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Desenvolvimento de Sistemas 

 

1) Portal minha UFMG  

 

O portal minhaUFMG  foi implantado pelo LCC no início 

de 2007 em substituição ao  portal Grude, do qual herdou o 

sistema de autenticação de usuários, utilizando o protocolo 

LDAP. 

O portal minhaUFMG, é baseado no framework para 

portais corporativos open-source denominado  uPortal, 

desenvolvido para uso pela comunidade de educação superior mundial. O 

uPortal é baseado em tecnologias open-source consagradas, como Java e 

XML e permite a integração com infraestruturas de autenticação e 

segurança, acesso seguro com single sign-on e personalizações da interface  

pelo usuário. É um padrão largamente utilizado, adotado por centenas de 

instituições de ensino e pesquisa no mundo, como Cornell University, Yale 

University, etc ... 

Este portal foi adotado na UFMG para garantir o acesso seguro, 

diferenciado para os três segmentos da comunidade acadêmica e com 

autenticação única para todos os sistemas acadêmicos e administrativos da 

universidade. Hoje, diversos serviços e sistemas já são disponibilizados no 

minhaUFMG, como o Diário de Classe, Matrícula de Graduação e Pós-

graduação,  Moodle, Avaliação de Desempenho, etc. O SistemaUFMG, ora 

em desenvolvimento, também será acessado pelo portal. 

Um grande esforço foi realizado para o cadastramento da comunidade 

universitária no portal. Hoje, todos os alunos de graduação estão 

cadastrados. Os alunos calouros recebem no momento do registro 

acadêmico um cartão em PVC com seus números de NIPs para inscreverem-

se no portal. A maioria absoluta dos docentes são usuários do Diario de 

Classe Eletrônico, acessado unicamente via portal minhaUFMG. O portal 

mantém o vínculo do ex-aluno com a universidade através do serviço de 

correio e do sistema Perfil. Com a implantação da Matrícula na pós-

graduação on-line a partir do semestre 01/2010 estará concluída a 

implantação do portal. 

Equipe de Desenvolvimento do portal minhaUFMG: 

 Márcio Migueletto de Andrade  

 Renato Antônio Veneroso da Fonseca 

 



Equipe de Especificação do portal minhaUFMG: 

 Fabiana Costa Pereira Peixoto 

 Marcio Migueletto de Andrade 

 Soraya Jardim Neves Alves Ferreira 

 

 



2)  Sistema UFMG  

 

O atual sistema acadêmico de graduação da UFMG foi desenvolvido 

pelo CECOM e é utilizado desde 1990 para controle de todos os cursos 

de graduação da UFMG. Após quase 20 anos de bons serviços prestados, 

este sistema acadêmico, desenvolvido em linguagem COBOL, precisa ser 

aposentado.  

O sistema acadêmico de graduação acompanha a vida acadêmica de 

todos os alunos da UFMG desde o registro acadêmico na universidade, 

após o vestibular, até a conclusão do curso. Nele são lançados os 

resultados das atividades acadêmicas de todos os alunos, todas as 

ocorrências acadêmicas, etc. Nele estão lançadas as versões curriculares 

de todos os cursos da UFMG e os critérios exigidos do aluno para a 

integralização de um curso.  

Com a crescente flexibilização dos currículos dos cursos da UFMG e 

com o crescimento do número de cursos de graduação e conseqüente 

aumento do corpo discente, este sistema mostra-se completamente 

obsoleto para atender às novas demandas. 

Outra área onde a universidade é hoje carente de investimentos em 

recursos computacionais é a área de recursos humanos, onde muitos 

procedimentos administrativos ainda são realizados manualmente. 

Com o objetivo de atender a esta demanda, a ATI elaborou um 

projeto de desenvolvimento institucional envolvendo o DCC – 

Departamento de Ciência da Computação, através do Sinergia – 

Laboratório de Engenharia de Software e Sistemas. 

O sistema tem como missão dar apoio informatizado a toda a 

comunidade universitária no que diz respeito à gestão acadêmica e 

administrativa da UFMG, de forma integrada entre todas as áreas 

envolvidas, proporcionando agilidade aos processos da Universidade e 

trazendo maior visibilidade da Instituição à comunidade universitária. 

A concepção do sistema seguiu algumas diretrizes básicas. A primeira 

delas foi a centralização da informação em uma base de dados única e 

compartilhada. Espera-se que, com o novo sistema, não seja mais 

necessário migrar informações entre bases de dados distintas, como 

ocorre com o sistema utilizado atualmente. Além disso, procurou-se 

evitar que o usuário final tenha que entrar com a mesma informação em 

mais de um contexto no sistema, e também possibilitar à Universidade 

consolidar e cruzar informações das diversas áreas. A figura a seguir 

apresenta os diferentes módulos do sistema, destacando essa premissa 

da base de dados integrada. 



 
 

 
Figura 1 - Compartilhamento de dados entre os módulos do sistema 

 

Outra diretriz assumida foi a de centralizar as informações cadastrais 

de cada pessoa que faça parte da Comunidade Universitária em um 

cadastro único. Foi criado, para isso o conceito de Cidadão UFMG. Ele 

conterá o cadastro único de qualquer pessoa que possua algum vínculo 

com a Universidade. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa 

começa a fazer parte da Universidade, o seu registro de Cidadão UFMG 

será criado no sistema e nunca mais será excluído. Se essa pessoa for 

um aluno, será criado para ela um Registro discente. Caso ela 

futuramente se torne um professor, será criado então outro registro, 

desta vez um Registro de quadro de pessoal. Ambos os registros 

estarão vinculados ao mesmo Cidadão UFMG. 

 
 



 
 
 
 

Figura 2 - Exemplos de registros para um mesmo Cidadão UFMG 

 
Com relação à Gestão acadêmica, o sistema oferece facilidades 

tanto para o aluno quanto para o gestor das atividades de ensino da 

Universidade. O principal benefício é permitir a configuração curricular 

de maneira flexível, tornando-a alinhada às diretrizes e perspectivas da 

Universidade quanto ao REUNI e à flexibilização da grade curricular dos 

cursos. Esse módulo também gerencia toda a vida acadêmica dos 

alunos, desde o registro no momento de seu ingresso, até a conclusão 

de seu curso (ou outras formas de desligamento, quando aplicável). 

Ainda com relação à Gestão acadêmica, é importante frisar que houve 

uma priorização dos cursos de Graduação. Essa priorização se deu pelo 

fato de, recentemente, ter sido implantado um sistema de gestão 

acadêmica da Pós-Graduação, que tem atendido aos principais requisitos 

da Pró-Reitoria responsável (Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PRPG). 

Haverá, no entanto, um esforço de integrar ambos os sistemas, já que 

várias informações são compartilhadas entre eles (por exemplo, as 

informações sobre as diversas Atividades Acadêmicas).  

Paralelamente à gestão acadêmica, o módulo de Recursos humanos 

traz funcionalidades para o gerenciamento de todo o quadro de pessoal 

da Universidade. Além do cadastro de todos os servidores e funcionários 

que compõem a força de trabalho da UFMG, será possível também o 

lançamento das ocorrências funcionais de cada um, tais como: 

afastamentos, férias, capacitação, aposentadoria, pensão, entre outros. 

Além da Gestão acadêmica e Recursos humanos, outros módulos 

são também oferecidos pelo Sistema UFMG, para apoiar outras áreas da 

Universidade que estão bastante relacionadas a estas. O primeiro desses 

módulos é o de Gestão de bolsas, capaz de gerenciar a concessão e 



acompanhamento de bolsas para projetos de ensino, pesquisa e 

extensão da Universidade. 

O SistemaUFMG provê ainda módulos para oferecer suporte ao seu 

próprio funcionamento, gerenciando informações e oferecendo 

funcionalidades necessárias aos demais módulos como um todo. É o 

caso do módulo de Funcionalidades Gerais, que entre outros aspectos 

trata da gestão da estrutura organizacional da Universidade e oferece 

funcionalidades para a gestão do ambiente operacional do sistema. O 

módulo de Consultas e relatórios personalizados oferece, de forma 

flexível, a possibilidade de criação de relatórios definidos pelo próprio 

usuário do sistema, configurando-os de acordo com a sua necessidade. 

Finalmente, o módulo de Gestão de processos e documentos 

possibilita a gestão dos diversos processos que tramitam na 

Universidade, acompanhando todo o fluxo de trabalho envolvido, bem 

como o controle de toda a documentação produzida e consumida 

durante esse trâmite, com suporte a documentos físicos e eletrônicos. 

