
Planejamento Estratégico de TI da UFMG – 2020/2021 – Situação DEZ/20 

OE PE Descrição Escopo Indicador Meta Situação em DEZ/20 Justificativa/Comentário

OE
19

PE34 Implantação do ambiente de
Hiperconvergência, já
contratado, permitindo

ampliação da capacidade de
armazenamento e de

processamento, bem como sua
expansão, que trará maior
segurança ao sistema e a

ampliação das ações relativas
ao ensino remoto emergencial,

necessário para o
enfrentamento do COVID-19

UFMG Percentual de sistemas e
serviços migrados do

ambiente convencional

100% 100%

Preparação e execução de
processo licitatório para
aquisição do 6o nó que
permitirá redundância

geográfica

100% 100% 

Desativação do Storage
contratado e eliminação do

custo contratual

100% 100%

OE
19

PE36 e
PE74

Contratação e implantação de
serviço de nuvem provendo

novos recursos para a
comunidade universitária, em

especial recursos para aulas na
modalidade de ensino remoto

emergencial

UFMG Migração do serviço de
Correio e eliminação das

limitações e restrições
atuais

100% Suspenso Será definido comitê específico pelo CGD para definição de
políticas de contratação de serviços em nuvem.

Disponibilização de serviços
Office gratuitos

100% 100% Disponibilizado Microsoft Office 365

Liberação de serviços
complementares de

educação à distância e
conferência Web

100% 100% Disponibilizado o Serviço de Conferência Web (RNP), e
Teams

OE
06

PE16,
PE64 e
PE67

Ampliação do Armazém de
Dados cobrindo novas

demandas da área acadêmica e
de recursos humanos

UFMG Atendimento das demandas
relacionadas ao projeto
institucional “UFMG em

números”

100% Em andamento Projeto prorrogado devido a maior prioridade para
implementação de cubos para os projetos "Monitoramento

COVID-19" e Acompanhamento do Processo de Matrícula da
Graduação, ambos concluídos. 

OE
06

PE78 Adequação dos sistemas SIGA
e Diário de Classe às novas

normas acadêmicas

Acadêmico Implantação das normas da
Graduação

100% 44,14% Projeto será planejado para 2º semestre/21, devido a maior
priorização para as demandas no SIGA referentes à atual

situação (COVID19).

Implantação das normas da
Pós-graduação

100% Paralisado Projeto será planejado para 2º semestre/21, devido a maior
priorização para as demandas no SIGA referentes à atual

situação (COVID19).

OE
19

PE44 Implantação de melhorias na
infraestrutura da Rede Giga, que
interliga o campus Pampulha ao
Conservatório no Centro de Belo

Horizonte, garantindo mais
segurança e disponibilidade

UFMG Recuperação da rede no
trecho da rua dos Tamoios

100% 70% Foram localizados novos pontos de interrupção que estão
sendo tratados caso a caso.

https://www.ufmg.br/dti/pagina-inicial/portfolio/servicos/office-365-educacao/
https://www.ufmg.br/dti/pagina-inicial/portfolio/servicos/office-365-educacao/


OE PE Descrição Escopo Indicador Meta Situação em DEZ/20 Justificativa/Comentário

OE
19

PE49 e
PE50

Implantação de melhorias na
infraestrutura da rede sem fio,
projetando a distribuição de

pontos de acesso nas
edificações e seus espaços,

garantindo mais condições de
isolamento social 

UFMG Preparação e execução de
processo licitatório para

aquisição de licenciamento
Ruckus dos equipamentos

doados pela Receita

100% 100%

Projeto e implantação de
distribuição de APs Alcatel
ou Ruckus nas unidades

solicitantes

Mínimo
de 10

Em andamento Os equipamentos Alcatel e as licenças de software foram
adquiridos e entregues pelos fornecedores. A definição sobre

a sua distribuição ocorrerá no primeiro trimestre de 2021.

OE
06

PE79 Adesão e migração para o
sistema estruturante SIADS

UFMG Sistemas migrados 100% Paralisado. A Comissão constituída na UFMG finalizou os trabalhos e
entregou relatório de avaliação de necessidades à PRA e

PROPLAN para encaminhamento.
No aguardo das orientações da PRA e PROPLAN.

OE
06

PE65 Implantação de sistema para
eleições Web para permitir a

realização de pleitos de forma
remota

UFMG Sistema Implantado 100% 100% 

OE
03

PE84 Elaboração do PDTIC
M85

DTI Proposta Elaborada 100% 100% A proposta do PDTIC encontra-se elaborada aguardando
aprovação pelo CGD.

OE
14

PE85 Estudo para Adaptação à Lei
Geral de Proteção de Dados

M86

DTI Participação em cursos de
capacitação

100% 100%

Levantamento inicial de
necessidades

100% 100%

OE
06

PE86 Adaptações nos Sistemas
Acadêmicos em função da

pandemia Covid19
M87

Acadêmico Adaptações realizadas 100% 100%


