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 Projetos Táticos e Operacionais - 2017 

Nome do Projeto Descrição Solicitante Período Situação 

SIGA Graduação - Melhorias 
para Registro Acadêmico e SISU 

2017 
O projeto aborda melhorias para o 
Registro Acadêmico e SISU 2017. DRCA 26/12/16 a 27/01/2017 Concluído 

Eventos de Extensão - Módulo 
Administrativo 

Projeto para implantação da emissão de 
certificados de conclusão de cursos de 
extensão. PROEX 19/12/16 a 06/03/2017 Concluído 

Avaliação Discente - 
Reformulação questionário de 

avaliação docente 

O projeto visa operacionalizar o disposto 
na resolução CEPE 09/2016 e fundamentar 
a avaliação de docentes da UFMG, com a 
coleta de opinião dos discentes. DAÍ 16/11/16 a 03/02/2017 Concluído 

Sistema DRI - Módulo para 
mobilidade outgoing 

O projeto tem como objetivo desenvolver 
um sistema informatizado de modo a 
facilitar a gestão e acompanhamento das 
atividades na DRI. DRI 07/11/16 a 17/03/2017 Concluído 

Sistema de Auxílio Transporte 

Novo sistema para a gestão de requisições 
individuais, controle de tarifas e 
movimentação mensal financeira com o 
Siape. Substituiu o antigo sistema no 
mainframe e viabilizou o recadastramento 
de solicitantes e linhas de transporte 
público. DAP 11/02/16 a 28/03/2017 Concluído 

Censo 2017 
Sistema de gestão da coleta, organização e 
exportação de dados utilizados pelo Censo 
Anual da Educação Superior do MEC. DAI 13/03/17 a 17/04/2017 Concluído 

Perfil - Melhorias para a 
PROGRAD 

Sistema de oferecimento de 
oportunidades de estágios e empregos COPI 20/03/17 a 10/04/2017 Concluído 
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para alunos e ex-alunos dos cursos de 
graduação da universidade. 

Quem é Quem - Alterações de 
datas comemorativas 

Sistema de gestão de relacionamento com 
ex-alunos que ocupam posição de 
destaque na administração pública e 
privada. COPI 20/03/17 a 10/04/2017 Concluído 

Processos Seletivos COPEVE 
2017 

O projeto compreende as atividades a 
serem realizadas pelo CECOM, em apoio à 
COPVE, para viabilizar a realização dos 
processos seletivos da UFMG para o ano 
de 2017. COPEVE 04/07/16 a 12/04/2017 Concluído 

Desativação do Mainframe 

O projeto tem o objetivo de organizar 
avaliações, estudos, o planejamento de 
desenvolvimento de novos sistemas e o 
alinhamento dos diversos projetos direta 
ou indiretamente relacionados para tornar 
possível a desativação do ambiente 
mainframe, eliminando seus custos 
financeiros e permitindo melhor 
governança à instituição. DTI 03/11/15 a 12/04/2017 Concluído 

Implantação do Sistema 
WebFérias 

Adoção do sistema de Férias do Sigepe, 
configurando-o à realidade da 
universidade e permitindo a eliminação do 
sistema até então utilizado no mainframe. DAP 03/06/16 a 30/04/2017 Concluído 

CAPTCHA em consulta de notas 

Ampliar a segurança no acesso aos dados 
dos discentes ao sistema Diário de Classe, 
impedindo que robôs de software 
comprometem-se o desempenho do DTI 01/04/17 a 02/05/2017 Concluído 
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sistema. 