Este módulo pode ser utilizado ainda por outras áreas não contempladas 

pelo SistemaUFMG. 

a) Primeira Etapa da Especificação 

A primeira etapa de especificação do Sistema UFMG – Concepção do 

Sistema – foi realizada entre junho e novembro de 2008.  Nesta etapa 

foram levantados os requisitos globais do SistemaUFMG na área de 

Recursos Humanos e Gestão Acadêmica da Graduação. Foi feito um 

levantamento preliminar dos casos de uso do Sistema Acadêmico e 

estimativa do número de pontos de função do sistema.  

Participaram das oficinas nesta etapa do projeto representantes dos 

seguintes órgãos da administração central: Diretoria de Tecnologia da 

Informação, Laboratório de Computação Científica, CECOM, PROGRAD, 

PRPg, PRPq, Proplan, Proex, PRORH, DRH, DAP, CIS, SAST, COPI, DRI, 

CPPD e FUMP.  

O resultado desta especificação encontra-se nos seguintes 

documentos elaborados pelo Synergia: 

1. Especificação de Requisitos de Sistema do SistemaUFMG 

2. Descrição do Negócio – Processos de Gestão Acadêmica da 

Graduação – Situação Atual 

3. Descrição do Negócio – Processos de Gestão Acadêmica da 

Graduação – Situação Desejada 

 
 

 



b) Segunda Etapa da Especificação 

A segunda etapa do Projeto foi realizada de janeiro a novembro de 

2009. Nesta fase, foram detalhadas as especificações dos casos de uso 

dos seguintes módulos do Sistema Acadêmico: Administração do 

sistema, Estrutura organizacional da UFMG, Registro discente, Cidadão 

UFMG, Configuração curricular, Plano de estudos, Oferta e matrícula e 

Ocorrências curriculares. Foram 218 dias úteis de trabalho, onde foram 

realizadas 81 oficinas com 3 horas de duração cada, além de entrevistas 

preparatórias com os usuários. Como produto, foram especificados 101 

casos de uso, que representam 2445 pontos de função. Participaram 

desta etapa, como usuários do sistema, representantes dos seguintes 

órgãos da administração: PROGRAD, DRCA, ATI, CECOM, LCC, SODS, 

chefia do gabinete, além de coordenadores de graduação, chefes de 

departamento, secretárias de colegiados de graduação, etc. A 

participação de usuários da UFMG foi estimada em 1500 horas, apenas 

nas oficinas. Cada módulo do Sistema Acadêmica possui um documento 

específico. 

c) Desenvolvimento do Sistema 

Nesta etapa do projeto, foi desenvolvido o módulo de Configuração 

Curricular, considerado o núcleo principal do Sistema Acadêmico de 

Graduação e o Módulo Estrutura Organizacional da UFMG, com 

informações de toda a estrutura administrativa da universidade. 

 

 

 



3) Desenvolvimento e Implantação do Diário de Classe  

 

O Diário de Classe 

Eletrônico foi utilizado pela 

primeira vez na UFMG no 

segundo semestre de 2007. O 

sistema foi desenvolvido e 

implantado por analistas do 

CECOM.   

O Diário de Classe foi o 

primeiro sistema desen-

volvido na UFMG, para ser 

acessado via WEB por todos 

os alunos e professores da 

instituição. São portanto, 

50000 usuários em potencial!  

Para fazer face a esta 

demanda, foram necessários 

investimentos significativos 

em infra-estrutura,  e 

treinamento de pessoal. 

Para implantar um sistema deste porte e treinar um número tão 

grande de usuários foi necessário estabelecer novas práticas. Manual do 

usuário, aulas em vídeo, turmas de treinamento presenciais e palestras 

de convencimento, foram alguns dos recursos utilizados. Um serviço de 

Help-desk, com atendimento por telefone ou e-mail foi criado para 

atender aos usuários. Hoje, 79% dos diários de classe da graduação e 

42% da pós-graduação são entregues através deste sistema. 

Mas o Diário de Classe precisa de novas funcionalidades e melhorias: 

integração com o sistema Pergamun das Bibliotecas da UFMG para 

consulta da bibliografia existente, extração de dados estatísticos do 

Diário para o professor da disciplina, coordenação do curso e PROGRAD, 

etc. 

 



 

 

 

 

 



 

Equipe de Desenvolvimento do Diário de Classe: 

 Denise Cristina de A. Moreira 

 Diogo Freitas Duarte Magalhães 

 Euler Xavier de Oliveira 

 Fabrício Duarte Nogueira 

 Gilmar Lima Guimarães 

 Josemar Pereira dos Santos 

 Roberto Simone Maciel Júnior 

 Thiago Tadeu Rodrigues Moreira 

 Pedro Henrique Begalli Rezende 

 

Equipe de Especificação do Diário de Classe: 

 Ana Lúcia Ribeiro Diniz 

 Paulo Fernando Seixas 

 Zélia Maria Oliveira Falcão de Almeida 



 

4) Sistema Perfil 

 

O Programa Sempre UFMG, objetivando 

estreitar cada vez mais o relacionamento entre a 

Universidade e seus ex-alunos, criou o PERFIL 

UFMG – Rede de Oportunidades. Esta ferramenta 

visa a captação e divulgação via Internet de 

oportunidades nas mais diversas modalidades de trabalho, oferecendo 

aos ex-alunos UFMG um meio eficaz de colocação profissional. Ao 

mesmo tempo, permite às organizações em geral, acesso a um cadastro 

organizado de profissionais qualificados pela universidade. O Sistema 

Perfil foi desenvolvido pelo LCC e colocado à disposição da comunidade 

universitária em 2009. 

 

Equipe de Desenvolvimento do Perfil: 

Tiago Augusto Nogueira Coelho 

Bruno Oliveira de Carvalho 

 

Equipe de Especificação do Perfil: 

Fabiana Costa Pereira Peixoto 

Marcio Migueletto de Andrade 

Soraya Jardim Neves Alves Ferreira 

 

 

 

 



5) Sistema de Coleta de Dados Online da Auditoria – SCOLD 

 

 

 

O Sistema Scold surgiu de uma demanda da Auditoria Geral da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e foi desenvolvido pelo 

Laboratório de Computação Científica (LCC), para possibilitar, mediante 

utilização da ferramenta denominada QPLs, a coleta de dados concernentes 

a atos de gestão no âmbito dessa Universidade. 

Visa complementar as necessidades gerenciais da Instituição, bem como 

a colher informações e dados requeridos pelo Governo, por intermédio de 

seus órgãos de controle interno e externo – quais sejam, a Controladoria 

Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). 

Após a coleta, via sistema on-line, os dados obtidos serão consolidados 

em planilhas eletrônicas e, em seguida, repassados às respectivas 

Unidades, tanto Acadêmicas quanto Administrativas. Desse modo, vão 

permitir o acompanhamento gerencial de todos os atos de gestão da UFMG 

e, ainda, constituir bancos de dados, que fundamentarão não só a pesquisa 

de informações referentes à administração institucional, mas também a 

elaboração de Prestações de Contas do Reitor e do Relatório Anual da 

Auditoria Geral da Instituição. 

De fácil acesso e manuseio, com link básico da legislação pertinente, o 

Scold pretende propiciar o aprimoramento da gestão na UFMG.  

Implantado em Jan/2008, o SCOLD vem, a cada ciclo de coleta de 

dados, sofrendo melhorias e atualizações em seus questionários de acordo 

com a crescente demanda. 



 

Equipe de Desenvolvimento do SCOLD: 

 Rodrigo Couto Zeferino 

 Leonardo Freitas da Silva Pereira 

 

Equipe de Especificação do SCOLD: 

 Soraya Jardim Neves Alves Ferreira 

 Rodrigo Couto Zeferino 



 

6) Implantação do Siex – Sistema de Informações de Extensão 

 

Em setembro de 2009 foi lançado o Sistema de Informação da Extensão 

(Siex) da UFMG, por meio do qual a comunidade acadêmica pode acessar as 

informações cadastradas pelos servidores e professores, relacionadas às 

ações de extensão. O objetivo é facilitar a divulgação, o registro e a 

pesquisa sobre os projetos institucionais da área. 

O Siex permite que as atividades de extensão realizadas na Universidade 

sejam organizadas e integradas em um único sistema. O desenvolvimento 

do sistema começou no início de 2008 e foi viabilizado a partir de parceria 

entre a Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), o Cecom e a Fundep, que 

financiou a contratação da empresa Adok. 

