
Planejamento Estratégico de TI da UFMG – 2018/2019 (situação em 30/12/19) 

Código Descrição Escopo Indicador Meta Resultado Justificativa
para metas não

alcançadas

PE01 Modelagem dos processos corporativos UFMG Inclusão da capacitação em
Modelagem de Processos no Catálogo

de Serviços

100% 0% Meta foi
suspensa em

função da
indisponibilidade

da equipe e a
priorização de
outros projetos

PE07 Implantação de boas práticas de TI DTI Sistema para Registro de Incidentes
Implantado

100% 70% Conclusão
prevista para
2020. Houve

necessidade de
adaptações nos
processos de

trabalho.

Percentual de serviços demandados a
serem publicados no Catálogo com

política e termo de uso

100% 100%

PE26 Provimento de plataforma para trabalho
colaborativo (diretório de arquivos e

comunicação interpessoal)

UFMG Divulgação e publicação do Serviço 100% 0% Meta foi
suspensa em

função de
revisão da

plataforma. Será
realizada em

março/20.

PE34 Ampliação da área de armazenamento
para arquivamento e banco de dados

UFMG Quantidade de Terabytes obtidos após
a ampliação

100 350 A ser
implantado.
Processo de

aquisição
realizado em
novembro/19.

PE36 Fornecimento de serviço centralizado de
correio para toda a comunidade com

serviços adequados

UFMG Quantidade de Gigabytes de cota
individual de correio

5 Projeto
Suspenso

Projeto
realinhado.

Agora depende
da conclusão de

PE74

Percentual de usuários da comunidade
atendidos centralizadamente

70% 58% (Projeto
Suspenso)

Projeto
realinhado.

Agora depende
da conclusão de

PE74

PE41 Instalação de conexões dedicadas aos
campi isolados

UFMG Quantidade de conexões a serem
instaladas

1
(Tiradentes)

0 Projeto aguarda
implantação

técnica por parte
da RNP

PE44 Atualização das conexões físicas da rede
de dados

UFMG Quantidade de trechos de fibra a
serem tratados

4  3 Foram
instalados links

redundantes
para três
unidades

(Campus Saúde,
Arquitetura e
Direito). Falta

recuperação do
trecho

redundante que
liga o Campus

ao Centro de BH 

PE49 e
PE50

Melhoria na infraestrutura da rede sem fio UFMG Quantidade de prédios administrativos
com serviço revisado e corrigido

3 1 (Reitoria) Em andamento.
Nova meta será

estabelecida
para

implantação de
nova

infraestrutura



Código Descrição Escopo Indicador Meta Resultado Justificativa
para metas não

alcançadas

Quantidade de prédios acadêmicos
com serviço revisado e corrigido

6 6 (FALE,
FACE, ICB,
Educação

Física,
Veterinária e

CADs)

Em andamento.
Nova meta será

estabelecida
para

implantação de
nova

infraestrutura

PE20 Implantação de ambiente para automação
de processos (UFMG sem papel)

UFMG Sistema SEI implantado, divulgado e
em uso

100% 100%

PE39 Atualização dos portais UFMG e
minhaUFMG

UFMG Portais atualizados com nova
identidade visual e regras

padronizadas

100% 70% -
Projeto

Suspenso

Meta foi
suspensa em

função da
indisponibilidade

da equipe e a
priorização de
outros projetos

PE61 Seleção e implantação de sistema de
gestão acadêmica para o Ensino

Fundamental, Médio e Profissionalizante

EBAP Sistema implantado 100% 70%
(Implantado
no TU e CP)

A ser implantado
no Coltec em

2020.

PE65 Implantação de sistema para eleições
Web

UFMG Sistema implantado 100% 20% Projeto em
etapa de

Especificação de
Requisitos.

PE73 Implantação de VoIP conectado no PABX UFMG Serviço implantado 100% 100% Projeto foi
realinhado

sendo
dispensada a
aquisição do

Gateway

PE74 Implantação de serviços em nuvem UFMG Projeto-piloto definido e implantado 100% Em
andamento

A equipe iniciou
os estudos e
análise das
soluções

PE75 Adequação do framework para assinatura
digital

UFMG Sistema desenvolvido e implantando 100% Projeto
Suspenso

Aguardando
resultado do

PE82

PE77 Implantação de módulos complementares
do PESCAD (Webservice, Férias,

Pensionistas e Chefias)

UFMG Sistema desenvolvido e implantando 100% 80%
(Webservice,
Pensionistas,

Férias,
Afastamento)

Projeto
paralisado

aguardando
definições pelo

dono do produto.

PE78 Adequação do sistema da Graduação às
novas normas acadêmicas

UFMG Percentual de itens atendidos e
implantados. 

70% 38,65 % Projeto terá
desenvolvimento

e implantação
até o final de

2020

PE79 Adesão e migração para o sistema
estruturante SIADS

UFMG Sistema de Patrimônio migrado 100% 0% Aguardando
diretrizes da
Comissão

responsável da
PRA

Sistema de Almoxarifado migrado 100% 0% Aguardando
diretrizes da
Comissão

responsável da
PRA

Sistema de Frota de Veículos migrado 100% o% Aguardando
diretrizes da
Comissão

responsável da
PRA

PE80 Implantação do aplicativo móvel para
discentes da pós-graduação

UFMG Aplicativo desenvolvido e implantado 100% 100%

PE81 Implantar as atualizações legais do
sistema de Diplomas

UFMG Sistema desenvolvido e implantado 100% Projeto
Suspenso

Aguardando
definições e

priorização de
uma solução

nacional

PE82 Projeto institucional de UFMG Módulos implantados 3 3 Implantados



Código Descrição Escopo Indicador Meta Resultado Justificativa
para metas não

alcançadas

internacionalização da Pós-Graduação 
(PrInt)

módulos de
inscrição,

avaliação e
seleção

PE 83 Controle de Encargos Administrativos 
(Colad)

UFMG Sistema implantado 100% 100% Será utilizado a
partir do primeiro

semestre de
2020


