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 Projetos Tá cos e Operacionais - 2020
Nome do Projeto Descrição Solicitante Período Situação

Avaliação de Candidato - PCD,
Egresso de Escola Pública e Sócio-

econômico

Avaliação de Candidato - PCD, Egresso de 
Escola Pública e Sócio-econômico DRCA 23/01/2020 a 14/02/2020 Concluído

Novos módulos de processos
sele vos - 2020

O projeto envolve as a vidades de Tecnologia
da Informação, executadas pelo CECOM, em 
apoio a Copeve, para viabilizar a realização 
dos processos sele vos da UFMG para o ano 
de 2020.

COPEVE 18/11/2019 a 21/02/2020 Concluído

Auxílio Transporte -
Funcionalidades periféricas para

alteração de tarifa

Alteração no sistema de Auxílio Transporte 
para promover melhorias nas funcionalidades
de alteração de tarifas

DAP 03/02/2020 a 09/03/2020 Concluído

Sisarc - Melhorias de Usabilidade
e Relatório de Apuração da

Receita

Melhorias de usabilidade do sistema SirsArc e
implementação de relatório de apuração de 
receita.

PROPLAN 03/02/2020 a 31/03/2020 Concluído

Consulta aos estudantes sobre
acesso as TICs – COVID-19

Criação de ques onário para levantamento 
de informações rela vas ao acesso às tecno-
logias da comunicação e informação. Cliente-
la: estudantes de graduação e pós-graduação.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

29/05/2020 a 15/06/2020 Concluído

SIGA - Pacote Pós-Graduação
2020-1

O projeto engloba a implantação de um paco-
te de melhorias para o SIGA Pós-Graduação 
contendo as demandas priorizadas pelas 
áreas responsáveis.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

06/01/2020 A 12/06/2020 Concluído

SIGA - Pacote Graduação 2020-1

O projeto engloba a implantação de um paco-
te de melhorias para o SIGA Graduação con-
tendo as demandas priorizadas pelas áreas 
responsáveis.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

06/01/2020 A 26/06/2020 Concluído
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Sistema de Segurança - Emails
Ins tucionais para Grupos de

Usuários

Funcionalidade para gerenciamento do envio 
de e-mails ins tucionais para grupos de usuá-
rios no Sistema de Segurança.

CECOM 14/04/2020 a 24/06/2020 Concluído

Gibbon - Estudo e Implantação
para COLTEC - Cursos

Subsequentes

Implantação do sistema acadêmico Gibbon 
(free e opensource) para os Cursos Subse-
quentes do COLTEC.

CECOM 02/03/2020 A 26/06/2020 Concluído

Reestruturação do Módulo de
Registro de Diploma - Alterações

Funcionais

Implantação das modificações trazidas pela 
publicação da Portaria Nº 1.095, de 25 de Ou-
tubro de 2018, levando em conta as nossas 
especificidades, infraestrutura, recursos hu-
manos e materiais, prazo final de implantação
e as ações necessárias.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

21/03/2019 a 10/07/2020 Concluído

Sistema de Inscrição Mostra Sua
UFMG

Construção de sistema web para inscrição de 
escolas e indivíduos interessados em par ci-
par da Mostra Sua UFMG.

PROGRAD 12/12/2019 a 20/07/202 Concluído

Patrimônio Gené co e/ou
Conhecimento Tradicional

Associado

Cadastro de informação relacionadas ao aces-
so a Patrimônio Gené co e/ou Conhecimento
Tradicional Associado. Atendimento à lei da 
Biodiversidade ( Lei 13.123 de 20 de maio de 
2015 e Decreto 8772 de 11 de maio de 2016.

PRPG 01/06/2020 a 03/08/2020 Concluído

PESCAD e SISCAF - Alterações
para COVID-19

Adequação dos sistemas PESCAD e SISCAF 
para a COVID-19.

PRORH 23/03/2020 a 18/09/2020 Concluído

Ques onários para Autoavaliação
da Pós-Graduação

Implementação de ques onários para a auto-
avaliação dos programas de Pós-Graduação 
por docentes, discentes e coordenadores.

PRPG
01/04/2020 a 01/06/2020
24/08/2020 a 02/10/2020

Concluído

Melhorias no processo de
Matrícula (Graduação) e

interface com arquitetura Mobile

Melhorias no processo de Matrícula (Gradua-
ção) e interface com arquitetura Mobile

CECOM 02/03/2020 a 30/10/2020 Concluído
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Monitoramento COVID-19

Solução de so ware para coletar dados ne-
cessários para o monitoramento da Covid-19 
na comunidade UFMG, gerando indicadores 
de acompanhamento e visando municiar a 
gestão da UFMG com informações para a to-
mada de decisão com relação às a vidades 
presenciais executadas na ins tuição.

Comitê Geral de 
enfrentamento da
Covid-19

13/10/2020 a 11/12/2020 Concluído

Mostra das Profissões Virtual
Alteração no sistema de Mostra das Profis-
sões para permi r a realização virtual do 
evento.

