos	 de	 TIC	 e	 tomar	 decisões	 visando	 a	 solucionar	20	
problemas.	21	

De	 acordo	 com	 o	 Art.	 4º	 da	 resolução	 Consuni	 012/2016,	 compete	 ao	 Comitê	 Gestor	 de	22	
Tecnologia	da	Informação	e	Comunicação:	23	

1) Propor	o	seu	regimento	interno	e	submetê-lo	ao	Conselho	Universitário	da	UFSB	para	24	
apreciação;	25	

2) Indicar	 os	 membros	 da	 equipe	 de	 elaboração	 do	 Plano	 Diretor	 de	 Tecnologia	 da	26	
Informação	e	Comunicação	(PDTIC)	da	UFSB;	27	

3) Acompanhar	 a	 execução	 do	 PDTIC	 e	 contribuir	 com	 a	 equipe	 de	 elaboração	 sempre	28	
que	necessário;	29	

4) Aprovar	o	Plano	Diretor	de	Tecnologia	da	Informação	e	Comunicação	(PDTIC)	da	UFSB;	30	

5) Analisar	 o	 Plano	 de	 Investimento	 para	 a	 área	 de	 Tecnologia	 da	 Informação	 e	31	
Comunicação,	para	o	exercício	subsequente;	32	

6) Estabelecer	um	cronograma	de	atividades	do	Comitê	para	o	exercício.		33	

O	CGTIC	se	reuniu	pela	primeira	vez	em	03/10/2016,	quando	aprovou	o	seu	regimento	interno	34	
e	também	os	critérios	para	a	criação	do	comitê	responsável	pela	elaboração	do	PDTIC/UFSB.	35	
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Sessão 05 - Políticas de Comunicação e Acesso a Serviços	1	

A	 PROTIC	 dispõe	 de	 serviço	 de	 comunicação	 e	 solicitação	 de	 serviços	 através	 de	2	
sistema	automatizado	de	helpdesk,	cujo	link	de	acesso	está	disponível	nas	áreas	de	trabalhos	3	
dos	computadores	da	UFSB	e	também	no	portal	principal	da	UFSB.	Além	do	helpdesk,	a	protic	4	
dispõe	 de	 endereço	 de	 e-mail	 genérico	 para	 onde	 solicitações	 podem	 ser	 encaminhadas.	 A	5	
PROTIC	 também	 emite	 comunicações	 esporádicas	 na	 lista	 todos-l	 da	 UFSB,	 para	6	
acontecimentos	de	 relevância	para	uso	de	 serviços	de	TIC	e	 conectividade.	Outros	meios	de	7	
comunicação	são	os	contatos	diretos	com	as	equipes	da	PROTIC	nos	três	campi	e	a	emissão	de	8	
memorandos	 para	 membros	 chefes	 de	 setores,	 coordenadores,	 diretores	 e	 pró-reitor	 da	9	
PROTIC.	A	despeito	do	 leque	de	opções	para	 comunicação	 com	a	PROTIC,	 é	necessário	uma	10	
discussão	para	avaliar	quão	bem	a	comunidade	tem	se	comunicado	com	a	PROTIC.	De	outro	11	
lado,	a	PROTIC	está	trabalhando	na	construção	de	um	portal	específico	da	PROTIC,	acessado	a	12	
partir	do	portal	da	UFSB,	para	veiculação	de	informações	de	interesse	da	UFSB,	atas	do	comitê	13	
gestor	 de	 tecnologias	 da	 informação	e	 comunicação,	 entre	outras	 informações.	Através	 do	 I	14	
Congresso	 da	 UFSB,	 objetivamos	 colher	 sugestões	 e	 críticas	 que	 possam	 orientar	 ações	 no	15	
aspecto	de	comunicação	e	acesso	a	serviços.	16	

Sessão	06	-	Diagnóstico	e	Planejamento	17	

	18	

Infraestrutura	de	Tecnologia	da	Informação	e	Comunicação	19	

Os	 principais	 elementos	 relacionados	 a	 infraestrutura	 de	 TIC	 dizem	 respeito	 a:	 rede	20	
digital	de	comunicação;	plataforma	de	servidores	de	rede	para	armazenamento	de	sistemas	e	21	
informações;	 e	 aspectos	 de	 segurança	 da	 informação	 e	 comunicação.	 A	 implantação	 da	22	
infraestrutura	de	 rede	digital	e	da	plataforma	de	servidores	de	 rede	vem	sendo	realizada	de	23	
forma	incremental	de	acordo	com	um	plano	prévio	das	principais	demandas	da	Universidade.		24	

