
 

MEMBRO DA 
EQUIPE 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Giovanni Venâncio de 
Souza 

 Participação nas atividades de integração com o GT-
NosFveraTO 

 Suporte à criação de chaves SSH diretamente na plataforma 
para acesso às VMs 

 Implementação do suporte a VLANs para os Cenários 2 e 3 de 
tráfego para SFCs 

José Wilson Vieira 
Flauzino 

 Seguimento do desenvolvimento do wrapper CloudStack 

 Migração da versão virtualizada para versão em uma 
máquina dedicada (testando sem virtualização aninhada) 

Muriel Franco 

 Inicio dos testes do fluxo de operações das VNFs baseadas no 
NosFVeraTO + VNFs adicionais desenvolvidas e integradas 

 Planejamento a integração das VNFs com fluxo de SFCs 
(necessária conclusão da mesma pelo Giovanni) 

Marcelo Menezes 

 Melhorias visuais no front-end (ex.: nova versão do painel de 
desenvolvedor, melhorias nas páginas de listagem de serviço 
(cliente e consultor), melhorias nos gráficos de 
monitoramento) 

 Interação com o Cassiano para concluir a plotagem dos novos 
gráficos de monitoramento utilizando a time series database 
(InfluxDB) 

Carlos Raniery Paula dos 
Santos (UFSM/FATEC) 

 Auxilio nos procedimentos burocráticos gerais do projeto 

 Participação nas discussões e tomada de decisão do projeto 

 Participação nas discussões de integração com o GT-
NosFveraTO 

Alberto Egon Schaeffer-
Filho (UFSM/FATEC) 

 Auxilio na preparação da documentação do projeto 

 Participação nas discussões e tomada de decisão 

 Participação nas discussões de integração com o GT-
NosFveraTO 

Lucas Bondan 
(UFSM/FATEC) 

 Gerência das atividades realizadas pela equipe 

 Participação nas atividades de desenvolvimento e tomada de 
decisão 

 Participação nas atividades de integração com o GT-
NosFveraTO 

 Atividades de avaliação das novas funcionalidades (feedback 
aos desenvolvedores) 

Cassiano Andrei Dias Da 
Silveira Schneider  

 Melhorias gerais no Front-end (e.g., melhorias dos 
formulários de SFC, adequação da base de dados de 
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(UFSM/FATEC) monitoramento para os novos gráficos, mostrar informações 
para acesso às VMs via SSH na plataforma, elaboração 
conjunta de novos gráficos, painel de edição de SFCs para 
consultor) 

 Suporte ao acesso via VNC às VMs (em andamento) 
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