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1. SOBRE O ENCONTRO

O 2º encontro técnico de desenvolvedores do projeto ExpressoLivre, realizado nos dias 
15 e 16 de abril de 2008, em Porto Alegre, foi sediado no espaço do Serpro – POA.

Participaram desse encontro, técnicos do Serpro, Celepar,  Prodeb e DataPrev, listados 
a seguir:

Antonio Carlos da Silva antonio-carlos.silva@serpro.gov.br Serpro
Bruno Vieira Costa bruno.vieira-costa@serpro.gov.br Serpro
Diógenes Ribeiro Duarte diogenes.duarte@prodeb.ba.gov.br Prodeb
Eduardo Alex Santos eduardoalex.santos@prodeb.ba.gov.br Prodeb
Emerson Virti emerson.virti@serpro.gov.br Serpro
Gustavo Linden gustavo.linden@serpro.gov.br Serpro
Josué Soares josue.soares@previdencia.gov.br DataPrev
Lavoisier Rodrigues de Sousa lavoisier.vieira@serpro.gov.br Serpro
Mario Cesar Kolling mario.kolling@serpro.gov.br Serpro
Nilton Emílio Bührer Neto niltonneto@celepar.pr.gov.br Celepar
Rafael Raymundo da Silva rafael.silva@serpro.gov.br Serpro
Walter Zapalowski walter.zapalowski@serpro.gov.br Serpro

2. DEFINIÇÕES

Nesse encontro foram definidos os principais ítens para o ínicio dos trabalhos, no que 
se  refere  à  troca  de  colaboração  técnica  entre  as  diversas  empresas,  com o  objetivo  de 
unificar todos esforços já contemplados para a implantação do projeto. Tais definições estão 
descritas a seguir:

– Administração  do  ambiente  colaborativo:  A  Celepar,  como  mantenedora  do  Site 
ExpressoLivre.org, ficará responsável pela administração e gerenciamento do ambiente 
colaborativo;

– Usuários no Repositório: Cada empresa presente nesse encontro, terá um único login no 
SVN, nomeando um responsável técnico para efetuar seus “commits” no repositório oficial 
do ExpressoLivre.Org;

– Ferramentas  de  colaboração:  Todos  os  desenvolvedores  do  Expresso  Livre  dessas 
empresas,  conforme  autorização  e  responsáveis  definidos,  poderão  criar  e  editar 
informações técnicas, pelas ferramentas  Wiki e Trac, já existentes no ExpressoLivre.Org;

– Área de FTP: Instalar um serviço de FTP (SFTP) para que cada participante (empresa) 
desse  encontro  possa  disponibilizar  sua  versão  completa  do  Expresso,  no  formato 
“expresso_empresa.tar.gz”, com suas características descritas em suas páginas Wiki;

– Criar uma área de acesso restrito no Wiki, para os integrantes do encontro, com o objetivo 
de disponilizar informações sobre cada versão do Expresso.

– Implantar suporte multi-idioma no site institucional do projeto Expresso.

– Incluir referência (link) no Fórum para a área de FAQ.
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– Criação de um Comitê Gestor

Será criado um comitê gestor do projeto Expresso Livre, formado por representantes das 
empresas participantes.

O comitê gestor se propôe a:

I.  Gerenciar  e  representar  formalmente  a  comunidade,  bem  como  avaliar  os 
assuntos relevantes da mesma;

II. Avaliar contribuições relevantes à versão oficial do projeto, conforme premissas 
definidas no 1º encontro de desenvolvedores EL, e descritas no documento “Como 
Enviar Contribuições.odt”, disponível para download no site ExpressoLivre.org;

III.  Gerenciar as demandas vindas da Comunidade com objetivo de fortalecer e 
manter a continuidade o projeto;

IV. Representar e divulgar o projeto em eventos, encontros, fóruns e reuniões;

V. Definir metas para evolução do projeto, 

VI.  Realizar  e  participar  de  reuniões  periódicas  agendadas  pelo  comitê  para 
avaliações e encaminhamentos;

VII.  Apoiar  usuários  e  membros  da  Comunidade  em  atividades  relacionadas  à 
configuração, instalação e atualização.