A UFMG colocou o sistema à disposição das demais universidades 

federais, para uso local não integrado. Dentre as inúmeras funcionalidades 

do sistema destacam-se a integração total com as bases da universidade, a 

possibilidade de consulta georreferenciada usando recursos do Google Maps 

e o acesso individualizado, com perfis diferenciados, pelo portal 

minhaUFMG. A consulta às informações é pública. 

O sistema foi desenvolvido e implantado em ambiente Web com o 

acompanhamento e definição do ambiente de desenvolvimento pelo Cecom, 

garantindo-se assim o uso da metodologia, dos padrões técnicos e do 

ambiente de software utilizado pela equipe que ficará responsável pela 

manutenção e evolução futura do Siex. 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



7) Implantação do sistema de gestão da Semana do Conhecimento e 

Cultura 

 

 

Na primeira semana de outubro de 2007 ocorreu na universidade o 

evento ―UFMG Conhecimento e Cultura‖  reunindo três eventos diferentes: a 

―Semana de Iniciação Científica‖, promovida pela Pró-reitoria de Pesquisa, a 

―Semana da Graduação‖, promovida pela Pró-reitoria de Graduação, e o 

―Encontro de Extensão‖, promovido pela Pró-reitoria de Extensão. 

Nesse ano as três Pró-reitorias envolvidas se reuniram para organizar 

uma sistemática de gestão comum e permitir que um único sistema 

pudesse controlar as etapas de parametrização, inscrição, publicação, 

avaliação e premiação dos mais de 2 mil trabalhos anuais. 

Este sistema permitiu também a criação de serviços complementares e 

uma base de dados de consulta para todos os eventos similares organizados 

pela Universidade. A partir de agora é colecionado um histórico dos 

trabalhos apresentados nestes eventos, facilitando a geração de anais, a 

consulta posterior e a interface com outros sistemas da instituição. 

Com o acompanhamento e coordenação da ATI, envolvendo CECOM e 

LCC, o sistema foi desenvolvido pela empresa Adok - Tecnologia da 

Informação e foi implantado em outubro daquele ano.  

Assim como o Siex, o UFMG Conhecimento e Cultura foi desenvolvido em 

ambiente Web, pela empresa Adok, e implantado com o acompanhamento 

do Cecom, garantindo-se assim o uso da metodologia, dos padrões técnicos 

e do ambiente de software utilizado pela equipe, que é responsável pela 

manutenção e evolução do sistema. O acesso para lançamento de 

informações pelo portal minhaUFMG é individualizado, com perfis 

diferenciados. A consulta às informações é pública. 

Equipe responsável: DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



 

8) Desenvolvimento e Implantação do sistema de gestão de 

Convênios Internacionais 

Com o avanço da internacionalização das ações da UFMG foi necessário 

que a Diretoria de Relações Internacionais dispusesse de um sistema capaz 

de registrar e acompanhar toda a tramitação dos convênios firmados pela 

universidade. 

Assim, projetado e desenvolvido em ambiente cliente/servidor, pela 

equipe do Cecom, foi construído o sistema Interconv, que permite à DRI 

avançar em suas ações contando com informações organizadas e 

controladas. O sistema foi liberado para uso em setembro de 2009. 

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



9) Controle de Professores Voluntários e Eméritos 

Ao longo dos últimos anos a UFMG estimulou o aparecimento da figura do 

Professor Voluntário, que executa atividades didáticas sem vinculação ativa 

com a Instituição e, portanto, sem remuneração. Este professor, que 

passou a desempenhar funções com acesso a sistemas e serviços da 

Universidade, precisava ter seus direitos e deveres formalizados. 

Em paralelo a isso, outros dados relativos aos docentes precisavam ser 

formalizados e controlados, como era o caso dos Professores Eméritos. 

Figuras de destacada atuação nas unidades acadêmicas que são 

homenageados e assim titulados por elas. Eles têm, por exemplo, o direito 

a voto nas eleições para Reitor. 

Para organizar esses casos, o Cecom e o DAP – Departamento de 

Administração de Pessoal se articularam para adequar as bases de dados a 

essas demandas. Então, a partir de março de 2009, essas pessoas 

passaram a ser corretamente identificadas e passaram a ser oficialmente 

reconhecidas em seus direitos e deveres para com a UFMG. 

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



10) Implantação do sistema acadêmico da Pós-graduação 

 

Desenvolvido durante a gestão do reitorado passado, o Sistema de 

Gestão Acadêmica da Pós-Graduação foi implantado em duas etapas.  Esse 

novo sistema, integralmente desenvolvido com interface Web, contemplou 

desde o 2º semestre letivo de 2006, todos os cursos stricto sensu da UFMG. 

Depois, no final do ano de 2007, foi a vez dos dados e controles 

informatizados dos cursos de especialização, lato sensu, migrarem do 

antigo sistema baseado em mainframe para o novo ambiente. Assim toda a 

base de cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) da UFMG foi 

integrada em uma única plataforma. 

O novo sistema permitiu um salto de qualidade nos procedimentos de 

gestão dos curós de Pós-Graduação. Em seguida, ele foi acoplado aos novos 

sistemas de Diário de Classe e Matrícula online, implantados em 2008 e 

2009. Todos eles acessíveis através do portal minhaUFMG. 

Durante o ano de 2009 foram também incluídas novas funcionalidades 

relacionadas à implantação da Residência Pós-doutoral e ao novo modelo de 

histórico escolar. Agora, nos primeiros meses de 2010, o sistema será 

readequado para acolher as mudanças nas normas acadêmicas, os controles 

de alunos intercambistas e o novo modelo de histórico e certificado.  

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



11) Incorporação e evolução do Sistema de matrícula online da 

Graduação 

 

O sistema de Matrícula online da Graduação foi desenvolvido 

originalmente pelo Departamento de Ciência da Computação – DCC, sob 

orientação do Prof. Antônio Otávio Fernandes.  

Em 2006 o CECOM assumiu a manutenção e evolução deste sistema, 

bem como sua infra-estrutura de suporte de aplicação e banco de dados. 

Dessa forma, dentro do que foi possível, a segurança, confiabilidade e 

disponibilidade do sistema foram equiparadas aos demais sistemas e 

serviços mantidos pelo Cecom. 

A Profa. Zélia Maria Oliveira Falcão de Almeida foi contratada para 

coordenar o processo de matrícula e assumir seu serviço de helpdesk. 

Posteriormente, esse serviço avançou e assumiu funções equivalentes no 

sistema Diário de Classe e na matrícula da Pós-graduação. 

No processo de matrícula do 1º semestre de 2008 entrou no ar o novo 

site do Sistema de Matrícula. A ferramenta incorporou novo layout 

produzido pelo Núcleo Web do Cedecom. 

Por meio do sistema, os alunos da Universidade passaram a efetuar a 

matrícula diretamente pelo portal minhaUFMG e os coordenadores de curso 

puderam administrar todos os alunos matriculados em suas disciplinas. 

 



Equipes responsáveis:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 

DAC – Divisão de Atendimento e Consultoria do CECOM 

Coordenação da Matrícula e Help-Desk 

Zélia Maria Oliveira Falcão de Almeida 

 



 

12)  Matrícula on-line da Pós-graduação 

 

Em dezembro de 2009 foi 

implantado o Sistema de 

Matrícula on-line da Pós-

graduação, resultado de 

parceria entre a PRPg, CECOM e 

DRCA. Este sistema caracteriza-

se pelo enfoque no usuário final, 

neste momento representado 

por 6700 alunos de mestrado, 

1500 docentes orientadores e 

57 secretárias de cursos de pós-

graduação stricto sensu. 

A matrícula on line agiliza 

este procedimento acadêmico. 

Os discentes têm acesso ao seu 

histórico escolar, créditos 

integralizados e a serem 

integralizados, assim como a 

toda a oferta curricular do 

sistema de pós-graduação 

stricto sensu da UFMG. Esta 

última funcionalidade permite 

ao discente matricular-se em disciplinas eletivas, ou seja, que integram a 

oferta de cursos de pós-graduação distintos do seu próprio curso. Estes 

aspectos em conjunto, constituem importante apoio à interdisciplinaridade, 

que caracteriza a pós-graduação da UFMG.  

No mês de julho de 2009, foi realizado piloto do Sistema de matrícula 

online, com a participação dos programas de pós-graduação em Geografia e 

em Engenharia de Estruturas, etapa que contribuiu de modo significativo 

para o aperfeiçoamento do sistema e sua implantação definitiva, ocorrida 

em dezembro de 2009. 

