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1. SOBRE O ENCONTRO

O 10º Encontro Técnico e do Comitê Gestor do projeto Expresso Livre, realizado nos 
dias 23, 24 e 25 de Julho de 2012, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi sediado na unidade 
do Serpro.

Participaram desse encontro os representantes das empresas que compõem o comitê 
gestor  formado  atualmente  por:  Celepar,  Caixa  Economica  Federal,  Prognus,  Procergs  e 
Serpro. Outras empresas e órgãos de governo também estiveram presentes,  a saber:

• Dataprev
• Presidência da República
• Prodeb
• Agência de Tecnologia da Informação Pernambuco
• Empresa Municipal de Informática Rio de Janeiro

Na tabela  abaixo  estão  registrados  os  nomes  e  e-mail's  dos  participantes  de  cada 
entidade:

Nilton Neto niltonneto@celepar.pr.gov.br Celepar
Jair Pereira pereira.jair@celepar.gov.br Celepar
William Merlotto william@prognus.com.br Prognus
Guilherme Funchal guilherme.silva@serpro.gov.br Serpro
Cesar Vianna cesar.vianna@serpro.gov.br Serpro
Walter Zapalowski walter.zapalowski@serpro.gov.br Serpro
Marcelo Toyama marcelo.toyama@serpro.gov.br Serpro
Marcos Melo marcos.melo@serpro.gov.br Serpro
Rafael Silva rafael.silva@caixa.gov.br Serpro
Ronaldo  Wanzeller ronaldo.wanzeller@caixa.gov.br CEF
Mauro Lemes da Silva mauro.lemes@caixa.gov.br CEF
Reginaldo Costa reginaldo.costa@caixa.gov.br CEF
Paulo Maia paulo.maia@caixa.gov.br CEF
Helom  Mendonça helom-mendonca@procergs.rs.gov.br Procergs
Cesar Luz cesar-melquior@procergs.rs.gov.br Procergs
Nei Santos nei-venturini@procergs.rs.gov.br Procergs
Eduardo Alexa eduardoalex@prodeb.ba.gov.br Prodeb
Mauricio Matos mauriciomatos@prodeb.ba.gov.br Prodeb
José Luis Pissin jose.pissin@dataprev.gov.br Dataprev
Josué Soares josue.soares@dataprev.gov.br Dataprev
William Veronesi william.veronesi@dataprev.gov.br Dataprev
Filipe Braga filipe.braga@ati.pe.gov.br ATIPE
Paulo Resende paulo.resende@planalto.gov.br Presidência da 

República
Ramiris Silva ramiris.silva@iplanrio.rio.rj.gov.br IPLANRIO

2. SITUAÇÃO ATUAL DO EXPRESSO NAS ENTIDADES

A fim de igualar as informações quanto ao estágio atual de implantação do expresso, 
principalmente nas localidades que não fazem parte do comitê gestor, cada representante de 
entidade, ao que resumidamente tem-se que:

• Celepar:  equipe de desenvolvimento do expresso reduzida em função de revisão de 
prioridades internas

• Serpro: uso da versão do expresso com a funcionalidade Mail Archive e forte foco no 
desenvolvimento da versão 3

• Prodeb:  uso  do  expresso  para  novos  clientes  paralisado,  assim  como  ações  de 
atualização, destacamento de pessoal para desenvolvimento e afins

• Caixa Econômica: por meio da Prognus, a CEF está utilizando a versão 2.4 do expresso
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• Procergs, ATIPE: definindo estratégia de migração da versão que está em produção
• Dataprev: realizando testes com a versão do 2.4 para proceder com update da versão 

atual (2.2) que está em produção
• Presidência da República: utilizando versão 2.3 com suporte direto do Serpro
• IplanRio: utilizando a versão 2.2 e finalizando o processo de implantação e capacitação