– Unificação das versões

Após a análise feita sobre as alterações apresentadas pelo Serpro, DataPrev e Prodeb, 
ficou  definido  que  a  versão  oficial  do  projeto,  disponível  no  site  ExpressoLivre.Org 
(pacotes e no repositório SVN) não sofrerá alterações a partir de 1º de maio de 2008, com 
objetivo de iniciar o processo de unificação das versões, excetuando-se os módulos Instant 
Messenger, Workflow, correções críticas e alterações no instalador do projeto. A liberação 
de novas versões estará condicionada à conclusão da unificação de cada módulo, devendo 
ser executada na seguinte ordem: alterações feitas pelo Serpro, DataPrev e Prodeb.

– Outros itens definidos em reunião no FISL com a equipe Prognus

I.  Reestruturação do layout do Expresso:  A Prognus poderá iniciar a elaboração do 
novo layout, utilizando seu recurso disponível para o design. A Celepar irá contribuir 
com suporte de programação nesta fase. Este trabalho poderá acontecer em paralelo 
enquanto as outras instituições estão unificando suas versões;

II. Participação nas reuniões do Comitê Gestor: A Prognus ficou de tentar localizar um 
escritório  do  Serpro  em  Foz  do  Iguaçu  para  que  possa  participar  das  reuniões 
periódicas do comitê gestor, por  vídeo ou áudio-conferência;

III. A Prognus se compromete em colocar a disposição um servidor Jabber em SSL para 
que  todos  os  membros  do  comitê  possam utilizar  e  ter  um contato  mais  próximo, 
agilizando a tirada de dúvidas ou até mesmo marcando reuniões rápidas para tomadas 
de decisões;

IV. Sobre o prazo para o trabalho de unificação, não se sabe ainda quantos dias exatos, 
mas  o  certo  é  que  os  módulos  serão  versionados  independentemente,  conforme  a 
unificação  concluída  por  cada  um  (Serpro,  DataPrev  e  Prodeb).  Mesmo  assim, 
estipulou-se que isto deve durar, em média, 90 dias, sendo este o marco que se deva 
seguir como referência;



2.  NOVAS IMPLEMENTAÇÕES

Módulo Contact Center

– Compartilhamento dos Contatos Pessoais;
– Ao criar/alterar um grupo pessoal e selecionar um contato do catálogo corporativo, 

incluir automaticamente antes no contato pessoal para ser então incluído no grupo.
– Otimizar a pesquisa padrão e tornar configurável por catálogo;
– Criar a pesquisa avançada e configurável por catálogo;
– Criar uma opção para configurar campos que serão visualizados no resultado da 

busca por catálogo;

Módulo Expresso Mail

– Indicação de quota das caixas compartilhadas;
– Criar na pesquisa avançada a opção por período (data inicial e final);
– Definição do novo layout – Design;
– Reestruturação do layout do módulo – Implementação;
– Criptografia e assinatura de mensagens;
– Criar interface para navegador de dispositivos móveis (visualização de mensagens);

Módulo Agenda

– Criar  interface  para  navegador  de  dispositivos  móveis  (visualização  de 
compromissos);

– Implementar  funcionalidade  que  permita  sincronismo  com  outros  aplicativos 
(SyncML, Icalendar, CalDav);

– Definição do novo layout – Design;

Módulo Mensageiro

– Encontrar solução que estabilize módulo desenvolvido, ou que substitua o mesmo 
mantendo suas características (acesso web à servidor Jabber).

Aspectos de layout

– Criar um novo layout interno, para melhorar o espaço que contém os ícones dos 
módulos (otimizar espaço);

– Criar um novo layout para a página de login.
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