Do total de alunos de pós-graduação da UFMG (7032), 80% 

preencheram a proposta de matrícula pelo sistema. Destas propostas, 85% 

tiveram a matrícula efetivada pelo sistema. 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



13) Desenvolvimento e Implantação do sistema de controle 

patrimonial – Sicpat 

Implantado na última gestão do reitorado, para disciplinar os 

procedimentos então estabelecidos pelo antigo DSG, atual DLO, o sistema 

Sicpat, que determinou um novo patamar nos controles administrativos dos 

bens patrimoniais móveis da Universidade, continuou a receber 

investimentos em sua evolução natural, tanto com relação a aspectos 

tecnológicos quanto a aspectos legais e contábeis. Assim, novas versões 

foram liberadas nos meses de abril dos anos de 2007 e 2008. 

Agora, no início de 2010, o Cecom, a Pra, o DLO e o DCF estão 

elaborando um planejamento estratégico que garanta o desenvolvimento e 

implantação de novos módulos no sistema que ampliaram seus controles e 

sua usabilidade.  

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



14) Desenvolvimento e Implantação do sistema de Diplomas 

Legais 

Em abril de 2006 o Cecom implantou o sistema ―Diplomas Legais‖, que 

vinha sendo desenvolvido ao longo dos últimos meses da gestão passada. 

Esse sistema substituiu o antigo PAD01 que era utilizado no mainframe. 

O novo sistema, denominado ―DipLegal‖, trouxe inovações, tais como: o 

registro de informações relacionadas a portarias, contratos, despachos, 

diligências, editais, ofícios, circulares etc; a padronização dos modelos de 

texto dos documentos cadastrados; a numeração e fluxo desses 

documentos; e a busca de informações cadastrais dos servidores 

diretamente da base de dados da universidade. 

 

Agora, no primeiro trimestre de 2010, terá início o desenvolvimento de 

nova versão, adequando as funcionalidades do sistema às novas demandas 

organizacionais do DAP – Departamento de Administração de Pessoal. 

 

 



15) Controle do Histórico de pagamentos de Pessoal e 

Pensionistas 

Após a migração do sistema de pagamento da Universidade para o 

sistema de controle centralizado do governo federal, o Siape, ocorrido em 

1995, o DAP dependia de antigos sistemas de informação para acessar e 

consultar informações de pagamento relacionadas aos servidores e aos 

pensionistas. 

Estes antigos sistemas, um em mainframe, outro em micro local, não 

tinham bases unificadas e integradas, nem adequadas condições de 

armazenamento seguro. Assim, os dados históricos de pagamento foram 

reorganizados e migrados, com nova estrutura de acesso, necessária para 

as pesquisas do DAP e às respostas que este tem que fornecer aos órgãos 

de controle externos.  

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 

 

 

 



16) Desenvolvimento e Implantação do sistema de Censo 

Socioeconômico da Graduação 

 

 

 

Na UFMG o perfil socioeconômico do alunado de graduação foi detalhado 

a partir de um amplo estudo baseado em perguntas formuladas aos 

candidatos que enfrentaram o vestibular a partir de 2003. Os questionários 

deram origem ao Censo Socioeconômico e Étnico na UFMG. O trabalho lida 

com dados dos candidatos aprovados e, mesmo apresentando algumas 

dificuldades — como, por exemplo, o fato de mostrar a situação do 

estudante apenas na fase de ingresso na Universidade — é um documento 

rico para nortear inúmeras discussões sobre o rumo da instituição e, 

mesmo, do vestibular. 

Como referencial para as análises, foi criada uma escala denominada 

FSE (Fator Socioeconômico), que combina renda familiar, nível de instrução 

e tipo de profissão dos pais, além de aspectos da trajetória escolar. O FSE é 

parâmetro de avaliação diferenciado de outros utilizados em análises 

estatísticas, porque é muito mais específico. 

Permitindo que esses dados sejam fonte de pesquisa de diversas 

instituições e indivíduos, internos e externos à comunidade universitária, o 

Cecom desenvolveu o sistema CensoSE. Seu objetivo principal é manter o 

registro do perfil socioeconômico dos alunos de graduação, utilizando dados 



do Vestibular como fonte primária, mas também possibilitando a atualização 

de dados de alunos originários de outras formas de ingresso (transferência 

e obtenção de novo título, por exemplo). Busca também padronizar 

modelos de formulários usados para a coleta de informações e completar 

informações sobre cursos (turnos e áreas) e alunos (sexo e FSE). Permite, 

ainda, a extração de dados para uso em outros softwares e a construção de 

uma base de dados que possibilita a integração com outros sistemas e 

serviços de divulgação via Web. 

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 

 



17) Desenvolvimento e Implantação do sistema Auxílio Saúde e 

Ressarcimento Saúde 

Durante o último semestre de 2009 e janeiro de 2010 a ProRH, Pró-

reitoria de Recursos Humanos, teve que se adequar para acolher 

determinações governamentais que definiam a forma de implantação de 

novos direitos dos servidores, relacionados à implantação de programas de 

assistência à saúde suplementar do servidor ativo, do inativo, seus 

dependentes e pensionistas. 

Esses direitos podiam ser solicitados de duas formas: pela adesão ao 

plano de saúde oferecido pela operadora conveniada pelo órgão (CASU IFES 

III) ou pelo recebimento de ressarcimento financeiro para o pagamento 

mensal de plano de saúde externo, contratado individualmente pelo 

servidor. 

Para viabilizar a implantação e controle desses novos procedimentos, o 

CECOM desenvolveu novos aplicativos, disponibilizados no portal 

minhaUFMG, para acesso e preenchimento das diferentes solicitações. 

Do lado gerencial, um módulo específico desenvolvido permite à ProRH, 

ao DAP e às seções de pessoal, o acompanhamento de todos os processos. 

O sistema controla também as interfaces para troca de dados com a Casu e 

com o Siape. 

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 

 



18) Desenvolvimento e Implantação do sistema de Avaliação de 

Desempenho do PCCTAE 

Durante o segundo semestre de 2007 a ProRH implantou novos 

procedimentos para o acompanhamento e avaliação de desempenho dos 

servidores técnicos administrativos da Universidade. 

Para viabilizar esta ação, o Cecom desenvolveu sistema que permitiu, 

tanto o controle do processo, quanto a implantação de seus resultados, 

contendo também aplicativo acessado via minhaUFMG para o 

preenchimento dos formulários por servidores e suas chefias imediatas. 

Utilizado também no ano de 2008, em sua segunda execução, este 

sistema aguarda agora a definição de novo processo avaliativo, que pode 

impactar significativamente suas definições principais, tanto das aplicações 

quanto da base de dados. Entretanto, se for necessário, ele está pronto 

para novos processamentos que sigam o modelo até aqui utilizado. 

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 

 

 

 

 



 

19) SICS – Sistema de Bolsas da Iniciação Científica 

 

O projeto foi desenvolvido com o objetivo 

de substituir o antigo sistema (SIGBIC) 

existente na PRPq e utilizado para o controle 

de bolsas de pesquisa. O SIGBIC era um 

sistema bastante antigo e que havia sido 

desenvolvido por um consultor externo. 

Como a UFMG não possuía os códigos-fonte 

da aplicação, tornava-se muito difícil 

qualquer tipo de manutenção da ferramenta. 

Além disso, existia um retrabalho por parte 

da PRPq na digitação dos dados pois os 

mesmos dados de bolsistas precisavam ser 

alimentados tanto no SIGBIC quanto no 

sistema do CNPq.  

Foi desenvolvido então o SICS que visa 

oferecer apoio informatizado ao controle de 

informações sobre as bolsas, projetos, 

orientadores e bolsistas do CNPq, FAPEMIG e 

outros.  Com o produto, passaram a ser 

evitados erros e retrabalhos de digitação, 

assim como a duplicação de dados. Além disso, o envio de informações 

sobre os projetos, orientadores e bolsistas classificados ao CNPq passou 

a ser feito de forma automatizada para os sistemas da entidade. O SICS 

possui também interface com os dados do sistema Acadêmico da UFMG, 

agilizando o cadastramento de Bolsistas e Orientadores a partir das 

bases de Alunos e Professores, respectivamente. 