3. VERSÕES 2.3, 2.3MA, 2.4 E 2.5

A versão 2.3 e mais especificamente a versão 2.3-MA desenvolvida e utilizada pelo 
SERPRO contendo dentre outras funcionalidades, o arquivamento local sem uso do Google 
Gears e  o  arquivamento  remoto utilizando um servido imap próprio  e  com configurações 
diferenciadas, foi detalhado e por uma falha de comunicação a sua publicação no repositório 
do projeto não foi divulgada, porém isto foi resolvido durante a reunião.  O atual repositório 
existente no sandbox do SVN -  http://svn.expressolivre.org/sandbox/2.3-MailArchiver/ - será 
movido  para  um  novo  branch,  por  ser  a  versão  2.3  que  contempla  a  nova  solução 
armazenamento local. Este, terá renomeado para "2.3-MA" e ao final teremos teremos dois 
branches (não publicados) do Expresso 2.3: branches/2.3 e branches/2.3-MA. Serpro anunciou 
que versão 2.3-MA será a última desta linha.

A versão 2.4 desenvolvida pela Prognus mediante requisitos da CEF foi apresentada 
trazendo como itens relevantes o uso de uma nova API, novo módulo de e-mail e novo módulo 
de agenda. Durante a apresentação a Prognus destacou o trabalho de desenvolvimento, as 
ferramentas e as funcionalidades inseridas no sistema. O modelo de desenvolvimento e as 
ferramentas utilizadas foram detalhados durante a apresentação, condizendo com o que já 
havia sido discutido e acertado em reuniões anteriores.

A  CEF  está  subsidiando  o  desenvolvimento  da  versão  2.4,  e  informou  que  ainda 
existem funcionalidades contratadas e que devem ser implementadas na versão 2.4, portanto 
o desenvolvimento da versão 2.x seguirá ao menos até a versão 2.5 e esta contemplará todas 
as melhorias, correções e funcionalidades adicionadas nas versões anteriores.

Na  oportunidade  a  Celepar  apresentou  a  versão  do  Expresso  para  iOS,  que  foi 
demonstrada utilizando iPad e iPhone. Esta versão está em processo de liberação na Apple 
seguindo o protocolo interno da empresa.

4. VERSÃO 3.0

A versão 3.0 desenvolvida pelo SERPRO foi apresentada em detalhes aos participantes 
da reunião. Segundo o SERPRO o progresso do projeto está em 70% sendo que os maiores 
esforços estão concentrados neste momento em melhorar o desempenho desta versão.

O desenvolvimento desta versão marca uma nova fase na comunidade com a mudança 
de alguns paradigmas:

• mudança do core do sistema de egroupware para tine
• uso de novas ferramentas no gerenciamento do projeto

◦ gerenciamento de projeto com Redmine
◦ uso do GitHub para o controle de versão

• utilização do Zend Framework
• nova metodologia para realização de testes automatizados

         Desta forma a versão 3.0 marca uma mudança radical no projeto, sendo que tal decisão 
foi tomada mediante a votação no qual a maioria dos membros do comitê gestor assinalou 
que:

• em princípio a série 2 do expresso irá terminar na versão 2.5
• a versão 3.1 será a versão que deverá incorporar todas as melhorias e funcionalidades 

da série 2 do expresso

5. FUTURO DAS VERSÕES

Após a apresentação das atuais linhas de desenvolvimento era preciso definir os rumos da 
comunidade e a unificação das versões. A decisão foi tomada mediante a votação no qual a 
maioria dos membros do comitê gestor assinalou que:

http://svn.expressolivre.org/sandbox/2.3-MailArchiver/


• A série 2 do expresso irá terminar na versão 2.5
• O Serpro lançará a versão 3.0 em Novembro
• A versão 3.1 será a versão que deverá iniciar a incorporação de todas as melhorias e 

funcionalidades da série 2 do Expresso
• A partir da incorporação das funcionalidades a versão 3.x será a versão definitiva do 

Expresso .

6. AMBIENTE DE COLABORAÇÃO

Foi de consenso dos participantes a necessidade da criação de um novo ambiente de 
colaboração,  onde  o  projeto  apresente-se  à  comunidade externa  como um projeto  que se 
mantém em constante melhoria, vivo e com grandes perspectivas. Para este novo ambiente 
será utilizado o gerenciador de projetos Redmine e o controlador de versões GitHub. Para a 
série 2 do expresso, como é a Prognus que está a frente do desenvolvimento, o William ficou 
de verificar a viabilidade de se migrar os dados do antigo ambiente para o novo.

