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SIGA - Lei de Cotas 

Adaptação do sistema acadêmico, de 
modo a criar as novas modalidades de 
vagas reservadas, tendo em vista a Lei 
13409/2016 que alterou a Lei 12711/2012 
(Lei de Cotas), para introduzir reserva de 
vagas para pessoas com deficiência. 

DRCA 21/08/2017 a 29/01/2018 Concluído 

Armazém de Dados - Ajustes no 
módulo Censo 

Correção de defeitos 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 16/10/2017 a 29/01/2018 Concluído 

Edital DRI - Relatórios 
(relatórios operacionais) 

Desenvolvimento do módulo de relatórios 
operacionais para o sistema de editais da 
DRI. 

DRI 02/01/2018 a 19/02/2018 Concluído 

Sistema de Calendários 

Desenvolvimento de um sistema para 
gestão de eventos da UFMG organizados 
em calendários. A ferramenta permite 
criar eventos, organizar e mesclar os 
calendários para uma exibição unificada e 
gerenciar o perfil de acesso dos usuários. 

DRCA 29/03/2017 a 28/02/2018 Concluído 

QR Code - Emissão, 
autenticação e armazenamento 
de documentos 

Desenvolvimento de funcionalidade no 
sistema acadêmico para autenticar o 
documento de comprovante de matrícula, 

DRCA 20/12/2017 a 28/02/2018 Concluído 
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além de uma gama variada de 
documentos, que incluem outros 
relatórios do SIGA. 

Armazém de Dados Acadêmico - 
V2 

Melhorias identificadas após a 
implantação da primeira versão do 
Armazém de Dados Acadêmico. 

CECOM 02/01/2018 a 28/02/2018 Concluído 

Moodle para o Coltec 

Atendimento de demanda do COLTEC em 
utilizar a estrutura do CECOM para 
hospedar e administrar o Moodle. Foi 
realizada a instalação, configuração, 
customização do tema e desenvolvimento 
de agente para cadastro automático de 
alunos, professores e funcionários no 
Moodle. 

COLTEC 05/02/2018 a 05/03/2018 Concluído 

REDOC - Relatório de Docentes 

Desenvolvimento de Sistema de 
informações da produção acadêmica e das 
demais atividades realizadas pelos 
docentes. 

CPPD 07/03/2017 a 28/03/2018 Concluído 

Estudo de adequação do 
framework para acessibilidade 

Estudo de viabilidade de adequação do 
framework de desenvolvimento adotado 
pelo CECOM para ficar em conformidade 
com as especificações de acessibilidade 
estabelecidas pelos órgãos 
governamentais. 

CECOM 19/02/2018 a 28/03/2018 Concluído 

Migração de infraestrutura WAS 
de testes (da DDP para DIS) 

Migração dos servidores WebSphere de 
testes, que se encontravam na 

CECOM 05/03/2018 a 28/03/2018 Concluído 
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infraestrutura da DDP, para a 
infraestrutura da DIS. 

Estudo de arquitetura mobile 

Estudo de viabilidade e implementação de 
prova de conceito para o desenvolvimento 
de funcionalidades do SIGA em ambiente 
de dispositivos móveis. 

CECOM 01/03/2018 a 30/04/2018 Concluído 

Gibbon - Estudo e Implantação 
para EBAP - Teatro Universitário 

Seleção, estudo e implantação do sistema 
de gestão acadêmica Gibbon no Teatro 
Universitário. 

CECOM 05/06/2017 a 16/04/2018 Concluído 

Controle de Arrecadação 
Financeira para a PROPLAN 

Desenvolvimento de sistema para emissão 
de GRU’s de arrecadação da Universidade 
com identificadores de unidades e 
apuração dos recursos arrecadados. 

PROPLAN 03/10/2017 a 24/05/2018 Concluído 

Armazém de Dados - Edital de 
Seleção da DRI 

Extração de informações detalhadas sobre 
os processos seletivos da DRI de forma a 
permitir a avaliação do processo seletivo. 

DRI 01/03/2018 a 14/06/2018 Concluído 

Migração SIGA Pós (EJB3) - 
Matrícula da Pós 

Migração do sistema de matrícula da pós-
graduação para EJB3. 

CECOM 01/03/2018 a 19/06/2018 Concluído 

SIGA – Melhorias Graduação 
2018-1 

Melhorias realizadas no sistema de 
Graduação - SIGA, no primeiro semestre 
de 2018. 

