
Núcleo de Interação Tecnológica
CEPROCAMP

ATA NIT N°08/2021
REF: Reunião com o Gestor para apresentação NIT/JULHO.

Presentes: Daniella, Larissa, Bruno, Guilherme, Marangoni e Rodrigo.

Pautas abordadas:

1. Atualizações Site
2. Atualizações App
3. Atualizações Mídias
4. Encerramento da cadeira de Experiência do Usuário
5. Voluntariado
6. Organização da equipe durante o mês de Julho

Na data de 16 de Julho de 2021 foi realizada via meet onde atualizamos as ações
sobre os eixos do NIT para apontamentos e alinhamento de execução pelo Gestor.

1. Atualizações Site

Foi apresentado para todos os membros da equipe o processo atual do site,
explicando a dificuldade nas tratativas com a IMA e a solução temporária de compra
de um domínio neutro para conseguir colocar o site no ar, bem como finalizar a Fase
1 da ação de criação e desenvolvimento do site institucional. Sendo assim, hoje
qualquer pessoa pode acessar pela internet o site ceprocamp.digital para
conhecer o novo site. Com isso apresentamos a Fase 2 desta ação que vai envolver
atividades propostas pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI
2021/2022).
Apontamentos do Gestor: A respeito da Fase 2 está de acordo, somente solicitou
que registrássemos todas as informações inerentes ao contato com a IMA para
sustentar futuras ações e atuar com provas na busca de melhorias e atendimento
ideal ao contrato firmado.

2. Atualizações App

Também foi apresentado o processo atual do App, explicamos que a Fase 1
já foi devidamente concluída, devendo agora focarmos em Experiência do Usuário e
foi apresentada a Fase 2 que vai tratar principalmente das melhorias do App
CEPROCAMP e da criação do App ALUNO CEPROCAMP que deverá ser
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totalmente nativo (se possível com nenhuma necessidade de acesso à internet) e irá
fornecer algumas informações que hoje são centralizadas na Secretaria Acadêmica
de forma presencial.
Apontamentos do Gestor: A respeito da Fase 2 está de acordo e elogiou o
planejamento com enfoque em um aplicativo para o aluno que não consuma seus
dados de internet.

3. Atualizações Mídias

Sobre mídias, apresentamos o storyboard do ANIVERSÁRIO CEPROCAMP
que vai tratar da história da Instituição. Também apresentamos os alcances obtidos
com a ação NIT NA NET e confirmamos que sobre a Fase 1 da ação de Mídias falta
a criação de um inventário de postagens.
Apontamentos do Gestor: Solicitou que fosse considerada a situação atual do
CEPROCAMP, bem como os planos futuros, dando como base as AÇÕES da
Diretoria Executiva da FUMEC que versam sobre o CEPROCAMP.

4. Encerramento da Cadeira de Experiência do Usuário

Infelizmente a Especialista em Experiência do Usuário, Larissa do
Nascimento, encerra seu contrato com o CEPROCAMP no dia 21/07/2021 e para
apresentar para o Gestor o trabalho desenvolvido, colocamos em tópicos tudo que
foi realizado pela mesma e como isso teve impacto em todas as ações que
desenvolvemos. Além de apresentarmos um resultado de uma interação com alunos
do Curso Técnico em TI e sugestões de cursos para o NIT realizar.
Apontamentos do Gestor: Solicitou que seja realizado um relatório completo sobre
todas as atividades realizadas a fim de documentar e criar argumentos firmes na
busca pela reintegração dos estagiários na Instituição.

5. Voluntariado

Amparado pela Lei 13.297 de 16 de Junho de 2016 e pela redefinição institucional
do quadriênio da FUMEC/CEPROCAMP, consideramos que seja interessante para a
prosperidade do CEPROCAMP a adoção de um Projeto de Voluntariado. Esta ação não
interfere na atividade-fim da Fundação, o que poderia causar problemas com o Ministério
Público. A princípio, seriam 5 núcleos de atuação voluntária nas seguintes definições:

● Mentoria em Ambientação Digital;
● Acompanhamento de bem-estar;
● Apoio Familiar;
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● Suporte de Ingresso/egresso;
● Centro de Cultura Ativa.

O documento oficial redigido trata também sobre as justificativas, metodologias,
recursos necessários, investimentos e certificados de algumas ações que serão
desempenhadas.

Apontamentos do Gestor: A respeito da ação “Mentoria em Ambientação Digital”
solicitou que façamos a interface com a Coordenação Pedagógica (Andrea Jaconi) e com
os responsáveis pelo Programa Juventude Conectada (Felipe) para ampliar o convênio já
estabelecido. Também sugeriu que este projeto fosse encaminhado ao Conselho de Escola
para fins de alinhamento e aprovação.

Considerações Finais do Gestor:
Avaliou as ações do NIT como agradáveis e bem executadas e como planos

futuros adequados às necessidades e também aplicou novas demandas específicas
que o NIT poderia desenvolver para eliminar alguns problemas mais pontuais que
estão ocorrendo.

Com nada mais a acrescentar, a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada
por Rodrigo Bueno e revisada por Daniella Nogueira.
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Assinaturas (6)

Rosane Monteiro (Participante)
Assinou em 02/08/2021 às 19:21:11 (GMT -3:00)

Rodrigo Bueno (Participante)
Assinou em 02/08/2021 às 16:54:46 (GMT -3:00)

Daniella Nogueira (Participante)
Assinou em 03/08/2021 às 08:27:13 (GMT -3:00)

Bruno Kohn (Participante)
Assinou em 02/08/2021 às 20:23:35 (GMT -3:00)

Guilherme de Sales (Participante)
Assinou em 03/08/2021 às 08:01:43 (GMT -3:00)

Larissa do Nascimento (Participante)
Assinou em 02/08/2021 às 18:58:03 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

02/08/2021 às 16:52:49 
(GMT -3:00)

Rodrigo Bueno solicitou as assinaturas.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

02/08/2021 às 16:54:46 
(GMT -3:00)

Rodrigo Bueno (Autenticação: e-mail 
rodrigo.bueno@educa.fumec.sp.gov.br; IP: 186.246.62.223) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

02/08/2021 às 19:21:11 
(GMT -3:00)

Rosane Monteiro (Autenticação: e-mail 
estagio.rosanemonteiro@educa.fumec.sp.gov.br; IP: 187.110.4.14) 
assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

02/08/2021 às 20:23:35 
(GMT -3:00)

Bruno Kohn (Autenticação: e-mail 
estagio.brunokohn@educa.fumec.sp.gov.br; IP: 187.110.4.82) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

02/08/2021 às 18:58:03 
(GMT -3:00)

Larissa do Nascimento (Autenticação: e-mail larissan64@gmail.com; IP: 
177.35.154.201) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

03/08/2021 às 08:27:14 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

03/08/2021 às 08:01:43 
(GMT -3:00)

Guilherme de Sales (Autenticação: e-mail 
estagio.guilhermesales@educa.fumec.sp.gov.br; IP: 201.77.115.225) 
assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

03/08/2021 às 08:27:13 
(GMT -3:00)

Daniella Nogueira (Autenticação: e-mail 
estagio.daniellavieira@educa.fumec.sp.gov.br; IP: 187.110.5.54) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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