SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Demandas de Operações 2018 a 2020
Projeto/Ações

Descrição

Cliente

Estimativa de
recursos
necessários

Descrição Detalhada

Backup

Definição do modelo de
Backup e execução

Ponto Eletrônico

Implantação do Sistema de
Ponto na Univerdiade e dos PROGEPE
relógios biométricos

Analisar e apoiar a PROGEPE na implantação da solução de
Controle de Ponto Eletrônico na UFF
Aquisição da licença de uso do Software e relógio de ponto
biometrico.

Melhorias SISPOS

Melhorias solicitadas e
acordadas em reuniões
com a PROPPI

Melhorias PIBIC

Implementação da infraestrutura de backup para os serviços
8 membros
oracle, mysql , sites e email (demandas cadastradas).

Resultados em 2018

Resultados em 2019 Resultados em 2020

Objetivo Estratégico
de TI

Planejamento

Conclusão

N/A

N/A

PDTIC

Planejamento

Todos as unidades
acadêmicas e
administrativas
habilitadas para marcação
de ponto e o sistema de
administração em
funcionamento.

N/A

N/A

8

Atendimentos às solicitações de mudanças registradas pelos
4 membros
usuários e gestores para dar continuidade à operação do
SISPOS.

Planejamento

Conclusão

N/A

N/A

8

Melhorias do Sistema PIBIC PROPPI

Atendimentos às solicitações de mudanças que foram
registradas pelo GEstor do Sistemas e por sugestões dos
usuários

3 membros

Planejamento

Conclusão

N/A

N/A

8

Dados Abertos

Atender ao plano plano de
dados abertos da UFF que
é uma exigência solicitada
através do Decreto nº
8777 de 11 de maio de
2016

PGI

Implantação da ferramenta CKAN e disponibilização dos
dados acordados pela comissão. O objetivo é promover a
publicação de dados contidos em bases de dados da
Universidade sob a forma de dados abertos.

3 membros

Planejamento

Conclusão

N/A

N/A

9

Email institucional

Implantação do Novo
Serviço de E-mail
Institucional, @uff.br

UFF

4 membros

Planejamento

Conclusão

N/A

N/A

5,6,7 e 8

Em Andamento

Conclusão

Início (50%)

Conclusão

5,6,7 e 8

RH Fita Espelho e Ficha
Financeira

Migração/atualiza de
tecnologia do sistema da
fita espelho em java.

STI

Status

PROPPI

PROGEPE

Eliminação do e-mail @vm.uff.br e implantação do serviço
@uff.br. Migração de Contas e automatização de rotinas.

600mil

1.Elaboração da nova carga Fita Espelho.O padrão de
desenvolvimento será o Java com Spring Boot e a base de
dados MySql.
6 membros
O objetivo desta refatoração é elaborar uma aplicação na
nova plataforma Java predefinida pela equipe Operação Java
e tornar seus módulos automáticos para melhor gerenciá-la.
2. Reescrita do sistema de ficha financeira.
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Migração/atualiza de
RH Incentivo à qualificação
tecnologia do sistema de
e consulta ao cadastro
Incentivo à Qualificação

SISPRO

PROGEPE

PROPLAN

Sistema de Projetos UFF FEC

1.Sistemas de controle dos requerimentos do incentivo à
qualificação de acordo com as regras estabelecidas no
decreto 5824/2006 instituído pela lei 11091/2006 que
integra o PCCTAE (Plano Carreira dos Cargos Técnicos
Administrativos em Educação).
Refatoração do Sistema de Consulta ao Cadastro SIAPE e
Contra-cheques
2. Refatoração do Sistema de Consulta ao Cadastro SIAPE e
Contra-cheques
Desenvolvimento do sistema SISPRO para controle de
projetos UFF FEC. Serão desenvolvidos 3 módulos para
atender a demanda.

6 membros

5 membros

A Fazer

N/A

Andamento

Conclusão do módulo II
Início Módulo III (50%)

A Fazer

Início 50%

Andamento

Conclusão

Início/Conclusão

N/A

5,6,7 e 8

Conclusão do
módulo III

N/A

3e8

Conclusão

N/A

8

N/A

8

Conclusão

5,6,7 e 8

Conclusão

N/A

8

6 meses
SISPTA

CPTA/PROGEPE

Continuidade do desenvolvimento do sistema de
informações da CPTA - Módulo de Mapeamento de
competência, avaliação de desempenho.

5
1
1
3

Sistema de Informações da CPTA

pessoas
gerente
negocio
desenv

SISGEPAR

Criação de um sistema de
convênio

GAR

Sistema para substituir o antigo sistema SATGAR

2 membros

SIORG

Sistema de Organograma

PROPLAN

Desenvolvimento de um novo sistema de
Organograma, que possibilite a obtenção das
estruturas organizacionais da UFF e suas alterações e
atualizações (histórico), entre outras funcionalidades.

3 membros

SISPOS Implantação e
Treinamento

Implantar e fornecer
treinamento para as
coordenações de pósgraduação

PROPPI

Novo bolsas

Sistema de Bolsas

PROPPI

Implantar e fomentar o uso dos diversos módulos do
sistema pelas coordenações de pós-graduação. Depende da
finalização do projeto de Melhorias do SISPOS.

N/A

N/A

Início (30%)

A fazer

5 membros

A fazer

5 membros

A fazer

N/A

N/A

Início/Conclusão

3e8

Planejado

N/A

N/A

Início/Conclusão

6e7

Criação do novo sistema de controle de Programas de
Iniciação Científica (PIBIC, PIBIC-PÓS, PIBIC-COLUNI,
PIBIC – ENS MEDIO, FOPIN, FOPESC,PIBIT,
PIBINOVA)

Portal IDUFF

Sistema de Autenticação
do Portal IDUFF

STI

O Projeto objetiva a refatoração do Portal IDUFF, bem como
adicionar e isolar algumas funcionalidades ao Sistema. As
funcionalidades incluem: Gestão de serviços de autenticação
e logs; atualização da interface e procedimento de
recuperação de senha; pesquisa sobre a proteção do token
3 membros
de acesso; aplicação de novo template; controlar as
notificações aos usuários e o acesso aos painéis de links
para os sistemas; gestão de acesso (Administradores) e por
fim a Integração com a Gestão do UFFMail.
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Nova plataforma de
identificação acadêmica

Solução para substituição da
carteirinha e outros serviços
para a comunindade
acadêmica.

GAR

O projeto objetiva a substituição da carterinha física por
uma versão digital e complementarmente com a emissão de
carteriinha física para usuários que não possuem
5 membros
smartphone. A justificativa para o projeto se deve ao fato
da previsão de término do contrato com o fornecedor para
emissão das carterinhas em smartcard.
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A fazer

Planejamento

Aplicativo para
pagamento e para
emissão digital da
carteirinha

Aplicativo para
validação da
carterinha digital e
planejamento de
emissão de
smartcard

8 e 13

