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Projetos Entregues
30/Mar - Certificado Eletrônico
para Projetos de Ensino -
Diretorias de graduação.
01/Abr - Reformulação do
módulo de Crachá.
06/Abr - Adequações em
Processos da Plataforma do SISU
(Fase 2).
16/Abr - Adequação no processo
de contemplação do Auxilio
Estudantil.
20/Abr - Geração de GRU -
Cobrança para CNPJ (Sistema de
Concursos).
26/Abr - Entrega da primeirasprint sob o processo
reformulado de desenvolvimento
de softwares da DIRGTI.
27/Abr - Disponibilização de e-
mail institucional para alunos
Lato Sensu.
03/Mai - Formulário de
Conclusão de Curso - Lato Sensu.
04/Mai - Primeiro projeto da
interação reformulada entre
DIRGTI - Eproc: Matrícula
intercampus.
04/Mai - Formulário para
Avaliação de Curso (DIRAV).
06/Mai - Disponibilização de
certificado pessoal ICPEdu aos
servidores.
12/Mai - Apoio à consulta pública
para Diretores de Câmpus.
13/Mai - Adequações no SIORG
para atender às mudanças nas
UASGs - Polos de Compras.

Projetos em Andamento
 Apoio à eleição do COUNI para

Diretores de Câmpus.
 Adequações na 3ª Fase da

Marcação de Defesa da Stricto
Sensu.

 Alterações no Processo de
Matrícula de Veteranos para
adequar-se às exigências da APNP.

 Reformulação de módulo do Plano
de Saúde.

 Reformulação dos Sistemas de
Estágios da UTFPR.

 Projeto piloto do Chat Bot UTFPR.
 Projeto piloto do Chat Institucional

UTFPR.
 Finalização do e-commerce da

editora.
 Aperfeiçoamento do processo de

chamados da DIRGTI.
 Implementação da Pesquisa de

Satisfação dos Atendimentos de
Suporte da DIRGTI.

 Modernização e adequação do
Portal aos novos regulamentos.

 Diploma Digital (Graduação).
 Sistema de Atendimento

Estudantil.
 Aplicativo dos Professores - UTFPR

(Lançamento de Frequência).
 Módulo SEP de licenças para

estágio probatório.
 Centralização dos processos de

compras de TI.
 Expansão das documentações do

Ajuda UTFPR.

A DIRGTI, em conjuntocom o EProc, estáparticipando do projetodo Governo Federalchamado Rede Aprender,que é uma plataformaintegrada de informaçõesda Educação Brasileira.
A primeira fase do projetoé chamada de Jornada doEstudante, que aplica oconhecimento das Áreasda Educação, desde oEnsino Básico até o EnsinoSuperior.
A UTFPR foi indicada peloSESU para participar doprojeto por suaexperiência com sistemasacadêmicos, pelos seusrecursos tecnológicos epela confiabilidade dosdados acadêmicos dauniversidade.
O projeto Rede Aprenderestá alinhado aoprograma deTransformação Digital doGoverno Federal, que visaa unificação de canais e ainteroperabilidade desistemas.



A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação da UTFPR atende, além da Reitoria, os13 câmpus que compõem a sua estrutura universitária. Dentre as várias ações - contínuasou pontuais - que perfazem as atividades desta diretoria, abaixo estão listadas algumasações que podemos destacar neste momento:
Polo de ComprasPor demandas do governo federal, foram feitas adequações no sistema SIORG paraatender as mudanças necessárias nas UASGs, para criação dos chamados Polos deCompras. Foram criados 6 polos: 1) Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina; 2)Medianeira, Santa Helena e Toledo; 3) Campo Mourão, Guarapuava e Ponta Grossa; 4)Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco; 5) Curitiba; e 6) Reitoria. Os câmpus decada polo farão suas requisições e o campus responsável no polo ficará incumbido da uniãodos processos licitatórios.
Primeira Sprint do Processo Reformulado de Desenvolvimento de SoftwaresComo parte da modernização dos sistemas e processos institucionais da UTFPR, aatual equipe de desenvolvimento de sistemas (DIPSIS - Divisão de Projetos de Sistemas deInformação) realizou a primeira entrega de demanda sob o novo processo dedesenvolvimento, que foi remodelado de forma a aplicar métodos Ágeis que estejamalinhados com as capacidades produtivas da equipe e com as prioridades da instituição.
Disponibilização de Certificado Pessoal ICPEdu aos ServidoresO ICPEdu (ou Certificado Corporativo da Infraestrutura de Chaves Públicas paraEnsino e Pesquisa) é o serviço que viabiliza a emissão de certificados digitais seguros dotipo SSL (Secure Sockets Layer), possibilitando a assinatura de documentos eletrônicospara fins acadêmicos ou administrativos, reduzindo assim a burocracia e os custos, além decontribuir para a eliminação do uso de papel nas instituições federais de ensino superior eunidades de pesquisa. As instruções de como solicitar um certificado pessoal ICPEdupodem ser encontradas no Ajuda UTFPR em:https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/certificado
Reformulação do Módulo de CracháPor estar desenvolvido em tecnologia antiga (Flash), recentemente o antigo sistemade crachás deixou de ser suportado pelos browsers de Internet. Por este motivo, foinecessário reformulá-lo para que a tecnologia Flash pudesse ser substituída por umatecnologia mais moderna (JavaScript).
Projeto piloto do Chat Institucional UTFPRConforme os servidores da UTFPR foram se adequando à nova realidade doteletrabalho, surgiu uma grande demanda por novos canais de comunicação mais ágeisentre as equipes, mas que não utilizassem métodos de comunicação historicamenteutilizados para fins pessoais (como o WhatsApp e o Telegram). Por este motivo, a DIRGTIvem realizando um trabalho de investigação e experimentação de canais gratuitos decomunicação que atendam a esta demanda, que sejam de boa qualidade e que possam serutilizados de forma institucional, ao mesmo tempo em que forneçam ferramentasamplamente utilizadas pelos usuários dos “chat” pessoais (como envio de arquivos,imagens e conversas de voz).
Adequações em Processos da Plataforma do SISU (Fase 2)Em virtude especialmente da Pandemia, diversos processos precisaram serajustados para atender às novas necessidades da comunidade, e dentre estes processos,destaca-se a plataforma do SISU. Para evitar que a entrega da documentação seja feita deforma presencial, essa nova plataforma permite que os candidatos submetam toda adocumentação necessária para o ingresso na UTFPR de forma on-line (Plataforma do