PROGRAD 16/11/2020 a 11/12/2020 Concluído

SISCAF - Melhorias para 2020 Melhorias no SISCAF realizadas em 2020. PRORH 01/04/2020 a 16/11/2020 Concluído

SIGA - Pacote Graduação 2020-2

O projeto engloba a implantação de um paco-
te de melhorias para o SIGA Graduação con-
tendo as demandas priorizadas pelas áreas 
responsáveis para o segundo semestre de 
2020.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

07/07/2020 a 18/12/2020 Concluído

SIGA - Pacote Pós-Graduação
2020-2

O projeto engloba a implantação de um paco-
te de melhorias para o SIGA Pós-Graduação 
contendo as demandas priorizadas pelas 
áreas responsáveis para o segundo semestre 
de 2020.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

07/07/2020 a 18/12/2020 Concluído

Nome do Projeto Descrição Solicitante Situação
Novos módulos de

processos sele vos –
2021

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

COPEVE Planejado

Sistema para inscrição
em concursos docentes

Desenvolvimento de sistema para realizar a inscrição em concursos do-
centes para professores subs tutos e visitantes

CPPD Em andamento
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- Professores
Subs tuos e Visitantes
Estudo para Evolução

Tecnológica
Estudo para definição de novo arquitetura de desenvolvimento de sis-
temas pautada em tecnologias mais atuais e eficientes.

CECOM Em andamento

Melhorias no processo
de Matrícula (Pós) e

interface com
arquitetura Mobile

Adequação no Sistema Acadêmico e aplicação Mobile da Pós para me-
lhoria de desempenho do processo de matrícula.

CECOM Em andamento

REDOC 2017/18/19
Alterações e melhorias no sistema REDOC para a geração dos 
resultados 2017/18/19.

CECOM Em andamento

Novo framework de
desenvolvimento

Implementação de novo framework de desenvolvimento baseada na 
arquitetura de desenvolvimento definida no Estudo para evolução 
Tecnológica.

CECOM Planejado

PrInt/UFMG - Módulo
de Acompanhamento

Desenvolvimento do módulo de acompanhamento do sistema de 
gestão de mobilidade no âmbito do Projeto Ins tucional de 
Internacionalização da Pós-Graduação (PrInt/UFMG).

PRPG Planejado

Progressão por
Capacitação

Desenvolvimento de sistema de apoio ao processo de progressão por 
capacitação na UFMG.

PRORH Planejado

Arquitetura Mobile -
Módulo III (Melhorias
em Graduação e Pós)

Melhoria e expansão de funcionalidades na arquitetura Mobile para 
SIGA.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

Planejado

Adequação do
framework para
assinatura digital

Adequação do framework de desenvolvimento para assinatura digital. 
A ser executado após a implementação do Novo Framework de 
Desenvolvimento.

CECOM Planejado

DRI - Cartas de Aceite
com código QR

Desenvolvimento de funcionalidade que permi a a confecção 
automa zada e emissão de dis ntos modelos de Cartas de Aceite com 
código QR, de modo a viabilizar a verificação de sua origem e 
auten cidade.

DRI Planejado
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Adaptação do registro
acadêmico com upload
de documentação na

aba Análise
Socioeconômica

Alteração da funcionalidade de upload de documentos no processo de 
registro acadêmico para permi r que o upload de documentos não seja
realizado em um único bloco mas dividido ao longo do processo.

DRCA Planejado

Revisão da Arquitetura
do Armazém de Dados

Revisão da Arquitetura tecnológica do Armazém de Dados CECOM Em andamento

Registro Acadêmico -
Adequação do Sistema

Acadêmico da Pós-
Graduação

Adaptação do Sistema Acadêmico da Pós-Graduação para o 
recebimento de documentos para registro acadêmico por meio de 
upload de arquivo em formato PDF.

DRCA Planejado

Adicional de Plantão
Hospitalar

Controle e gerenciamento de adicional de Plantão Hospitalar. PRORH Planejado

Atualização do
Ambiente

Cliente/Servidor
(PowerBuilder)

Revisão e atualização dos so wares que compõem o ambiente de 
desenvolvimento Cliente/Servidor (PowerBuilder).

CECOM Em andamento

Migração dos
servidores de aplicação

WebSphere para
versão 9.x

Migração dos servidores de aplicação WebSphere da versão 7.x para 
versão 9.x

CECOM Em andamento

Acompanhamento dos
atendimentos dos

Núcleos de
Acolhimento e Escutas

Acadêmicas

Construção de um programa para servir de instrumento para registro 
de dados qualita vos e quan ta vos dos acolhimentos realizados nos 
Núcleos de Acolhimento / Escutas Acadêmicas das Unidades da UFMG.

Comissão 
Permanente de 
Saúde Mental da 
UFMG

Planejado

CENSO de Pessoas com
Deficiência UFMG

Sistema unificado para registro de PCDs na UFMG. DRCA, PRORH Planejado
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SISCAF - Melhorias para
2021 Melhorias no sistema SISCAF previstas para 2021. PRORH Planejado

Projeto SIEX - Melhorias
no Registro das A vida-

des  e no CEDIEX

Melhorias no sistema SIEX, CEDIEX e Eventos para melhor atendimento 
aos processos da PROEX.