A	rede	digital	foi	planejada	no	final	de	2013,	teve	os	03	(três)	campi	e	08	(oito)	colégios	com	25	
links	 de	 comunicação	 implantados	 em	 meados	 de	 2014	 e	 vem	 sendo	 incrementalmente	26	
melhorada,	priorizando	os	links	de	comunicação	com	maior	incidência	de	falhas.	As	melhorias	27	
dizem	 respeito	 principalmente	 ao	 uso	 de	 tecnologias	 de	 comunicação	 mais	 rápidas	 e	28	
confiáveis,	 implantação	 de	 mecanismos	 de	 monitoramento	 dos	 equipamentos	 e	 links	 de	29	
comunicação,	 implantação	 de	 processos	 mais	 eficientes	 de	 interação	 com	 provedores	 para	30	
resolução	de	problemas,	aumento	das	bandas	de	comunicação	etc.	Apesar	destas	melhorias,	a	31	
rede	digital	ainda	possui	inúmeras	fragilidades,	por	exemplo:	os	links	de	alguns	colégios	sofrem	32	
quedas	e	problemas		--	e.g.,	 links	de	comunicação	dos	Colégios	em	Ibicaraí,	em	Coaraci	e	em	33	
Ilhéus;	 os	mecanismos	utilizados	para	 reserva	de	banda	para	 as	 transmissões	não	permitem	34	
um	uso	eficiente	de	 toda	a	 capacidade	do	 link	de	comunicação	 --	e.g.,	 links	de	comunicação	35	
dos	Campi	etc.		36	

Os	 seguintes	 tópicos	 estão	 em	 planejamento	 no	 que	 toca	 infraestrutura	 e	 serviços:	 a	37	
implementação	 de	 mecanismos	 que	 permitam	 uma	 melhor	 priorização	 das	 comunicações,	38	
possibilitando	 por	 exemplo	 uma	 reserva	 de	 banda	 dinamicamente	 alocada	 para	 as	39	
transmissões	 multimídia	 e	 demais	 atividades	 via	 rede	 de	 comunicação;	 implementação	 de	40	
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mecanismos	 que	 certifiquem	 o	 uso	 da	 rede	 de	 digital	 baseado	 em	 políticas	 definidas	 pela	1	
universidade;	 reestruturação	 das	 redes	 digitais	 dos	 Campi	 em	 Porto	 Seguro	 e	 Teixeira	 de	2	
Freitas	 para	 permitir	 um	 uso	 mais	 eficiente	 do	 links	 de	 comunicação;	 negociação	 com	3	
provedores	para	aumento	da	velocidade	do	 link	do	Campus	de	 Itabuna	--	preparando	para	o	4	
aumento	da	demanda	em	função	do	aumento	do	número	de	estudantes	e	servidores	docentes	5	
e	técnicos;	negociação	com	os	provedores	para	substituição	de	links	de	rádio	por	links	de	fibra	6	
para	atendimento	dos	Colégios	de	Ilhéus,	Ibicarai	e	Coaraci.	7	