DRCA 02/01/2018 a 29/06/2018 Concluído 

SIGA – Melhorias Pós-
Graduação 2018-1 

Melhorias realizadas no sistema de Pós-
Graduação - SIGA, no primeiro semestre 
de 2018. 

DRCA 02/01/2018 a 29/06/2018 Concluído 

SIGEPS 
Desenvolvimento do SIGEPS, sistema para 
gestão de processos de seleção da PRORH. 

PRORH 03/09/2017 a 31/07/2018 Concluído 
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Migração SIGA Graduação 
(RAD9 e Jenkis) 

Adaptar as configurações e código-fonte 
do sistema SIGA para que o mesmo possa 
ser desenvolvido no RAD9 e implantado 
no Jenkins. 

CECOM 15/02 a 14/08/2018 Concluído 

Extração de Dados Acadêmicos 
diretamente do Armazém de 
Dados 

Possibilitar que a extração de dados 
acadêmicos de cursos e de alunos utilizada 
pela Pró-Reitoria de Graduação, seja 
realizado diretamente da base do 
armazém de dados por equipe da 
PROGRAD. 
O projeto altera o processo de coleta de 
dados institucionais que encontra-se 
tecnologicamente desatualizado e 
possibilita criar condições  para 
disponibilizar as consultas acadêmicas on-
line para a alta gestão da Instituição.. 

Coordenação de 
Sistemas 
Acadêmicos 

11/06 a 17/08/2018 Concluído 

AD Acadêmico - Questionário 
SócioEconômico 

Possibilitar que a extração de dados 
acadêmicos do questionário 
socioeconômico de alunos, utilizada pela 
Pró-Reitoria de Graduação, seja realizada 
diretamente da base do armazém de 
dados por equipe da PROGRAD. 

Coordenação de 
Sistemas 
Acadêmicos 

17/08 a 17/09/2018 Concluído 

RECAD - Vinculação ao REDOC 

Atualizar o RECAD (sistema para 
consolidação departamental das 
informações relacionadas aos seus 
docentes) para que seja vinculado às 

CPPD 11/06 a 14/11/2018 Concluído 
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informações do REDOC e não mais ao INA. 

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

DAP 03/09 a 30/11/2018 Concluído 

SIGA – Melhorias Graduação –  
2018-2 

Melhorias realizadas no sistema de 
Graduação - SIGA, no segundo semestre 
de 2018. 

Coordenação de 
Sistemas 
Acadêmicos 

02/07 a 28/12/2018 Concluído 

SIGA – Melhorias Pós-
Graduação 2018-2 

Melhorias realizadas no sistema de Pós-
Graduação - SIGA, no segundo semestre 
de 2018. 

Coordenação de 
Sistemas 
Acadêmicos 

02/07 a 28/12/2018 
Concluído 

Emissão de Boletos - Solução 
UFMG 

Desenvolvimento de solução para registro, 
geração online e conciliação de boletos 
bancários junto ao Banco do Brasil. 

CECOM 01/10 A 21/12/2018 Concluído 

 
  



                             Relação de Projetos Táticos e Operacionais da DTI 

 

31 de janeiro de 2019 

 
 

 

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 à Copeve, para viabilizar a realização dos 
processos seletivos da UFMG. 

COPEVE Em andamento 

Dados de pessoas 
com deficiência - 
Registro Discente 

Adequação dos sistemas acadêmicos (Graduação, Pós-Graduação e 
EBAP) à reserva de vagas para pessoas com deficiência. 

Coordenação de 
Sistemas 
Acadêmicos 

Em andamento 

Adicional de Plantão 
Hospitalar 

Automatizar o gerenciamento e geração de insumos para o pagamento 
do adicional de plantão hospitalar. 

PRORH 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 

Migração SIGA Pós 
(EJB3) - Demais 
Módulos da Pós 

Migração dos demais módulos do sistema da pós-graduação para EJB3. 
Módulo de matrícula foi migrado em projeto específico já concluído. 

CECOM Em andamento 

SIGA – Melhorias 
Graduação –  2019-1 

Melhorias realizadas no sistema de Graduação - SIGA, no segundo 
semestre de 2018. 

CSA Em andamento 

SIGA – Melhorias Pós-
Graduação 2019-1 

Melhorias realizadas no sistema de Pós-Graduação - SIGA, no segundo 
semestre de 2018. 

CSA Em andamento 

 