O SICS foi desenvolvido em caráter de urgência e implantado em 

Jul/2007 ainda utilizando o mesmo formato de bases de dados do 

sistema anterior (DBF), mas desde então já foram planejadas e 

implementadas diversas novas versões do sistema visando criar novas 

funcionalidades e melhorar as já existentes, disponibilizar relatórios 

para o acompanhamento e gestão da ferramenta, assim como criar 

novos pontos de controle identificados como necessários pela PRPq. O 

sistema também foi alterado para passar a utilizar o banco de dados 

Oracle que oferece maior confiabilidade, passando assim a ter uma 

interface mais robusta e dinâmica com as bases de dados da UFMG. 

 

 



Equipe de Desenvolvimento do SICS: 

 Leonardo Freitas da Silva Pereira 

Equipe de Especificação do SICS: 

 Leonardo Freitas da Silva Pereira 

 Karina Flaviana Ribeiro 

 Soraya Jardim Neves Alves Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20) Gestão de Teleconsultorias - Projeto Minas Telecardio e 

Telessaúde Nacional 

 

 

Em um trabalho conjunto entre o Hospital das Clínicas e o LCC, foi 

desenvolvido o sistema de Gestão de Teleconsultorias para atender ao 

projeto MinasTelecardio. O objetivo do projeto é permitir que 

profissionais de saúde fora dos grandes centros tenham acesso a 

capacitação por meio de videoconferência e a discussão de casos 

clínicos com especialistas de várias áreas. 

Usando o eletrocardiograma digital, sem sair de suas cidades, as 

equipes de saúde contam com laudos feitos na Universidade e também 

têm oportunidade de discutir os casos com um plantão de 

cardiologistas. 

O sistema de Gestão de Teleconsultorias prevê o agendamento de 

teleconsultorias on-line e off-line e a gestão de usuários (especialistas e 

municípios participantes). Seu  desenvolvimento foi iniciado por equipe 

própria do Hospital das Clínicas, sendo absorvido pelo LCC a partir de 

Fev/2007. Durante 2007 o desenvolvimento do sistema foi  finalizado e 

realizada sua implantação para o projeto Minas Telecardio. 

Desde sua implantação, novas versões foram sendo desenvolvidas 

incorporando novas funcionalidades para o sistema e melhoria das já 

existentes. A partir de 2009, o desenvolvimento e manutenção do 

sistema  passaram novamente a ficar sob a responsabilidade de equipe 

própria do Hospital das Clínicas. 

Em 2008, o sistema de Gestão de Teleconsultorias  foi customizado 

para atender ao projeto Telessaúde da Faculdade de Medicina. Essa 

instância encontra-se em operação e sob a responsabilidade de 



manutenção do LCC. 

Equipe de Desenvolvimento do Gestão de Teleconsultorias: 

 Leonardo Freitas da Silva Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21) Nova Solução para Entrega de NIPs 

 

 

A aplicação de Impressão de NIPs tem como objetivo permitir que 

alunos de cursos de Pós-Graduação, de Graduação da Educação a 

Distância (EAD) e Ex-Alunos possam imprimir suas Folhas de NIPs pela 

Web. 

Dessa forma, esses alunos podem emitir sua folha de NIPs sem 

necessidade de comparecer pessoalmente ao LCC, fato bastante 

importante principalmente para os alunos de Educação a Distância, seja 

da Graduação ou da Pós-Graduação.  

A demanda por uma nova solução para a entrega de NIPs surgiu de 

forma individual para cada um dos grupos atendidos pela aplicação, 

sendo também que a solução para a disponibilização desses NIPs é 

independente para cada um desses grupos. A solução adotada pelo 

projeto envolveu praticamente toda a equipe de desenvolvimento do 

LCC. 

A aplicação ―Impressão de NIPs‖ não é responsável pela geração dos 

NIPs propriamente ditos. Seu objetivo é apenas o de permitir que os 

alunos, mediante um código de login e senha, possam imprimir suas 

Folhas de NIPs pela Web. Para o caso dos alunos de Pós-Graduação e 

Ex-Alunos, a aplicação depende da execução de vários agentes Oracle / 

Notes / Java. No caso dos alunos de Graduação a Distância é necessário 

que o departamento de suporte do LCC disponibilize arquivo contendo 

as informações dos alunos e seus NIPs. 

 

 



Equipe de Desenvolvimento e Especificação: 

 Karina Flaviana Ribeiro 

 Renato Antônio Veneroso da Fonseca  

 Wicriton Ferreira da Silva 

 Márcio Migueletto de Andrade 

 Soraya Jardim Neves Alves Ferreira 

 

 

 

 



22) Desenvolvimento e Implantação do sistema de gestão do Ebap 

 

Com a criação da 

Diretoria de Ensino Básico 

e Profissional (EBAP), que 

reúne a gerência de três 

unidades da Universidade, 

o Centro Pedagógico, o 

Colégio Técnico e o Teatro 

Universitário foi necessária 

a implantação de novo 

sistema de registro e 

controle acadêmico. 

 

Para isso, o novo modelo de gestão foi viabilizado com a implantação de 

dois sistemas de controle que atuam de forma integrada, centralizados na 

infra-estrutura do CECOM e acessíveis via Internet. O primeiro, batizado de 

EBAP, desenvolvido pela equipe interna, cuida do registro acadêmico dos 

alunos, da ocupação de vagas e do acompanhamento da conclusão de ciclos 

em cada escola. O segundo, desenvolvido pela empresa CadSoft Softwares 

Acadêmicos Ltda., denominado Collegium, e que já era usado em uma 

antiga versão pelo Coltec e CP, cuida dos aspectos relacionados ao 

acompanhamento acadêmico dos alunos (matrículas, lançamento de notas, 

frequência e conceitos, registro de ocorrência, emissão de históricos e 

certificados). As equipes do CECOM e da CadSoft desenvolveram interfaces 

de software para a integração das bases de dados dos dois sistemas. 

Em janeiro de 2010 foi liberado novo aplicativo para a realização do 

registro acadêmico dos alunos do Coltec nos mesmos moldes dos aprovados 

no Vestibular da Graduação. 

Esse processo será concluído nesse semestre com duas novidades: o 

cadastramento de todos os alunos da EBAP no minhaUFMG e a liberação de 

novos módulos Web, do sistema Collegium, para o diário de classe dos 

professores e a consulta de notas por pais e responsáveis. 

 

Equipes responsáveis:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 

DAC – Divisão de Atendimento e Consultoria do CECOM 



23) Desenvolvimento e Implantação dos novos processos seletivos 

Cada vez mais a Universidade de abre à comunidade, criando novos 

cursos, ampliando o número de vagas, estabelecendo políticas de inclusão e 

sempre democratizando o acesso às suas oportunidades. 

No clássico processo do Vestibular da graduação ocorreram impactos no 

sistema de informação causados pela implantação do programa de bônus 

para alunos oriundos de escolas públicas, pela ampliação dos controles de 

identificação de digitais, pela evolução do programa de isenção de taxas, 

pela exclusividade da inscrição pela Web, dentre outras novidades. 

Entretanto, o maior impacto ocorreu na multiplicação dos processos 

seletivos conduzidos pela Copeve – Comissão Permanente do Vestibular, 

para os quais o Cecom foi chamado a dar apoio técnico de TI. 

Novos aplicativos Web e não Web tiveram que rapidamente ser 

desenvolvidos, durante o ano de 2007, para acolher, nada mais, nada 

menos, que 6 (seis) novos processos seletivos, cada um deles com suas 

especificidades e peculiaridades de editais distintos, a saber: 

 Centro Pedagógico; 

 Colégio Técnico; 

 Teatro Universitário; 

 UAB; 

 Licenciaturas da Fae; 

 Ocupação de Vagas: 

o Transferência; 

o Obtenção de novo título. 

Novas atualizações nesses sistemas foram sistematicamente ocorrendo 

em suas reedições posteriores, em 2008 e 2009. 

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



24) Desenvolvimento e Implantação de sistema próprio para 

Segurança de Sistemas Web 

A medida que novos sistemas foram liberados para a comunidade e que 

se multiplicaram os perfis de acesso às aplicações e às informações 

disponíveis nos bancos de dados institucionais, mostrou-se necessária a 

criação de um sistema que permitisse a simplificação da administração do 

cadastramento de direitos e deveres dos indivíduos. 

A existência da autenticação unificada, possível com a criação do portal 

minhaUFMG, permite a identificação de um único indivíduo e pode 

estabelecer quais serviços e sistemas estarão acessíveis a ele. Seu login e 

senha são verificados e o portal se abre, em caso positivo, indicando quais 

aplicações estão disponíveis para o seu perfil. Mas que ações este indivíduo 

poderá fazer dentro da aplicação? Quais serão suas restrições e seus 

direitos? Como permitir que essas restrições de direitos sejam 

adequadamente revistas no futuro, sendo mantidas ou alteradas? 