A	infraestrutura	de	servidores	de	rede	da	UFSB	iniciou	sua	implantação	no	final	de	2014	e	teve	8	
seus	primeiros	serviços	disponíveis	no	início	de	2015.	A	falta	de	estrutura	física,	de	equipe	de	9	
suporte	 especializada	 e	 alto	 custo	 de	 manutenção	 e	 operação	 de	 uma	 infraestrutura	 de	10	
servidores	 de	 TIC	 de	 qualidade	 demandou	 a	 busca	 por	 soluções	 alternativas.	 Assim,	11	
estrategicamente	 os	 principais	 sistemas	 de	 gestão,	 o	 ambiente	 virtual	 de	 aprendizagem	 e	 o	12	
portal	 da	 UFSB	 foram	 implantados	 nos	 servidores	 de	 rede	 da	 UFBA,	 aproveitando	 toda	 a	13	
infraestrutura	 física,	 digital	 e	 equipe	 técnica	 especializada.	 Atualmente,	 estamos	 operando	14	
uma	estratégia	 híbrida	 em	 termos	de	hospedagem	de	 sistemas	 e	 aplicações:	 os	 sistemas	de	15	
gestão,	ambientes	virtuais	e	portal	continuam	na	UFBA;	enquanto	que	uma	infraestrutura	de	16	
servidores	de	 rede	estão	 sendo	 implantados	na	UFSB	para	entregar	 serviços	na	 intranet	 --	 a	17	
exemplo	dos	 sistemas	de	autenticação	em	rede;	 telefonia	 IP	 (em	 fase	de	 testes);	 sistema	de	18	
conferência	web	da	UFSB	(em	fase	de	testes);	sistemas	local	de	antivírus	corporativo;	sistemas	19	
de	 vigilância	 eletrônica	 (em	 fase	 de	 implantação)	 etc.	 Esta	 solução	 híbrida	 permite	 que	 os	20	
serviços	e	acessos	 realizados	em	atividades	acadêmicas	e	administrativas	originados	na	 rede	21	
interna	da	UFSB	tenham	menor	interferência	dos	acessos	realizados	a	partir	da	Internet.	Além	22	
disso,	 permite	 estabelecer	 solução	 que	 contorna	 as	 carências	 de	 infraestrutura	 física,	 de	23	
pessoal	etc.	que	ainda	são	um	desafio.	Até	então,	toda	a	infraestrutura	utilizada	na	UFBA	não	24	
traz	 custos	 diretos	 para	 a	 UFSB.	 A	 estratégia	 que	 está	 sendo	 adotada	 é	 a	 melhoria	 da	25	
infraestrutura	 de	 servidores	 locais	 para	 acomodar	 os	 serviços	 que	 estão	 sendo	 implantados	26	
localmente	na	UFSB,	enquanto	que	é	feito	um	investimento	para	que	se	possa	realizar	também	27	
a	melhoria	 na	 infraestrutura	 de	 servidores	 que	 a	UFSB	 usa	 no	 centro	 de	 processamento	 de	28	
dados	da	UFBA.	29	

As	iniciativas	de	melhoria	das	condições	de	segurança	da	rede	iniciaram	no	meado	de	2015	e	30	
estão	em	andamento	em	2016.	A	formação	de	um	Comitê	Gestor	da	Segurança	da	Informação,	31	
o	 qual	 será	 responsável	 por	 estabelecer	 uma	 política	 de	 segurança	 de	 informação	 e	32	
comunicação	alinhada	com	os	objetivos	estratégicos	e	metas	estabelecidos	pela	UFSB.	Paralelo	33	
a	isto,	mecanismos	que	visam	uma	maior	gestão	dos	recursos	da	rede	digital	estão	em	fase	de	34	
implementação.	35	

	36	

Sistemas	de	Informação	37	

Toda	a	implantação	de	módulos	dos	sistemas	do	SIG,	e	também	o	de	identificação	de	38	
sistemas	a	serem	desenvolvidos,	assim	como	o	seu	próprio	desenvolvimento,	tem	se	dado	via	39	
um	planejamento	detalhado	das	atividades	relativas	a	estes	processos.	Este	planejamento	tem	40	
passado	por	uma	discussão	com	as	várias	áreas	para	a	identificação	de	políticas	e	prioridades,	41	
o	 levantamento	detalhado	de	 requisitos,	e	um	planejamento	de	 todas	as	atividades	a	 serem	42	
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realizadas	 para	 alcançar	 os	 objetivos	 propostos.	 Com	 este	 nível	 de	 planejamento	 foram	1	
executadas	 a	 implantação	 de	 módulos	 e	 funcionalidades	 fundamentais	 do	 SIG,	 como	 a	2	
implantação	do	módulo	Graduação,	permitindo	a	matrícula	dos	estudante	utilizando	o	SIGAA	3	
já	no	 terceiro	quadrimestre	de	 funcionamento	da	UFSB,	o	 cadastro	dos	 servidores	no	SIGRH	4	
em	julho	de	2015,	com	poucos	meses	de	 instalação	do	sistema,	e	o	 início	da	 implantação	de	5	
diversos	 módulos.	 Também	 foi	 graças	 ao	 trabalho	 planejado	 que	 foi	 possível	 o	6	
desenvolvimento	 de	 sistemas	 prioritários,	 como	 o	 da	matrícula	 para	 os	 primeiro	 e	 segundo	7	
quadrimestres	de	funcionamento,	ao	avaliarmos	que	ainda	não	teríamos	o	SIGAA.	Avaliação	e	8	
planejamento	 são	 contínuos,	 para	 que	 os	 problemas	 e	 pendências	 encontrados	 possam	 ser	9	
considerados,	 e	 soluções	 viáveis	 encontradas.	 A	 Protic	 continua	 a	 seguir	 um	 planejamento	10	
geral	 para	 a	 implantação	 do	 SIG,	 definido	 já	 no	momento	 do	 Termo	 de	 Cooperação	 com	 a	11	
UFRN	 para	 utilização	 do	 sistema,	 e	 revisado	 e	 adequado	 constantemente	 às	 mudanças	 no	12	
ambiente	 interno	 da	 universidade.	 Este	 planejamento	 depende	 do	 tamanho	 da	 equipe	13	
disponível,	ao	considerar	prazos	de	implantação	dos	módulos,	e	precisa	ser	revisto	no	sentido	14	
de	adequar	estes	prazos	à	manutenção	da	equipe	atual	em	seu	formato	e	tamanho.		15	

