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1. SOBRE O ENCONTRO

O 11º Encontro Técnico e do Comitê Gestor do projeto Expresso Livre, realizado no dia 
16 de outubro de 2012, em Foz do Iguaçu, Paraná, foi sediado no edifício do saber, no Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI).

Participaram desse encontro os representantes das empresas que compõem o comitê 
gestor  (Caixa  Econômica  Federal,  Celepar,  DataPrev,  Procergs,  Prognus   e  SERPRO)  e 
também como convidado,  a Presidência da República. Os nomes estão listados a seguir:

César Melchior da Luz cesarmelchior@procergs.rs.gov.br Procergs
Helom Mendonca helommendonca@procergs.rs.gov.br Procergs
Nei Venturini nei@procergs.rs.   gov.br    Procergs

Paulo Angelo Alves Resende
paulo.resende@planalto.gov.br

Presidência 
da 
República

Rodrigo Souza dos Santos Celepar
Maurício Luiz Viani Celepar
Marcos Martins Melo marcos.melo@serpro.gov.br Serpro
Fábio Corrêa Link Serpro
Mauro Lemes da Silva mauro.lemes@caixa.gov.br CEF
Reginaldo Silva da Costa reginaldo.costa@caixa.gov.br CEF
Eduardo de Aguiar Mota Dataprev
Josué da Silva Soares josue.soares@dataprev.gov.br Dataprev
José Luis Pissin jose.pissin@dataprev.gov.br Dataprev
William Veronesi Rocha william.veronesi@dataprev.gov.br Dataprev
William Fernando Merloto william@prognus.com.br Prognus

2. SITUAÇÃO ATUAL DO EXPRESSO NAS ENTIDADES

A  Procergs  implantou  a  versão  2.3MA  onde  efetuou  algumas  correções  e 
implementações  que  não  foram  sincronizadas  com  a  comunidade  e  se  comprometeu  de 
devolver  estas  alterações  para  o  SVN,  enviando  para  o  comitê  gestor  a  lista  com  estas 
alterações até o dia 25 de outubro de 2012.

A  Dataprev,  após  migração  para  a  versão  2.4,  relatou  ter  encontrado  diversos 
problemas no pacote disponibilizado pela comunidade e irá enviar para o comitê gestor um 
relato dos problemas encontrados na migração.

A Celepar está em fase de liberação do Expresso para iOS e depende da AppleStore 
para disponibilização do pacote com suporte as versões 2.2 e 2.4.

A  Prognus,  na  ocasião,  demonstrou  as  diversas  novidades  disponibilizadas  para  a 
comunidade  na  versão  2.4,  todas  já  liberadas  para  download.  Sinalizou  na  ocasião  o 
desenvolvimento de uma versão do Expresso para Android, dependendo da aprovação pela 
CEF, que deve ser anunciada até o dia 25 de outubro de 2012 na lista do comitê gestor.

O Serpro mantém a força no desenvolvimento da versão 3.0 em ambiente colaborativo 
disponibilizado no github assim como redmine conforme tratado no encontro anterior e irá 
apresentar as ferramentas e módulos disponíveis no ambiente em uma conferência remota a 
ser convocada na lista pelo Marcos Melo até o dia 25 de outubro de 2012.

A presidência da república mantém sua colaboração junto a comunidade através de 
reports de erros e sugestões para o Expresso.

3. AMBIENTE DE COLABORAÇÃO

Conforme último encontro do Comitê Gestor do Expresso, foi criado um novo ambiente 
no AWS contratado pelo William. Por problemas de performance este ambiente será movido 
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para um novo disponibilizado pela SERPRO até dia 25 de outubro de 2012 a ser administrado 
pela comunidade através dos colaboradores William, Pissin e Funchal.

O redmine já está disponível para gerenciamento do desenvolvimento da versão 3.0 e a 
criação de usuários pode ser solicitada na lista do comitê. Foi proposto neste encontro que o 
Zappa e o Viani sejam administradores destas contas.

A  migração  do  trac  para  o  redmine  será  tratada  futuramente,  provavelmente  na 
desativação do ambiente atual.

A  migração  das  listas  será  feita  tão  logo  o  novo  ambiente  seja  disponibilizado  e 
migrado.

O  Serpro  colocará  uma  versão  de  demonstração  neste  ambiente  para  degustação, 
testes e auxílio da revisão das funcionalidades presentes na 2.x que devem ser implantadas na 
3.0. Este ambiente será disponibilizado até o dia 25 de outubro de 2012 pelo Virti.

Será disponibilizado uma área para brainstorm. A forma de envio das sugestões será 
estudada pelo William, Viani e Funchal.