Candidato do SISU). Por ser um processo complexo, novos ajustes que desenvolvidosestão sendo aplicados na Plataforma para o próximo processo seletivo (Fase 2).
SISU 2021/1 - Primeira Chamada: foram convocados 4377 candidatos, sendopreenchidas 2167 vagas (49,5% das vagas) com toda documentação (14677 documentos)enviada de forma online.

Adequação no processo de contemplação do Auxilio EstudantilPara atender ao edital 05/2021 - Processo de Seleção do Auxílio Estudantil daUTFPR - 2021/2022, foram feitas adequações no Sistema Acadêmico possibilitando àequipe da ASSAE optar por critérios de contemplação que mais beneficiem os estudantesmais vulneráveis. Várias outras funcionalidades também foram desenvolvidas paramaximizar a distribuição dos beneficios para os estudantes que solicitaram o auxílio, alémde novos relatórios e adequações no processo para atender às novas normativas. Nesteedital, foram contemplados 2340 solicitantes com 6494 benefícios (entre almoço, jantar,moradia e básico), distribuindo um total de R$12.835.800,00 para os estudantesvulneráveis.
Primeira Interação DIRGTI-EPROC sob o Processo Reformulado de DesenvolvimentoAinda como parte da modernização dos processos de desenvolvimento, a DIRGTIestá adotando uma nova abordagem na análise dos requisitos, juntamente com o EPROC,visando agilizar o mapeamento e simplificar o desenvolvimento dos sistemas, otimizandoassim a utilização dos recursos e das equipes de TI. Como primeiro projeto, está sendoanalisado o processo de matrícula intercâmpus entre os cursos de graduação da UTFPR,sendo que o mapeamento do processo já foi concluído. Este projeto agora encontra-se nafase de desenvolvimento Ágil, com previsão de entrega para o próximo processo dematrícula de veteranos (início de Junho).
Formulário para Avaliação de Curso (DIRAV)Foi disponibilizada uma ferramenta de gerenciamento de formulários que permite àDiretoria de Avaliação (DIRAV) aplicar, via Portal do Aluno, questionários aos estudantesregularmente matriculados, obtendo dessa forma as percepções de Docentes e deEstudantes refentes às Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP). Em apenas doisdias, foram preenchidos 4379 formulários pelos estudantes. Futuramente, vislumbra-se apossibilidade de aplicar questionário semelhante aos servidores da UTFPR via SistemasCorporativos.
Formulário de Conclusão de Curso - Lato SensuFoi disponibilizado, no Portal do Aluno, um questionário padrão que será aplicado atodos os estudantes que concluiram curso de Lato Sensu, o qual servirá comoembasamento para o relatório final do curso.
Consulta Pública para Diretores de CâmpusComo parte das ações de democraticação que vêm sendo realizadas pela atualgestão da Reitoria, foi realizada uma consulta pública para escolha dos Diretores de 12 dos13 câmpus da UTFPR. Neste processo de consulta, a DIRGTI atuou como apoio técnico eoperacional, fornecendo o ambiente computacional, as ferramentas e os especialistas paraque esta consulta pudesse ser realizada de forma segura, transparente e íntegra, seguindoestritamente as determinações da Comissão Eleitoral de Escolha (CEE). O sistema utilizadopara viabilizar as eleições remotas foi o Helios Voting, que já havia sido utilizadoanteriormente para as eleições da Reitoria da UTFPR. Nesta consulta para diretores decâmpus, ao todo foram convocados 37961 eleitores para participar da consulta, sendo que829 TAs (86,8% dos convocados), 2126 professores (87,8% dos convocados) e 8214estudantes (23,7% dos convocados) efetivamente votaram nesta consulta pública.



Próximos Projetos
 Adequações nos Sistemas Corporativos para

viabilizar processos multicâmpus. Adequações LGPD no Sistemas Corporativos. Pasta Virtual do Aluno. Diário de Classe Eletrônico para Stricto
Sensu, nos mesmos moldes da Graduação. Disponibilização de ambiente computacional
(hosting) para grupos de pesquisa. Sistema de Monitoria.

 Adequações nos processos de
Afastamento dos Alunos para estudos
externos. Integração dos trabalhos de conclusão
com o Repositório Institucional da UTFPR. Reformulação do processo de
desligamento dos servidores
(Aposentados, Pensionistas, Substitutos,
entre outros).