	16	

Multimídia,	Conteúdos	Digitais	e	AVAs	17	

No	planejamento	de	TIC	da	UFSB	em	2013,	 foram	 feitos	estudos	para	diagnosticar	a	18	
melhor	 forma	 de	 disponibilizar	 recursos	 de	 multimídia	 e	 AVAs	 para	 o	 apoio	 ao	 ensino	 e	19	
aprendizagem.	 As	 dificuldades	 encontradas	 em	 função	 dos	 altos	 custos	 associados	 a	20	
infraestrutura	de	estúdios,	 levou	a	UFSB	a	adotar	o	princípio	"Seu	Estúdio	é	Seu	Laptop"	em	21	
2014,	 por	 nós	 concebido,	 incentivando	 docentes	 a	 investirem	 na	 construção	 de	 materiais	22	
didáticos	através	da	construção	de	vídeos,	jogos	e	programas	tutores.	Nessa	mesma	época,	a	23	
UFSB	 adquiriu	 um	 conjunto	 de	 licenças	 para	 o	 software	 Camtasia	 (usado	 na	 gravação	 de	24	
vídeos/aulas),	 adquiriu	 um	 conjunto	 de	 equipamentos,	 como	 câmeras,	 microfones	 e	 caixas	25	
pré-amplificadas	e	passou	a	fornecer	tutoriais	e	oficinas	do	uso	desses	equipamentos.		26	

Em	2015,	a	Protic	lançou	uma	série	de	encontros	/	oficinas	nos	3	campi	para	discutir	assuntos	27	
relativos	 às	 TICs,	 em	 especial	 nos	 seus	 aspectos	 acadêmicos.	 Esses	 encontros	 foram	28	
denominados	de	"Café	digital"	e	se	estenderam	até	2016.		29	

Além	desses	 encontros,	 em	2016,	 a	 Protic	 e	 a	 Progeac	 iniciaram	o	Programa	de	 Letramento	30	
Digital	 para	 Docentes	 (PLDD),	 que	 já	 ofertou	 diversas	 oficinas	 nos	 três	 campi,	 em	 assuntos	31	
considerados	prioritários	pelo	coletivo	docente	a	partir	de	consulta	via	formulário	eletrônico.	32	

Com	 base	 nas	 experiências	 de	 2014,	 a	 área	 de	 Operações	 Multimídia	 da	 Protic	 verificou	 a	33	
necessidade	 de	 implementar	 métodos	 para	 estabelecer	 priorização	 adequada	 de	 ações	 e	34	
solucionar	 gargalos,	 tais	 como	 padronização	 de	 processos,	 criação	 de	 fluxos	 de	 solicitações,	35	
organização	 de	 materiais,	 dentre	 outros.	 Assim,	 foi	 possível	 tornar	 mais	 eficiente	 o	36	
atendimento	 às	 diversas	 demandas	 acadêmicas	 e	 administrativas	 da	 instituição	 para	37	
operações	multimídia.	Seguem	abaixo	as	principais	atividades	desenvolvidas:		38	

1) Videoconferências.	 As	 videoconferências	 são	 aplicadas	 em	 diversas	 atividades	 na	39	
UFSB,	 para	 práticas	 de	 ensino,	 pesquisa,	 extensão,	 e	 para	 a	 própria	 gestão	 da	40	
universidade.	A	Coordenação	de	Operações	Multimídia	tem	atuado	na	preparação	de	41	
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estrutura	 para	 seminários	 e	 eventos	 realizados	 por	 meio	 de	 videoconferências	 e	1	
transmitidos	via	web,	gerenciamento	das	salas	de	videoconferência	(virtuais	da	RNP).	2	