A resposta a todas estas indagações foi dada pela equipe do Cecom, que 

desenvolveu um sistema próprio para essas autorizações, complementares 

à autenticação do minhaUFMG. Esse sistema está em processo de 

implantação, que deve ser concluída no próximo mês de março de 2010. 

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 



25) Sistema de horas-extras e adicionais 

No segundo semestre de 2009, por solicitação da ProRH, o CECOM 

desenvolveu e implantou o novo sistema de controle de horas extras e 

adicionais noturnos, desenvolvido pela equipe da Divisão de Aplicativos e 

Sistemas (DAS). 

O sistema permite cadastrar o pedido da Unidade junto com a relação 

dos servidores previamente definidos como passíveis de serem chamados a 

atuar nessas situações. Estes deverão ser impressos para abertura de 

processo de autorização junto ao DAP. Após a aprovação, a Seção de 

Pessoal da unidade registra mensalmente, no próprio sistema, as horas 

efetivamente prestadas e, posteriormente, o DAP envia essa informação ao 

Siape, para que seja efetuado o pagamento mensal. 

 

Equipe responsável:  

DAS - Divisão de Aplicativos e Sistemas do CECOM 

 

 

 



Serviços (Redes e Infra-estrutura) 

26) Implantação da transmissão de vídeo via Web pela RNP 

No final de 2005, quando da apuração da Consulta à Comunidade para a 

escolha do Reitor que cumpriria mandato de 2006 a 2010, o Cecom realizou 

a primeira transmissão, ainda em caráter experimental, de áudio e vídeo 

pela Web. 

Depois, durante o ano de 2006 e até os dias atuais, o processo de 

transmissão, realizado em parceria com a RNP – Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa, foi consolidado. Hoje as transmissões ocorrem regularmente, em 

eventos diversos que ocupam instalações dos auditórios da Reitoria, da Face 

e do ICB, principalmente. Mas já foram feitas transmissões de eventos 

externos e ao ar livre. A média tem sido de dois a três por mês e som e 

imagem são publicados no portal da Universidade. 

A medida que o serviço se estabilizou, a responsabilidade das 

transmissões passou a estar a cargo das equipes da CAC e do Cedecom. Ao 

Cecom cabe agora, apenas, a responsabilidade pelo suporte técnico 

eventual e pelo contato com a RNP para agendamento dos eventos. Essa 

última atividade, inclusive, já foi colocada à disposição dos dois órgãos 

responsáveis. 

 

Equipe responsável:  

DRC – Divisão de Redes de Computadores do CECOM 

 



27) Formalização das políticas anti-spam 

O spam é uma das práticas ruins no uso da Internet, sendo considerado 

um tormento para os usuários de e-mail, impactando na produtividade de 

funcionários e degradando o desempenho de sistemas e redes. Atualmente, 

o spam está associado a ataques à segurança da Internet e do usuário, 

propagando vírus e golpes. Tão preocupante quanto o aumento desenfreado 

do volume de spam na rede, é a sua natureza e seus objetivos. 

Assim como os demais provedores de acesso à Internet, a UFMG utiliza 

desde 2003, ferramentas para proteger sua comunidade dos spams vindos 

do mundo externo. Foram instalados filtros contra spam e antivírus, os 

quais trabalham de forma intensa, como pode ser visto nas estatísticas de 

acompanhamento destes serviços. 

 

 

O efeito dos filtros é comunicado aos usuários de e-mail internos e aos 

remetentes de mensagens bloqueadas, permitindo a correção de possíveis 

erros. 

Como a forma de implantação dos filtros é controversa, a ATI criou, em 

2007, uma Comissão Anti-spam formada por técnicos e professores de 

áreas afins. Dela participaram pessoas do Cecom, do LCC, do DCC e da 

Escola de Engenharia. Esta comissão se reuniu para discutir a adequação 

das políticas anti-spam empregadas na UFMG e definiu aspectos políticos e 

estratégicos que foram então seguidos pelo Cecom nos anos seguintes.   

Equipe responsável:  

DRC – Divisão de Redes de Computadores do CECOM 



28) Implantação do Proxy para acesso ao Portal da Capes 

 

Um bom serviço de proxy HTTP destina-se a diminuir o tráfego de 

navegação na RNP e acelerar o acesso de máquinas internas a sites 

externos. Hoje, com as velocidades de rede disponíveis na Universidade, 

isto parece sem sentido, mas o principal ganho com a implantação do 

proxy, concluída em abril de 2006, não foi bem esse. 

Para quem está fora da Rede UFMG, como por exemplo, um professor ou 

um aluno acessando a Internet de casa, o proxy permite o acesso a sites 

não públicos, como os apontados pelo Portal CAPES. Neste caso, há a 

vantagem de se acessar informações antes restritas, que dependiam do uso 

de computador que estivesse dentro da rede UFMG, ou seja, com IP iniciado 

por 150.164. Com o Proxy, o acesso de casa é possível independentemente 

do provedor de banda de rede utilizado. 

O uso do proxy da UFMG por computadores externos só é permitido 

através de autenticação. O usuário deve informar seu login e senha no 

portal minhaUFMG para obter acesso. 

Entre abril de 2006 e 31 de dezembro de 2009, foram registrados 9.285 

usuários diferentes acessando o sistema desde a sua implantação. 

Equipe responsável:  

DRC – Divisão de Redes de Computadores do CECOM 



29) Implantação do prefixo unificado (3409) 

 

 ―Os números vão 

mudar‖, este foi o slogan 

criado pela equipe do 

Cedecom para informar a 

toda a comunidade 

universitária sobre as 

mudanças que ocorreriam 

no sistema de telefonia. A 

divulgação das informações 

foi veiculada às pessoas da 

comunidade interna e 

externa. As novidades 

passaram a vigorar a partir 

de 15 de novembro de 

2007. 

O maior impacto foi a 

unificação do prefixo da 

UFMG. Praticamente toda a 

Universidade passou a 

utilizar o prefixo 3409, em 

substituição aos antigos 

prefixos 3499 (Campus 

Pampulha), 3248 (Campus Saúde), 3238 (Engenharia - centro e Centro 

Cultural), 3279 (FACE), 3269 (Arquitetura), 3217 (Direito) e 3218 

(Conservatório). Melhorias instaladas na nova central telefônica no MHNJB - 

Museu de História Natural e Jardim Botânico, em 2009, e do ICA – Instituto 

de Ciências Agrárias, em 2008, permitiram que essas unidades também 

utilizassem o novo prefixo nos anos seguintes. 

Quando da instalação do novo prefixo, sofreram ajustes os ramais 

internos de quatro unidades. Arquitetura, Direito e Conservatório passaram 

a ter seus ramais internos iniciados pelo dígito 8. Já na FACE, os números 

passaram a começar com o dígito 7, ou seja, o número 3279-9084 mudou 

para 3409-7084. 

Em final de 2009, a Fump passou a utilizar a infra-estrutura de telefonia 

da Universidade, o que lhe permitiu obter economia mensal significativa e 

também utilizar o prefixo 3409. 

Só não foram incluídos na mudança, os números telefônicos das 

Fazendas de Igarapé e Pedro Leopoldo, Casa da Glória e Fundação Rodrigo 



de Mello Franco. O ICA, em Montes Claros, manteve também seu prefixo 

original, em funcionamento concomitante com o 3409. 

Dentre as principais vantagens da implantação do prefixo 3409 podem 

ser citadas: 

 integração do sistema de telefonia dos Campi e das unidades; 

 manutenção das baixas tarifas para os Campi até 2010; 

 drástica redução dos gastos com telefonia da Arquitetura, Direito, 

Conservatório e MHNJB, equiparando-os aos já obtidos para os 

Campi; 

 redução dos gastos da Engenharia (centro) e FACE e preparação 

da mudança de ambas para o Campus Pampulha; 

 ligação gratuita ramal a ramal cobrindo as unidades integradas. 

 

Equipe responsável:  

DRC – Divisão de Redes de Computadores do CECOM 



30) Interligação das centrais telefônicas, ampliação dos ramais e 

migração da Face e Engenharia para o Campus Pampulha  

 

A migração para um único prefixo (3409) e a ligação gratuita ramal a 

ramal só foi possível com a interligação das centrais telefônicas. Esta 

interligação, antes restrita aos prédios internos de cada Campi, foi 

implantada no último trimestre de 2007 com tecnologias diferentes, mas 

transparentes para os usuários. 

