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Projetos Entregues
15/Jan - Adequações no RTA
(Reopção, Transferência e
Aproveitamento).
20/Jan - Loja Virtual da Editora.
02/Fev - Adequações para
finalização dos ajustes no RODP
(Regulamento da Organização
Didático Pedagógico dos Cursos
de Graduação).
03/Fev - Adequações na
Plataforma do SISU.
05/Fev - Ajustes no Processo de
Matrícula de Veteranos - 2020/2.
08/Fev - Nova Plataforma do
Auxílio Estudantil.
22/Fev - Lançamento da
Plataforma Ajuda UTFPR
(https://ajuda.utfpr.edu.br/).
05/Mar - 2ª Fase da Marcação
de Defesa da Stricto Sensu.
17/Mar - Certificado Eletrônico
para Pesquisa (PROPPG).

Projetos em Andamento
 Reformulação do módulo de Crachá

(em fase final de teste).
 Adequações na 3ª Fase da Marcação

de Defesa da Stricto Sensu.
 Adequações em Processos da

Plataforma do SISU (Fase 2).
 Reformulação módulo de Plano de

Saúde.
 Certificado Eletrônico para Pesquisa

(Lato Sensu).
 Adequações no SIORG para atender

as mudanças nas UASGs - Polos de
Processos.

 Projeto piloto do ChatBot UTFPR.
 Modernização e adequação do

Portal aos novos regulamentos.
 Diploma Digital (Graduação).
 Simplificação do processo de

entrada de demandas para TI.
 Pesquisa de Satisfação do

Atendimento.
 Sistema de Atendimento Estudantil.
 Aplicativo dos Professores - UTFPR

(Lançamento de Frequência).

A DIRGTI informa quepara adequar a UTFPR aoaumento expressivo dasatividades remotas emvirtude da pandemia,várias ações estão sendotomadas para ajustar ossistemas, os processos ea infraestrutura dainstituição às novasdemandas.
Dentre essas ações estáa aceleração do processocontínuo detransformação digital,que inclui melhorias nosambientes dewebconferência BBB(BigBlueButton) eWebConf, melhorias naplataforma Moodle,desenvolvimento desistemas de assinatura ede gerenciamento dedocumentos nato-digitais, documentaçãode processos, além dacriação de sistemas maisalinhados com asexpectitivas das áreas.
Neste sentido, o EProc(Escritório de Processos)e a DIRGTI vêmestreitando os laços paraaumentar a eficiênciatanto dos sistemasdesenvolvidos quanto douso das equipes de TI.

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação da UTFPR atende, além da Reitoria, os13 câmpus que compõem sua estrutura universitária. Dentre as várias ações - contínuas oupontuais - que perfazem as atividades desta diretoria, abaixo estão listadas algumas açõesque podemos destacar neste momento.
Adequações no RTA (Reopção, Transferência e Aproveitamento)O módulo foi ajustado para receber toda a documentação dos estudantes de formaon-line (Requerimento dos Candidatos), além de permiter que as comissões tambémanalisem esta documentação de forma remota (Módulo de Administração no SistemaAcadêmico). Ao todo, foram 271 estudantes que participaram desse processo, totalizando