2) Suporte	para	Colégios	Universitários.	A	expansão	da	universidade	por	meio	da	rede	de	3	
colégios	 universitários	 (CUNIs)	 demanda	 não	 apenas	 uma	 infraestrutura	 adequada,	4	
como	 também	 pessoas	 qualificadas	 para	 facilitar	 a	 comunicação	 nas	 atividades	 de	5	
ensino.	Neste	sentido,	a	Protic	promoveu	a	elaboração	de	manuais	para	utilização	dos	6	
equipamentos	e	softwares	multimídia	e		treinamentos	para	os	assistentes	operacionais	7	
que	atuam	nos	CUNIS.	8	

3) Testes	de	transmissão	com	os	assistentes	operacionais	que	atuam	nos	CUNIS.		9	
4) Suporte	para	a	produção	de	conteúdos	digitais.	A	Protic	atuou	ajudando	na	gravação	10	

de	vídeos	e	outros	materiais	didáticos.	11	
5) Melhorias	 no	 Moodle.	 Uma	 nova	 interface	 do	 Moodle	 foi	 desenvolvida,	 com	 uma	12	

melhor	 estruturação	 das	 informações	 didáticas	 e	 sugestões	 de	 políticas	 de	 uso	 para	13	
facilitar	e	organizar	as	informações	disponibilidades.		14	

6) Instalação	 e	 operacionalização	 do	 Wordpress	 versão	multisite.	 O	 Wordpress	 versão	15	
4.1.1,	 que	 gerenciava	 o	 site	 da	 UFSB	 foi	 desativado	 e	 em	 seu	 lugar	 foi	 instalada	 a	16	
versão	4.3.1,	a	mais	atualizada	da	época.	A	versão	anterior	permitia	apenas	um	único	17	
site	e	se	mostrou	ineficiente	para	acomodar	as	demandas	por	novos	sites	provenientes	18	
do	crescimento	da	Universidade.	O	Multisite	é	um	recurso	do	WordPress	3.0	e	versões	19	
posteriores	 que	 permite	 que	 vários	 sites	 virtuais	 possam	 compartilhar	 uma	 única	20	
instalação	do	WordPress,	propiciando	um	painel	de	administração	para	toda	uma	rede	21	
de	 sites.	 Cada	 site	 dentro	 da	 rede	 pode	 ser	 caracterizado	 por	 diferentes	 plugins	 e	22	
temas	e	ter	conteúdo	completamente	distinto	dos	demais	sites.	A	título	de	ilustração,	23	
possivelmente	 o	melhor	 exemplo	 de	 um	 site	 de	 grande	 escala	 usando	 o	WordPress	24	
Multisite	é	wordpress.com.	Este	site	permite	que	as	pessoas	criem	seus	próprios	sites	25	
e	 não	 requer	 que	 se	 tenha	 um	 servidor	 dedicado,	 pois	 cada	 site	 individual	 está	26	
hospedado	 virtualmente	 dentro	 da	 rede	 multisite	 do	 wordpress.com.	 Atualmente	27	
existem	 cerca	 de	 30	milhões	 de	 sites	 em	 execução	 funcionando	 no	wordpress.com,	28	
com	administração	individual	de	cada	dono	de	site	e	uma	administração	global	única	29	
da	 rede	de	 sites.	A	grande	vantagem	da	adoção	do	Wordpress	Multiste	 para	a	UFSB	30	
reside	 no	 fato	 de	 ser	 possível	 universalizar	 a	 oferta	 de	 sites	 na	 Universidade,	 não	31	
apenas	a	setores	administrativos	e	unidades	acadêmicas,	mas	a	toda	a	comunidade	da	32	
UFSB,	como	cursos,	projetos	e	até	mesmo	sites	de	professores	e	grupos	de	professores	33	
para	 tratar	 de	 seus	 componentes	 curriculares.	 A	 decisão	 foi	 tomada	 levando-se	 em	34	
conta	 pilares	 importantes	 da	 UFSB	 como	 o	 respeito	 à	 diversidade,	 à	 liberdade	 de	35	
expressão	e	à	autonomia	dos	atores	que	constroem	essa	Universidade.	No	entanto,	a	36	
Universidade	 precisa	 refletir	 e	 avaliar	 as	 decisões	 sobre	 que	 tipo	 de	 tecnologia	 e	37	
estratégias	 de	 construção	 serão	 adotadas	 para	 a	 construção	 do	 portal	 principal	 da	38	
Universidade	e	demais	páginas	web	(sites).	39	
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