Utilizando fibras óticas livres da Rede Giga, previamente instaladas para 

demandas que surgissem no futuro, o Cecom conectou todas as unidades 

por ele servidas. Neste caso, apesar da fibra ter sido o meio físico utilizado, 

por ela passaram a fluir protocolos convencionais de telefonia. Para 

unidades distantes e que possuíam centrais telefônicas atualizadas, casos 

do MHNJB e do ICA, foi possível utilizar seus links de dados, previamente 

expandidos, para trafegar serviço de VoIP nativo das centrais. 

Abaixo podemos ver o mapa atual de interligação das centrais. Nele só 

aparecem prédios nos quais há centrais instaladas, apesar de todos 

possuírem serviços de telefonia que, na maioria das vezes, são providos por 

infra-estrutura vinda de locais vizinhos.  

 

 

Com a interligação e a continuidade do investimento feito pela 

administração central nos serviços de telefonia, a quantidade de ramais 

instalados ultrapassou os 6.400. Outro aspecto importante desse 

investimento e da qualidade viabilizada por ele foi a bem sucedida migração 

para o Campus da Pampulha de duas grandes unidades que antes estavam 

no centro de Belo Horizonte, a Face e a Engenharia, que mudaram sem 



sobressaltos e com os serviços continuamente disponíveis durante o 

processo de migração. 

Equipe responsável:  

DRC – Divisão de Redes de Computadores do CECOM 



31) Implantação do sistema VoIP e interligação desse ao PABX 

 

a) O Ramal 3333 

Em maio de 2008 o Cecom 

liberou o sistema VoIP da 

Universidade, em sua primeira 

etapa, com a possibilidade de 

utilização da Internet para se 

comunicar por voz. 

Essa primeira etapa de 

implantação, colocada à disposição 

da comunidade acadêmica, foi o 

DDD Facilitado UFMG. Por meio da 

sequência numérica 3333, passou a 

ser possível realizar ligações de 

longa distância gratuitas dos ramais 

fixos da Universidade para instituições integrantes da Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP), parceira no projeto. 

Quase todas as instituições conectadas permitem que ligações locais 

para telefones fixos presentes em suas cidades-sede sejam completadas. 

Entretanto, tal possibilidade possui restrições de volume de tráfego e 

ocasionalmente pode não estar disponível para todas as localidades. 

O uso de VoIP pela UFMG, através do ramal 3333, que é bastante 

simples e está disponível para todos ao ramais fixos da Universidade, tem o 

objetivo de permitir maior agilidade, ampliar as opções de comunicação 

disponíveis e, principalmente, reduzir custos. A proposta de criação do 3333 

não foi substituir os serviços tradicionais de DDD, mas mostra-se como 

opção econômica na utilização do sistema telefônico da Universidade. 

 

b) VoIP 

 

Dando prosseguimento à 

integração dos serviços das 

redes de dados e de telefonia o 

Cecom liberou oficialmente, em 

dezembro de 2008, o serviço 

VoIP (voz pela Internet) da 

UFMG. 



No início desse ano havia sido liberado o ramal 3333 - DDD Facilitado 

UFMG que foi a 1ª etapa do projeto VoIP. Completou-se, então, a 2ª etapa 

do projeto, que permitiu aos usuários do portal minhaUFMG utilizarem 

números individualizados para suas conversações telefônicas, originadas de 

computadores, e destinadas a telefones convencionais ou outros 

computadores. Foi a integração definitiva da rede de telefonia com a rede 

de dados. 

O VoIP está disponível para toda a comunidade universitária (alunos, 

professores e funcionários), que tenham cadastro no minhaUFMG e vínculo 

ativo com a instituição. 

As principais vantagens trazidas pelo VoIP da UFMG foram: 

 Mobilidade:  

o Acessível de qualquer ponto da Internet 

o Acessível de qualquer ramal interno e telefones externos 

 Economia e Controle: 

o Gratuidade em quase todas as ligações 

o Tarifação similar à telefonia convencional, quando 

necessária 

 Integração: 

o Mais agilidade no acesso às instituições parceiras 

o Mais opções de contato entre pessoas da comunidade 

 Praticidade: 

o Independência para ligações DDD/DDI gratuitas 

 Cidadania: 

o Disponível para todos os cadastrados ativos do minhaUFMG. 

 

Foram realizadas apresentações práticas voltadas às secretárias dos 

órgãos administrativos, unidades e departamentos acadêmicos, bem como 

para os funcionários, professores e alunos que estivessem interessados. 

Pelo serviço VoIP a comunidade do minhaUFMG pode se comunicar com 

outros usuários VoIP do Portal, com todos os ramais telefônicos da UFMG e 

com usuários e telefones de outras instituições ligadas à RNP. 



Foi montado site específico de divulgação do serviço com instruções de 

como utilizar o VoIP, como a instalar o software, uso dos equipamentos e 

casos práticos para acesso. Para a divulgação do VoIP, o CECOM contou 

com o apoio do CEDECOM com a montagem dos banners, blocos, cartazes 

etc. 

 

Equipes responsáveis:  

DRC – Divisão de Redes de Computadores do CECOM 

DAC – Divisão de Atendimento e Consultoria do CECOM 

 

 

 



32) Gerus - Reestruturação do Cadastro Inicial 

 

Com a implantação do portal minhaUFMG surgiu a demanda de evolução 

do Cadastro Inicial de usuários no Gerus, anteriormente denominado Grude, 

e que passou a integrar o ambiente do minhaUFMG. 

Foram alteradas pelo LCC as funcionalidades de Cadastro Inicial, 

Redirecionamento de Mensagens e Registro de Usuários das aplicações 

―Notes‖ existentes. As alterações incluíram mudanças de comportamento 

das aplicações e mudanças no layout para adequação ao novo modelo do 

portal minhaUFMG.  

O novo portal minhaUFMG substituiu o portal www.grude.ufmg.br. 

Assim, todas as funcionalidades e várias páginas de informação existentes 

no Grude passaram a ser acionadas a partir do minhaUFMG. As aplicações 

do Gerus continuaram a existir na plataforma ―Notes‖, sendo acionadas 

através do minhaUFMG, que foi desenvolvido em plataforma livre. 

Equipe de Desenvolvimento do Gerus: 

 Fabiana Costa Pereira Peixoto 

 

 

http://www.grude.ufmg.br/


33) Workflow Química – Admissão de Amostras 

 

Em atendimento à demanda do Departamento 

de Química de um novo sistema para controle de 

admissão de amostras, o LCC implementou um 

fluxo de trabalho automatizado para a solicitação 

e acompanhamento dos serviços de análise 

elementar CHN/CHNS do Departamento de 

Química com o objetivo de aumentar o controle do 

processo como um todo. 

O sistema foi implantado em Jun/2007 e 

através do fluxo de trabalho desenvolvido, foi 

possível: 

 Agilizar o processo de solicitação de serviço 

e facilitar a criação e acompanhamento do 

código da amostra para a análise elementar 

CHN/CHNS. 

 Garantir ao orientador o conhecimento e aprovação das análises 

solicitadas pelos alunos. 

 Garantir que apenas solicitações autorizadas pelos Orientadores 

sejam analisadas pelo laboratório. 

 Facilitar o lançamento do resultado da solicitação e gerar informações 

sobre os serviços da análise elementar. 

 Facilitar o cadastro de Orientadores para processo solicitação de 

serviço da análise elementar. 

 

Equipe de Desenvolvimento: 

 Fabiana Costa Pereira Peixoto 

 Juliana Silva Wildemberg 

 Felipe Meyer Pires Lopes 

 Karina Flaviana Ribeiro 



34) Moodle UFMG 

 

Esse projeto teve como objetivo a 

instalação e customização pelo LCC da 

ferramenta open-source de apoio ao 

ensino à distância Moodle. Foi revista toda 

a tradução da ferramenta para o 

português adaptando-a aos termos já 

culturalmente aceitos e conhecidos na 

UFMG. 

A plataforma Moodle tem evoluído desde a sua implantação em 

Mar/2007, sendo alvo de constantes melhorias.  