PROEX Em andamento

Estágios curriculares
dos estudantes de

graduação da UFMG

Viabilizar o registro e acesso à informação sobre os estágios 
curriculares obrigatórios e não obrigatórios dos cursos de graduação da
UFMG.

PROGRAD Planejado

Sistema de Alocação de
Salas dos CADs

Desenvolvimento de sistema que possibilite o gerenciamento do 
espaço sico e a alocação de salas pelas unidades acadêmicas usuárias 
dos CADs.

CAC Em andamento

Gestão de Importação
La es para RI-UFMG

Gestão da importação de dados La es para o Repositório Ins tucional 
da UFMG

BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA

Em andamento

PESCAD - Tratamento
de dados de 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

Processo Sele vo da
Pós-Graduação

Desenvolvimento de módulo no sistema SIGA referente ao processo 
sele vo nos Programas de Pós-graduação.

PRPG Planejado

Solicitação Eletrônica
de Desligamento de

Discente (Graduação) –
Calouros

Desenvolvimento de funcionalidade no SIGA para permi r ao discente 
(calouro) de graduação formalizar o seu desligamento do curso.

DRCA Planejado

SIGA - Pacote
Graduação 2021-1

O projeto engloba a implantação de um pacote de melhorias para o 
SIGA Graduação contendo as demandas priorizadas pelas áreas respon-
sáveis para o primeiro semestre de 2021.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

Em andamento

SIGA - Pacote Pós-
Graduação 2021-1

O projeto engloba a implantação de um pacote de melhorias para o 
SIGA Pós-Graduação contendo as demandas priorizadas pelas áreas res-
ponsáveis para o primeiro semestre de 2021.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 
ACADÊMICOS

Em andamento

Gibbon - Estudo e Implantação do sistema acadêmico Gibbon (free e opensource) para os CECOM Em andamento
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Implantação para
COLTEC - Cursos

Integrados
Cursos Integrados do COLTEC.

Novo GERUS
Desenvolvimento de novo sistema para a gestão integrada de usuários 
da UFMG.

CECOM Em andamento

Migração do  Diário de
Classe para EJB3

Acadêmico

Migração do Diário de Classe para que o sistema passe a compar lhar 
do mesmo recurso EJB3 dos sistemas acadêmicos.

CECOM Planejado

Acompanhamento
Funcional - Estágio

Probatório e Remoção

Desenvolvimento de módulo para Acompanhamento Funcional do 
Estágio Probatório e Remoção

PRORH
Planejado

Atestado de Entrega do
Trabalho Acadêmico

Automa zar o processo demissão de Atestado de Entrega do Trabalho 
Acadêmico com o registro de que o aluno fez o autoarquivamento da 
produção conforme as normas estabelecidas.

BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA Planejado

Migração do  Diário de
Classe para EJB3

Acadêmico

Migração do Diário de Classe para que o sistema passe a compar lhar 
do mesmo recurso EJB3 dos sistemas acadêmicos.

CECOM Planejado

Gestão de Pessoas
Externas

Sistema que permi rá o cadastramento de informações de pessoas não
vinculadas diretamente à universidade para que possam ter dados 
cadastrados e u lizados nos sistemas de informação da universidade.

DTI Planejado

Acompanhamento de
Perícia Médica

Desenvolvimento e implantação de sistema que permi rá o registro e 
acompanhamento de processos de perícia médica das situações de 
afastamento, por mo vos de saúde, dos servidores.

DAST Planejado

EBAP - Histórico,
Conselho de Classe e

Avaliação Extra

Desenvolvimento dos novos módulos Histórico, Conselho de Classe e 
Avaliação Extra para o sistema EBAP.

EBAP Em andamento

Diário de Classe -
(Adaptação para

Adaptação no sistema de Diário de Classe para Atender a Demanda de 
Matrícula Antecipada na UFMG.

COORDENAÇÃO DE
SISTEMAS 

Planejado
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Atender a Demanda de
Matrícula Antecipada

na UFMG)
ACADÊMICOS

GEPHIR - Gestão de
Heteroiden ficação
Racial - Migração de

Tecnologia

Migração de tecnologia do sistema GEPHIR. CECOM Planejado

Auxílio Transporte -
Melhorias

(plantonistas)

Melhoria no sistema de Auxílio Transporte para atender às regras de 
negócio referente a plantonistas

DAP Planejado

Acompanhamento NAI
- pessoas com

deficiência

Desenvolvimento de funcionalidade que permita o acompanhamento 
do histórico de PCDs na UFMG.

NAI Planejado

Melhorias do Sistema
de Calendários

Melhorias nas usabilidade e funcionalidades do sistema de Calendários. CECOM Em andamento

Quem é Quem -
Cadastro no
minhaUFMG

Cadastro no minhaUFMG para usuários do sistema Quem é Quem. CECOM Planejado
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