Quanto ao site institucional do projeto, foi decidido que haverá uma migração do CMS 
atual  (Xoops)  para  uma  outra  ferramenta.  Esta  tarefa  ficou  sob  a  responsabilidade  da 
Dataprev, que estará elaborando proposta de nova ferramenta e layout até a próxima reunião 
do comitê que será realizada durante o Latinoware 2012.

O  novo  CMS  será  instalado  em  um  novo  ambiente  que  será  providenciado  pela 
Prognus,  para  tanto  será  contratada  uma  máquina  virtual  o  qual  será  mantida 
economicamente pela comunidade.

7. COMUNICAÇÃO

Um problema  percebido  por  todos  durante  a  reunião  é  quanto  aos  processos 
relacionados a comunicação. No intuito de melhorar e diminuir os problemas desta natureza 
algumas ações foram mapeadas pelo grupo assim como os responsáveis pelo desenvolvimento 
das mesmas:

Ação Responsável Observação

Elaboração de market 
place William - Prognus • Apresentar  proposta  ao  comitê  gestor 

para análise

Revisão das listas de 
distribuição

William  – 
Prognus

• Rever e propor novo formato

Definição de plano de 
marketing

Paulo – PR
William  – 
Dataprev
Marcos – Serpro
Helom – Procergs
William  – 
Prognus

• O  Serpro  monta  o  plano  em  conjunto 
com as outras entidades.

• A execução do plano ainda está por ser 
definida.

Reedição da 
apresentação padrão da 
comunidade

Pissin - Dataprev
• Todas  as  empresas  deverão  enviar  as 

suas  apresentações  ao  Pissin da 
Dataprev.

Elaboração de agenda de 
reuniões periódicas Marcos - Serpro

• Reuniões a serem realizadas  na última 
quinta-feira de cada mês às 15h, horário 
de Brasília.

• Os participantes deverão enviar número 
de telefone ao Marcos do Serpro.



8. MARCA EXPRESSO

A marca expresso (logo e nome) hoje é de “propriedade” da CELEPAR, diante deste 
cenário  a  comunidade  externou  a  necessidade  de  se  ter  formalmente  a  autorização  da 
empresa  detentora  da  marca  o  direito  de  uso.  Para  tanto  ficou  decidido  que  será 
confeccionado  um  ofício  que  será  endereçado  à  CELEPAR  para  que  esta  se  pronuncie 
formalmente sobre o assunto, esta tarefa ficou sobre a responsabilidade do Mauro da CEF. 

Porém, após a reunião do comitê, alguns membros (Nilton, Helom, Marcos e William) 
fizeram uma reunião com o responsável pelo Portal do Software Público (Cesar Brod). Nesta 
reunião, o Cesar explicou o processo de publicação no portal e achou muito boa a iniciativa 
de, finalmente, publicar o Expresso no portal. Então, o Cesar se comprometeu a elaborar um 
ofício, pela SLTI, e enviar diretamente para a Celepar. O próprio Cesar se disponibilizou a nos 
repassar  as  informações  deste  processo  por  meio  do  William  (Prognus).  Caso  todos  os 
processos sejam viabilizados e finalizados, a proposta é que até o Latinoware o Expresso seja 
publicado no portal

Na reunião ficou ainda acordado que se CELEPAR por algum motivo qualquer não 
responda ao ofício ou responda negativamente, a comunidade irá alterar o nome e a marca do 
projeto através de um concurso.

9. LATINOWARE

Para o Latinoware as seguintes atividades foram programadas:
• Lançamento de concurso para uma nova marca a ser utilizada no projeto
• Estudo de viabilidade quanto à evolução da comunidade expresso para a criação de 

uma ong (Paulo Maia)
• Elaboração do um evento específico do Expresso Livre, paralelo ao Latinoware, mas 

visando integrar ainda mais a comunidade. O objetivo é trazer os desenvolvedores, 
equipe de infra e responsáveis pelo projeto em cada empresa que utiliza o Expresso 
(além das participantes do comitê)

•  Organizar reunião entre os participantes para decidir:
◦ o que será discutido durante o 11º encontro da comunidade
◦ a possibilidade de transmissão via internet das palestras
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