 

Equipe de Desenvolvimento do Moodle 

 Juliana Silva Wildemberg 

 Leonardo Freitas da Silva Pereira 

 Soraya Jardim Neves Alves Ferreira 

 

Com a implementação do projeto, buscou-se incentivar o uso da 

ferramenta Moodle através de sua integração com o Sistema Acadêmico da 

UFMG, particularmente o Diário de Classe, customizando-se o Moodle para 

atender necessidades específicas da UFMG como: 

 Criação automática de turmas para cada semestre correlacionando 

professores, alunos e disciplinas; 

 Criação dos fóruns de notícias e dos professores e links para o plano 

de ensino (cadastrado no sistema Diário de Classe) para cada turma; 

 Importação de informações de avaliações cadastradas no sistema 

Diário de Classe para criação de eventos no calendário Moodle e 

minhaUFMG; 

 Exportação para o sistema Diário de Classe de informações referentes 

a notas de alunos aplicadas através da ferramenta Moodle. 

A ferramenta também foi integrada ao ambiente do Portal minhaUFMG, 

ponto centralizador a partir do qual professores e alunos podem acessar 

suas turmas. 



35) Site PME34 

 

Site desenvolvido por demanda do Departamento de Matemática para o 

evento PME34 (http://pme34.lcc.ufmg.br/), utilizando-se a ferramenta 

open-source Joomla e usando como ponto de partida a identidade visual 

criada pelo CEDECOM para o evento. 

Equipe de Desenvolvimento do PME34: 

 Rodrigo Couto Zeferino 



36) Definição de ambiente de rede local em software livre 

Ao longo dos últimos anos o Cecom vinha buscando uma alternativa em 

software livre para substituir o ambiente atualmente usado nas Redes 

Administrativas, que utilizam o sistema operacional de rede Novell Netware, 

desde 1995, e o Microsoft Windows nas estações de trabalho. 

Em 2008 e 2009 o Cecom conduziu a migração de sua Rede 

Administrativa para um servidor que utiliza o Linux (distribuição CentOS), 

com o programa Samba fazendo a interface entre o servidor e o Windows, 

usado nas estações. Também estações de trabalho Linux estão habilitadas a 

compartilhar o novo ambiente. 

A partir de setembro de 2009, com a conclusão desse projeto, o Cecom 

se habilitou a implantar redes locais similares nas demais unidades 

administrativas e orientar essas atividades nas unidades acadêmicas 

interessadas. 

Nos próximos meses, após mudanças que serão implantadas pelo LCC 

na autenticação do minhaUFMG, o CECOM homologará o novo ambiente e 

preparará cronograma para a migração das demais unidades da rede 

administrativa. 

 

Equipe responsável:  

DAC – Divisão de Atendimento e Consultoria do CECOM 



37) Readequação e ampliação da disponibilidade, segurança e 

desempenho do ambiente de produção 

Entre 2006 e 2010 foram implantados inúmeros sistemas e serviços 

Web, todos usando como base de autenticação o portal minhaUFMG. As 

aplicações que foram sendo liberadas pelo Cecom e pelo LCC tornaram 

obrigatório o cadastramento dos membros da comunidade no portal, senão, 

eles poderiam ficar à margem da evolução introduzida. 

Com isso, aumentaram exponencialmente o número de usuários e, em 

conseqüência, os acessos à nossa infra-estrutura. A disponibilidade, a 

escalabilidade, a segurança e o desempenho das aplicações passaram a ser 

vitais para que o crescimento não fosse prejudicado por gargalos técnicos. 

Assim, ao longo de 2008 e 2009, o Cecom idealizou e executou um 

planejamento estratégico para readequar sua infra-estrutura de produção 

às demandas da nova realidade da Tecnologia da Informação na 

Universidade. 

Foram adquiridos novos equipamentos para a montagem de um cluster 

de servidores de aplicação, para a realização de balanceamento de carga 

entre os nós do cluster, para garantir backup seguro e confiável e para 

aumentar a capacidade de atendimento à solicitações das bases de dados. 

Também foram adquiridos em locação equipamentos de storage para 

garantir a ampliação da capacidade de armazenamento. Para garantir a 

integração com as demais aplicações do portal minhaUFMG, unificando a 

autenticação, foram adquiridos certificados digitais e migrados os sistemas 

para o novo cluster (www.sistemas.ufmg.br).  

Todas essas atividades devem ser encerradas até o final de março de 

2010. Durante este ano, devem ser adquiridas novas licenças do 

Websphere, software utilizado no cluster de servidores de aplicação para 

compatibilizar o número de licenças com a nova carga de processamento, 

que será oito vezes maior. 

 

Equipe responsável:  

DAC – Divisão de Atendimento e Consultoria do CECOM 



38) Internet da RNP no Campus de Tiradentes e Montes Claros 

 

 

 

O projeto teve como objetivo, prover de infra-estrutura de rede e acesso 

à internet os prédios pertencentes ao projeto do Campus Cultural da UFMG 

em Tiradentes. Com este objetivo, foi firmado acordo com a Universidade 

Federal de São João Del Rei, Prefeitura de São João Del Rey e Prefeitura de 

Tiradentes, para instalação dos links de rádio necessários, utilizando torres 

de comunicação já existentes nestes municípios. A UFSJ fornece ao Campus 

Cultural de Tiradentes, conexão à Rede Nacional de Pesquisa – RNP.  

Atualmente, os prédios atendidos são a Casa de Cultura e prédio da Câmara 

Municipal de Tiradentes. A instalação dos rádios no Museu Padre Toledo e 

Cadeia aguardam autorização do Iphan. Este projeto foi financiado com 

recursos do Banco do Brasil em projeto apresentado pela Diretoria de Ação 

Cultural da UFMG. 

Equipamentos instalados: 2 links de rádio ponto a ponto e 1 link ponto 

multiponto (4 pontos). 

A conexão do Campus de Montes Claros também passou a ser 

contratada diretamente pela RNP em 2010, embora em velocidade ainda 

insuficiente para atender o crescimento do ICA com os novos cursos do 

Reuni. 

Equipe responsável:  

DRC – Divisão de Redes de Computadores do CECOM 



39) Supercomputador 

 

  Foi inaugurado no último dia 09 de 

março, o novo supercomputador do Cenapad 

MG.  

O Cenapad é o centro regional do Sistema 

Nacional de Processamento de Alto 

Desempenho (Sinapad) do Ministério de 

Ciência e Tecnologia, vinculado ao 

Laboratório de Computação Científica (LCC) do ICEx.  

Adquirido ao custo de R$ 1 milhão com recursos do Ministério de Ciência 

e Tecnologia, o supercomputador é o maior, em termos de capacidade de 

armazenamento e processamento de dados, em operação em Minas Gerais 

e na rede do Sinapad. Sua aquisição deverá produzir up-grade na pesquisa 

desenvolvida no estado, especialmente relacionada a questões teóricas e 

práticas da química, física quântica, engenharia, geociência, bioinformática 

e computação. 

Configuração do supercomputador 
 

Arquitetura híbrida: memória distribuida e compartilhada com um total 

de 53 nós, sendo que cada nó tem 4 processadores Intel Quad Core (com 4 

núcleos cada), com um total de 848 núcleos. Em termos teóricos, ele pode 

chegar a até 9 Tflops de processamento. A memória principal de cada nó 

deste cluster é 32 GigaBytes totalizando 1.6 TeraBytes de RAM. O 

armazenamento do cluster é distribuído em cada nó: 160 GigaBytes, mais 

um storage de 145 TeraBytes (bruto) servindo a todos os nós. 

 

Equipe responsável:  

Prof. Márcio Luiz Bunte de Carvalho – Diretor do Cenapad - MG 



 

 
40) Auditório para videoconferências na Biblioteca Central 

 
 

A Biblioteca Central da UFMG dispõe agora de um auditório para 

videoconferências com 40 lugares que foi especificado e montado pela 

ATI. O auditório fica no quarto andar da Biblioteca e dispõe de 

equipamento da Polycom, com capacidade para videoconferências com 

até 4 localidades simultaneamente. O auditório também está equipado 

com sistema de sonorização, equipamento para gravação em DVD das 

videoconferências e projetor multimídia.  

 
 

A sala dispõe também de um quadro interativo da ebeam, que 

constitui recurso didático importante para apresentações PowerPoint. 

Todas as funções de qualquer aplicativo de software podem ser 

acessadas diretamente no quadro, através da caneta eletrônica, sem 

precisar usar o teclado ou o mouse convencional.  Este projeto foi 

financiado com recursos do Banco do Brasil em projeto apresentado 

pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. 

 

  

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

41) Programa Primeiro Computador 

 

A ATI participou do Programa Primeiro Computador, especificando os 
equipamentos e definindo com o DSG a estratégia para a compra.   
 

 