Armazém de dados - Módulo 
DRI 

O projeto tem como objetivo desenvolver 
um sistema informatizado de modo a 
facilitar a gestão e acompanhamento das 
atividades na DRI provendo solução visual 
com mapa de convênios e intercambistas. DRI 07/11/16 a 09/05/2017 Concluído 

Tarifação Telefônica 

Desenvolvimento e implantação de novo 
sistema de tarifação telefônica, em 
substituição ao até então utilizado, que 
estava obsoleto e utiliza soluções 
proprietárias de software. DTI 04/05/16 a 26/04/2017 Concluído 

SIEX 
Implantação de melhorias em nova versão 
do sistema de gestão de atividades de 
extensão. PROEX 

18/04/17 a 02/05/2017 
16/05/17 a 29/05/2017 
14/11/17 a 11/12/2017 Concluído 

Formulário de Viagens e 
Compras 

Criação de formulário de viagens e 
compras, com o objetivo de atender as 
necessidades de se padronizar as 
informações de abertura de um pedido via 
FUNDEP, bem como estabelecer data 
limite para que esse pedido possa ser 
atendido em tempo hábil. DRI 06/04/17 a 21/06/2017 Concluído 

 
SIGA Graduação - Pacote de 

Melhorias 
 

Implementação de melhorias para o SIGA 
contendo as demandas priorizadas pelas 
áreas responsáveis. 

Prograd, PRPG e 
DRCA 20/03/17 a 14/07/2017 Concluído 

Sistema de Segurança - Grupos 
de usuários automatizados 

Implantação da possibilidade de se 
automatizar a montagem de grupos no 
Sistema de Segurança, utilizando-se dos CECOM 13/06/17 a 17/07/2017 Concluído 



                             Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI 

 

16 de abril de 2018 

 

perfis com acesso comum. 

Aval. Discente - Divulgação de 
Resultados 

O projeto tem como objetivo 
disponibilizar, para os usuários, os 
resultados e os microdados de acordo com 
o novo modelo de formulário de avaliação 
discente implementado no semestre de 
2016/2. DAI 02/05/17 a 14/07/2017 Concluído 

Pessaúde - Solicitação de 
Melhorias 

Implantação de nova versão do sistema de 
gestão de solicitação do Auxílio e controle 
das requisições de ressarcimento, em 
função das mudanças legais ocorridas em 
2017. DAP 01/09/17 a 26/09/2017 Concluído 

SISCAEF - Novo layout de 
crachás 

O projeto objetiva a criação de novos 
layouts de crachás para alunos, servidores 
e funcionários da UFMG e implanta nova 
versão do sistema de controle de acesso 
físico a edificações, estacionamentos, 
laboratórios e bibliotecas. PRA 30/08/17 a 03/10/2017 Concluído 

Avaliação de Desempenho 2017 
Implantação dos novos procedimentos 
adotados pelo sistema de Avaliação para 
gestão do programa em 2017. ProRH 03/07/17 a 20/10/2017 Concluído 

Armazém de Dados - Ajustes no 
sistema SIGA para carga de 

dados 

Desenvolver painéis de consultas 
específicos de maneira que facilite a 
extração, análise e conferência dos dados 
acadêmicos pelo DRCA. CECOM  04/09/17 a 22/12/2017 Concluído 

Eleição para Reitor 
Desenvolvimento e execução das tarefas 
necessárias para operacionalizar as 
atividades de processamento de dados do 

Comissão Eleitoral 
Central 04/09/17 a 24/11/2017 Concluído 
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processo de consulta à comunidade que 
subsidiou a elaboração da lista de 
candidatos aos cargos de Reitor e Vice-
reitor da UFMG. 

Novo Edital DRI 

O projeto consiste na elaboração de um 
novo sistema de seleção para os 
programas de intercâmbio da DRI em 
substituição ao atual sistema PROINTER. DRI 03/04/17 a 15/12/2017 Concluído 

Aval. Discente (Pós) 
Questionários discentes de 
avaliação das atividades de 

ensino 

O projeto visa a evolução do sistema de 
avaliação de cursos e disciplinas para 
contemplar a avaliação dos docentes de 
pós-graduação. 

DAI 18/10/17 a 27/11/2017 Concluído 

SIGA Pós - Melhorias  

O projeto engloba a implantação de um 
pacote de melhorias para o SIGA Pós 
Graduação contendo as priorizações 
realizadas pelo Dono do Produto. PRPG e DRCA 12/06/17 a 18/12/2017 Concluído 

SIGA - Pacote Graduação 2017-
2 

O projeto engloba a implantação de um 
pacote de melhorias para o SIGA 
Graduação contendo as demandas 
priorizadas pelas áreas responsáveis. PROGRAD E DRCA 03/07/17 a 18/12/2017 Concluído 
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Nome do Projeto Descrição Solicitante Situação 

Novos Módulos de 
Processos Seletivos 

O projeto envolve as atividades de Tecnologia da Informação, 
executadas pelo CECOM, em apoio a Copeve, para viabilizar a realização 
dos processos seletivos da UFMG para o próximo ano. 