A  migração  do  CMS  está  sob  responsabilidade  do  Pissin,  que  deverá  receber  do 
Rodrigo um dump do fórum atual para estudo de uma possível migração para Joomla.

4. VERSÃO 3.0

Na  ocasião  o  SERPRO  teve  a  oportunidade  de  relatar  a  situação  atual  do 
desenvolvimento do Expresso 3.0 e entre as novidades, os seguintes itens foram elencados:

– Os problemas de performance foram corrigidos removendo o cache de mensagens;
– Foram criados diversos testes automatizados via BDD;
– Todas a alterações no código do Tine estão sendo submetidos e aprovados pela 

comunidade do Tine.
– Está sendo criado um estudo para migração do Mail Archive para a versão 3.0;

Foi  também  apresentado  pelo  SERPRO  um  planejamento  de  ciclos  liberação  de 
versões, previstos para janeiro, fevereiro e março de 2013.

O lançamento da versão 3.0 está agendado para o dia 19 de dezembro de 2012 com 
uma versão básica do Admin.

Será necessária a discussão para a definição do novo módulo de Administração, que 
deve contemplar os módulos de Gestão de Identidade e Auditoria.

As propostas, ideias e requisitos deverão ser enviadas para a área de brainstorm que 
obedecerá o seguinte processo:

– A sugestão será enviada para a área de brainstorm;
– A sugestão será discutida no novo ambiente;
– Caso a sugestão seja aprovada pelos gestores será criado um backlog  e fará parte 

do sprint de desenvolvimento da v3.
Ficou definido que a aprovação do backlog ficará por conta do Zappa, William e Viani.

5. EXPRESSO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Na reunião a Celepar sinalizou que depende de avaliação da AppStore para a liberação 
do aplicativo para iOS. 

O SERPRO sinalizou a liberação de um modelo de produção de aplicativos móveis que 
sirva  de  ponto  de  partida  para  o  desenvolvimento  de  aplicações  do  Expresso  para  esta 
plataforma e irá promover a comunicação com a Celepar para  manter a funcionalidade das 
ferramentas já construídas. Este projeto deve ser mantido em conjunto pelo SEPRO, Celepar e 
Prognus.

O  SERPRO  também  irá  promover  um  treinamento  de  Android  que  poderá  ter  a 
participação de membros da comunidade. Haverá uma chamada para o treinamento na lista 
dos gestores.

A  Proguns  aguarda  aprovação  da  CEF para  iniciar  projeto  de  desenvolvimento  do 
aplicativo Expresso para Android semelhante ao iphone com compatibilização com o novo 
Z-Push.



6. MARCA 

Em conversa informal, entre Corinto e a diretoria da Celepar, a Celepar não demonstrou 
restrições  quanto  a  liberação  da  marca  do  Expresso  para  o  Portal  do  Software  Público 
Brasileiro. A comunidade aguardará que o Corinto manifeste junto a Celepar a intenção da 
liberação  da  marca,  para obter  um  retorno  formal  sobre  a  possibilidade  da  transição  do 
Expresso para o Portal.

7. COMUNICAÇÃO

Da elaboração do plano de comunicação criado no último encontro as seguintes ações 
serão tomadas: 

6.1 – Quanto ao Marketing:
– O SEPRO está preparando um plano de Marketing que será enviado para a lista 

do comitê até o final de outubro de 2012 pelo Marcos Melo.
6.2 – Quanto a identidade Visual e Logomarca:

– Sugestões para logomarca e/ou identidade visual poderão ser submetidas para a 
comunidade obedecendo os padrões estabelecidos pelo Tine;

– O Marcos Melo irá enviar para lista do comitê as propostas do SEPRO até o dia 
25 de Outubro de 2012,  assim como local  de consulta  da documentação de 
padrões do Tine;

– Todas as sugestões devem obedecer o prazo máximo para submissão, definido 
para o dia 14 de novembro de 2012.

–

6.3 – Padrões de apresentações:
– As  apresentações  serão  compiladas  para  que  obedeçam um único  padrão  e 

devem ser enviadas para o Pìssin.
6.4 – Quando a comunicação entre os operadores de infraestrutura:

– Foi  sugerido um grupo de trabalho para a troca de informações durante o 
Latinoware. As ações sugeridas a partir deste grupo serão enviadas para a lista 
de infra da comunidade do Expresso, como templates de arquitetura e criação 
de tutoriais.

8. ONG

O comitê gestor retirou da pauta a discussão do estudo de viabilidade da evolução do 
Expresso para uma ONG.
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