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Resultados alcançados 2016-2017
Projeto/Ações

Descrição

Status

Análise/Justificativa

Novo Sistema de
Compras da UFF

Analisar, implementar e
implantar uma solução
Concluído
para o processo de
compras da UFF.

Cadastro de materiais e Planejamento da compra implantados.

Solução de Ponto
Eletrônico

Analisar e apoiar a
PROGEPE na
implantação da solução Em execução
de Controle de Ponto
Eletrônico na UFF

A solução inicial da UFRGS não atendeu as necessidades da
UFF. Em fase de negociação com fornecedores.

Melhorias CPD Concurso Público

Melhorias do Sistema
da CPD para minimizar
processos judiciais e
exposição da UFF.

Não executado.

Análise efetuada. Aguardando priorização.

Manutenção do
Sistema de
Bibliotecas UFF

Prover integração com
o IDUFF.

Não executado.

Aguardando priorização.

Carteirinha UFF nos
RUs

Implantar a
Carteirinha UFF no diaa-dia da comunidade
acadêmica da UFF,
iniciando pelo
Restaurante
Universitário (RU) sem
papel

Concluído

Implantado na Veterinária, Reitoria e HUAP. Atualização de
equipamentos na Praia Vermelha e Gragoatá.

Implantação
SIGADOC

Expandir os
documentos eletrônicos Concluído
para toda a UFF.

Analisar, revisar e
modificar RAD diante
das necessidades dos
Refatoração do RAD
docentes, além de
facilitar o
preenchimento.

Implantado a emissão de portarias do gabinete. Os próximos
processos serão disponibilizados a partir do SEI

Concluído

Melhoria na usabilidade e na perfomance da recuperação da
informação.

Websites da UFF

Implantação do multisite UFF.

Concluído

Nova plataforma implantada.
60% dos sites de professores migrados.

Melhorias no email
UFF

Eliminar o email @VM
e revisar o que pode
ser feito para melhorar
a nossa comunicação
via e-mail.

Em execução

Em definição da regra de nome pela STI e Comissão de
Gestão da Informação.

Verificar necessidades,
Melhorias no sistema
mudanças e melhorias
de graduação e pósEm execução
para contemplar toda a
graduação
gestão acadêmica.

Melhoria no Backup
e Infraestrutura

Garantir o Backup e a
infraestrutura de TI
necessárias para a
continuidade da UFF.

Em execução

Refatoração administração acadêmica
ENADE
Geração de matrícula Quadro de horário Lançamento de
notas
Geração de consulta e relatórios para Setor de Diplomas
Alteração do sistema de graduação de forma a permitir
mais de uma data de conclusão por curso

Instalação de nova versão do Oracle. Unificação das
bases de dados MySQL Sites e migração da base do
MySQL corporativo para o novo servidor.