COPEVE Em andamento 

SIGA - Lei de Cotas 

O projeto visa atender a Lei 13409/2016 que alterou a Lei 12711/2012 
(Lei de Cotas), para introduzir reserva de vagas para pessoas com 
deficiência, solicitamos providenciar a adaptação do sistema acadêmico, 
de modo a criar as novas modalidades de vagas reservadas. 

DRCA Em andamento 

SISCAF - Nova versão 
O projeto busca a atualização e melhorias do Sistema de Controle e 
Apuração de Frequência (SISCAF).  

DAP Planejado 

Armazém de Dados 
do Censo 

 

O projeto visa realizar ajustes na concepção e implantação do Armazém 
de Dados para o Censo do MEC. Além disso, adicionar melhorias 
necessárias para aperfeiçoar o processo de extração e geração de 
relatórios para os usuários da administração superior da UFMG. 
 

DAI Em andamento 

PESCAD - WebService 
Implantação, no sistema Pescad, da possibilidade de atualização de 
dados de forma dinâmica utilizando-se de Webservice que busca dados 
diretamente do Siape. 

CECOM Em andamento 

PESCAD - Tratamento 
de dados de Férias e 

Afastamentos 

Implantação, no sistema Pescad, de consultas gerenciais e inclusão de 
dados complementares que permitam a gestão das informações de 
Férias e Afastamento. Isso trará integração com o sistema de controle de 
Ponto Eletrônico ( Siscaf). 

DAP Planejado 

Eleições para a Web 
Especificar módulos complementares ao software livre Helios, a serem 
desenvolvidos posteriormente, que permitam a implantação de eleições 
via Web, controladas no portal minhaUFMG. 

CAC Paralisado 

Sistema de Segurança 
- Emails Institucionais 

O projeta visa alterações de busca e apresentação das informações no 
sistema de segurança. 

CECOM Planejado 
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para Grupos de 
Usuários 

Migração SIGA Pós 
(EJB3) - Matrícula da 

Pós 

O objetivo do projeto é eliminar pontos de bloqueio de acesso ao banco 
de dados em momentos de sobrecarga para permitir o acesso 
simultâneo com os sistemas: Acadêmico de graduação, Matrícula da 
graduação, Acadêmico de pós-graduação, Diário de classe e Diário aluno. 

DDP Planejado 

PESCAD - Tratamento 
de dados de 

Pensionista e Chefias 

Implantação, no sistema Pescad, de consultas gerenciais e inclusão de 
dados complementares que permitam a gestão das informações de 
Pensionistas e Chefias. 

DAP Planejado 

Armazém de Dados 
Acadêmico - Módulo 
Matrícula e Processo 

Seletivo 

Implantação de novas funcionalidades no Armazém de Dados 
Acadêmico, permitindo o armazenamento e tratamento de informações 
relacionadas aos processos seletivos da Graduação e os processos de 
matrícula semestral. 

CECOM Em andamento 

Gestão de Pessoas 
Externas 

Sistema que permitirá o cadastramento de informações de pessoas não 
vinculadas diretamente à universidade para que possam ter dados 
cadastrados e utilizados nos sistemas de informação da universidade. 

DTI Planejado 

Acompanhamento de 
Perícia Médica 

Desenvolvimento e implantação de sistema que permitirá o registro e 
acompanhamento de processos de perícia médica das situações de 
afastamento, por motivos de saúde, dos servidores. 

DAST Planejado 

Quem é Quem - 
Unificação de 

Registros 

O projeto objetiva eliminar as duplicidades de registros oriundos do 
DRCA no sistema Quem é Quem, o que permitirá agilidade na 
identificação de egressos e egressos/Chave com os contatos atualizados, 
para auxiliar em atividades estratégicas da Copi . 

COPI Planejado 

 


