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1. Sobre o Encontro

O 12º Encontro do Comitê Gestor do projeto Expresso Livre, foi 
realizado nos dias 01 e 02 de julho de 2013, em Porto Alegre, RS, e foi sediado
no edifício do Serpro.

2. Relato da reunião no dia 01/07:

Fazer migração cliente a cliente.... (de um produto pra outro).

A Caixa contratou o exchange para os funcionarios internos. O Expresso é 
utilizado nas lotéricas (workflow) e os parceiros caixa aqui. A Caixa não tem 
expectativa para iniciar os trabalhos para a 3.x.

A DataPrev está com as versões 2.2, 2.4 e 2.5. Pretende migrar todos para a 
2.5.

A Procergs está utilizando a versão 2.3.

A PRODEB está utilizando a versão 2.2.8 com previsão de migrar para a 2.5 no
final de 2013 e 3.x em 2014.

A Prognus vai lançar a versão 2.5.1 em julho/2013.

Expresso v3:

• Módulo de administração descentralizada para final de 2014;
• Serpro pretende migrar seus clientes para a V3 em Agosto;
• Serpro está trabalhando na unificação da V3 com o Tine(GIT) (versão 

março/2012);
• Serpro não utilizará mais arquivamento local (Caixa de mínimo 10gb);
• Serpro extinguiu a equipe de desenvolvimento do mail archive; 

(Arquivamento Remoto).

3. Relato da reunião no dia 02/07:

Unificação do portal:

• Infra do SERPRO;
• Migrar testlink para o SERPRO;
• Migrar do SVN para o GIT (PRODEB);
• Centralizar as informações dos portais no Joomla;
• Reunir as equipes do SERPRO e CELEPAR para decidirem como fazer 

(trac x redmine);
• Reunir no portal as estratégias de versões, qual a última 2.x e qual a 

primeira 3.x e como migrar;
• O SERPRO vai designar um designer para criar o portal único.

Reunião da comunidade na ABEP para realizar propaganda sobre o produto. 
(PROCERGS)

Licenciamento de Software (Deivi):



• AGPL (não só a distribuição e a disponibilização de serviço também 
abriga a abertura do código).

Dispositivos móveis:

• O SERPRO está em desenvolvimento uma versão em HTML5 que poderá
ser embarcada em dispositíveis móveis através do PhoneGap;

• Também está sendo desenvolvido uma versão para Android;
• Até o final do ano eles pretendem ter uma versão com a maioria dos 

módulos da V3.

File Manager V3:

• O SERPRO entregará o módulo de file manager no final de agosto.

Versão 2.5:

• Será evoluída até o novo mensageiro;
• Novas mudanças serão feitas para correções e ajustes finos de novas 

releases.
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