663 documentos recebidos.
Adequações para finalização dos ajustes do Regulamento da Organização DidáticoPedagógico dos Cursos de Graduação da UTFPR - RODPO RODP (Resolução nº 81/2019 - COGEP) foi aprovado em julho de 2019, o qualestabeleceu um calendário de alterações no Sistema Acadêmico (Resolução nº 84/2019 -COGEP), com previsão de finalização para o último semestre de 2020 (2020/2). O novoregulamento alterou vários pontos da matrícula de veteranos e em procedimentos emandamento durante o decorrer do período letivo, sendo necessário vários ajustes nosprocessos do sistema acadêmico. Dentre os itens implantados, destaca-se o novocoeficiente normalizado dos estudantes, que será utilizado em diversos processos nainstituição, como por exemplo, no critério de classificação do novo preenchimento de vagaspara Matrícula de Veteranos. Foram implantados 26 novos critérios de preenchimento devagas, dentre os quais foram adicionados critérios específicos para estudantes PcDs.
Adequações na Plataforma do SISUEm 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 doCandidato do SISU). Quanto ao processo de análise da documentação enviada, ascomissões agora podem fazê-las também de forma remota (Plataforma de Administraçãodo SISU). Ao todo, foram recebidos até o momento 8122 documentos de 4383 candidatos,totalizando aproximadamente 19 GB de dados, além dos documentos recebidos atravésdos formulários dos editais de vagas remanescentes, onde são realizados ospreenchimento das vagas ainda em aberto. Por ser um processo complexo, novos ajustesestão sendo desenvolvidos na Plataforma para o próximo processo seletivo (Fase 2).
Ajustes no Processo deMatrícula de Veteranos - 2020/2A Resolução nº 48/2020 - COGEP instituiu diversas ações para atender às novasnecessidade da instituição, principalmente em virtude da pandemia. Vários itens que foramdefinidos nesta resolução afetam diretamente os processos do Sistema Acadêmico. Dentreestes itens, destaca-se os processos de Matrícula de Veteranos, como a priorização dasunidades curriculares não finalizadas em 2020/1. Das 118.288 matrículas prioritárias nãofinalizadas em 2020/1, foram efetivadas 73.203 matrículas no processo de matrícula2020/2. Outro item implementado no Sistema Acadêmico foi a opção do estudante - viaprocesso de matrícula - solicitar sua manutenção de vínculo com a instituição, ou seja, optarpor não cursar nenhuma unidade curricular durante o semestre letivo. No total, 1121estudantes, distribuídos pelos 13 câmpus da UTFPR, solicitaram essa opção. Além doprocesso de matrícula, foram ajustados os processos de planejamento de aula,trancamento de aluno, cancelamento de disciplinas, jubilamento, entre outros.
Nova Plataforma do Auxílio EstudantilDentre as ações voltadas ao processo contínuo de transformação digital, a novaPlataforma do Auxílio Estudantil dos Estudantes agora permite a submissão dosdocumentos de forma remota, além da administração ser realizada de forma totalmente on-line. Ao todo, 4765 estudantes se inscreveram na nova plataforma, tendo submetido 83.651documentos 7696 para análise remota.
Lançamento da Plataforma Ajuda UTFPRA nova plataforma de Ajuda da UTFPR (https://ajuda.utfpr.edu.br/) é uma ferramentainstitucional que foi criada com o intuito de auxiliar os usuários dos sistemas de TI da



universidade em todos os processos dos quais a DIRGTI faz parte. Inicialmente, foramdisponibilizadas instruções de auxílio aos professores e estudantes para as Ferramentas deApoio Educacional, além das instruções de solicitação de serviços de Infraestrutura de TI.Futuramente, as documentações internas e externas de sistemas de TI serãodisponibilizadas nesta plataforma, além relatórios automatizados informando a “saúde” dosserviços de TI, dispondo de áreas de acesso diferenciadas para cada perfil de uso.
2ª Fase daMarcação de Defesa da Stricto SensuOutra iniciativa para acelerar o processo de transformação digital foi a divisão doprocesso de Marcação da Defesa em 3 fases. Na 1ª Fase é feito o processo de solicitaçãoda defesa pelo estudante, passando pela validação do orientador e coordenação doprograma. A disponibilização dos dados da defesa no Portal da UTFPR (entreguerecentemente) e a geração dos documentos da banca - todos no formato nato-digital - sãofeitos na 2º Fase do processo. Por fim, a 3º Fase é composta pela entrega da versão final (erespectivas validações) e integração com o repositório institucional da UTFPR. Até omomento, foram feitas 379 defesas e 273 qualificações, totalizando 3914 documentos nato-digitais gerados por este novo processo, o qual possibilita que as assinaturas de todos osenvolvidos sejam feitas de forma totalmente eletrônica (como estudante, membros internose externos da banca e coordenação). Atualmente, ajustes estão sendo feitos na 3º Fasepara atender aos novos procedimentos da política de licenciamento das versões finais dostrabalhos de conclusão.
Certificado EletrônicoCompreende o gerenciamento dos certificados e declarações da UTFPR emitidospelo Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos (SGCE - Unipampa), o qual permite,além da geração, a validação dos certificados emitidos. A Diretoria de Pesquisa daPROPPG será responsável pelo gerenciamento dos eventos e emissão dos certificados.
FormaturaOn-LineEm virtude da pandemia e visando a aceleração do processo de transformaçãodigital, a UTFPR realizou 25 formaturas de forma completamente remota desde Janeirodeste ano, outorgando grau a 351 egressos e gerando 727 documentos nato-digitais, todoscontendo assinaturas eletrônicas dos envolvidos no processo. Os documentos nato-digitaisgerados pelo processo de formatura estão disponíveis para os egressos no Portal do Aluno.
Próximos Projetos
 Adequações nos Sistemas Corporativos

para viabilizar processos multicâmpus. Reformulação dos Sistemas de Estágios da
UTFPR. Adequações no Sistemas Corporativos -
LGPD. Pasta Virtual do Aluno. Diário de Classe Eletrônico para Stricto
Sensu, nos mesmos moldes da Graduação. Adequações no processo de Matrícula de
Veteranos (Graduação) para vagas
Intercâmpus.

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


