
Boletim InformativoINFORMA - TI
DIRGTI - UTFPR
Edição No 3 | Junho – 2021

Projetos Entregues
18/Mai - Envio de Foto de Crachá de
forma Online via Carregamento de
arquivo.
20/Mai - Apoio à eleição do COUNI para
Diretores de Câmpus.
22/Mai - Migração do Banco de Dados
Oracle para ambiente de maior
Performance e Capacidade.
25/Mai - Finalização e Entrega das
adequações nos Processos da Plataforma
do SISU (Fase 2).
28/Mai- Atualização da Infraestrutura do
Moodle para Rápida resposta às altas
demandas.
01/Jun - Ajustes das Regras para
Matrículas dos estudantes em
Afastamento.
01/Jun - Alterações no Processo de
Matrícula de Veteranos para adequar-se
às Exigências da APNP.
01/Jun - Sistema de Auxílio Estudantil -
Etapa 2.
10/Jun - Melhorias no Planejamento de
Aula dos Professores.
14/Jun - Melhorias nos Relatórios do
Portal do Aluno.
15/Jun - Implantação do processo de
Matrícula Intercampus.
15/Jun - Simplificação do processo de
Assinatura Digital do Diário de Classe.
21/Jun - Implantação do Cluster de
Videoconferência Webconf da UTFPR.
22/Jun - Melhoria no Lançamento de
Frequência dos Estudantes.
23/Jun - Lançamento oficial do Sistema
de Gestão de Funções de Confiança
(SGFC).
24/Jun - Login de Acesso ao SEI para os
Estagiários Internos.
25/Jun - Módulo SEP de Licenças para
Estágio Probatório.

Projetos em Andamento
 Pasta Virtual do Estudante

(em fase de finalização).
 Adequações na 3ª Fase da

Marcação de Defesa da
Stricto Sensu (em fase deentrega).

 Certificado Digital de
Conclusão de Curso via
Sistema Acadêmico para Lato
Sensu.

 Reformulação dos processos
dos Sistemas de Estágios da
UTFPR.

 Incorporação do Sistema de
Estágio Externo aos Sistemas
Corporativos da UTFPR.

 Projeto piloto do Chat Bot
UTFPR (em fase deimplantação).

 Projeto piloto do Chat
Institucional UTFPR (versãopiloto lançada).

 Finalização do E-commerce da
Editora.

 Aperfeiçoamento do processo
de Chamados da DIRGTI (emfase de implantação).

 Implementação da Pesquisa
de Satisfação dos
Atendimentos de Suporte da
DIRGTI.

 Modernização e adequação
do Portal aos novos
regulamentos.

 Diploma Digital (Graduação).
 Aplicativo dos Professores

UTFPR - Lançamento de
Frequência (em fase definalização).

 Centralização dos processos
de Compras de TI (em fase deimplantação).

 Expansão das
Documentações do Ajuda
UTFPR.

A PROGRAD, emparceria com a DIRGTI,disponibilizou naúltima matrícula deveteranos a MatrículaIntercampus, que éuma inovação quepermite os estudantescursarem disciplinasem campi diferente docampus de origem doestudante.
O processo dematrícula intercampusfoi integrado aoprocesso de matrículade veterano do SistemaAcadêmico, onde osestudantes já realizamsuas matrículas deforma totalmenteremota via Portal doAluno.
A matrículaintercampus favorece oEnsino a Distância(EaD) da universidade,pois as disciplinas sãotodas ofertadas namodalidade online.
Este é o passo inicial nadireção da quebra dabarreira processualentre os campi, queviabilizará os processosmulticâmpi da UTFPR.



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:
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, emojis e gifs, além de efetuar video-chamadas e de possibilitar a criação de group-chats com a finalidade de facilitar a comunicação entre os membros das equipes de trabalhoda instituição. Várias opções open source foram testadas pela equipe técnica e o softwareque atendeu a todos os requisitos foi disponibilizado para os usuários testarem.

A versão piloto já pode ser experimentada por todos os servidores em:https://chat.utfpr.edu.br/
Aplicativos desktop e para celular podem ser encontados em:https://zulip.com/apps
A documentação do chat institucional poderá sem encontrada (em breve) em:https://ajuda.utfpr.edu.br/pt-br/servicos_deinfra/chat

Adequações emProcessos 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 doCandidato do SISU). Por ser um processo complexo, novos módulos foram desenvolvidos eentregues na Plataforma (Fase 2):- Criação das aplicações de Requerimento para os Candidatos e de Análise deDocumentos pelas Comissões, e incluído módulo de Gerenciamento da Lista de Espera doSISU. Números do SISU 2021/1:Candidatos convocados na 1ª chamada: 4.377Candidatos convocados na 2ª chamada: 3.330Requerimentos finalizados 1ª chamada: 2.834 (65%)Requerimentos finalizados 2ª chamada: 2.167 (65%)Documentos carregados na 1ª chamada: 20.685Documentos carregados na 2ª chamada: 15.570Percentual dos cotistas de renda que apresentaram NIS: 31%Percentual de candidatos que não realizaram requerimento: 34%Tamanho total dos arquivos: 23 GBMédia de documentos por requerimento: 7Usuários que analisaram documentos: 168
Sistema de Auxílio Estudantil - Etapa 2Para atender ao edital 05/2021 - Processo de Seleção do Auxílio Estudantil daUTFPR - 2021/2022, foram feitas adequações no Sistema Acadêmico nas aplicações deAnálise de Documentos e Inscrição dos Estudantes para a etapa 2.Números do Auxílio Estudantil 2021:



Estudantes habilitados na etapa 2: 29.303Inscrições finalizadas (etapa 1): 4.806Inscrições não finalizadas (etapa 1): 1.694Deferidos (etapa 1): 3.399Indeferidos (etapa 1): 1.407Documentos analisados (etapa 1): 90.555Tamanho total dos arquivos (etapa 1): 36 GBMédia de documentos por estudante inscrito (etapa 1): 18,9Média de membros familiares por estudante (etapa 1): 2,9Usuários que homologaram documentos (etapa 1): 108
Apoio à eleição do COUNI para Diretores de CampusComo 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.Após a consulta pública, a DIRGTI também atuou apoiando a Eleição Remota paraos Diretores de Campus efetuada pelos integrantes do Conselho Universitário (COUNI), naqual 38 conselheiros depositaram seus votos remotamente no sistema Helios Voting paradefinir os Diretores dos 12 Campus que participaram deste processo eleitoral de votaçãoremota.
Pasta Virtual do EstudanteA DIRGTI vem desenvolvendo a Pasta Virtual do Estudante, que é um repositóriodigital que irá conter os documentos nato-digitais gerados pelo Sistema Acadêmico daUTFPR e documentos digitalizados de pastas físicas dos estudantes. A Pasta Virtual doEstudante faz parte da Transformação Digital da universidade, que engloba pontos críticosdos processos da instituição como o Diploma Digital, as Declarações do Estudante(Secretaria Digital / Requerimento Online), a Marcação e a Ata da Defesa, a Ata deFormatura, além dos Documentos Pessoais dos estudantes.A pasta virtual do estudante será utilizada no projeto Jornada do Estudante, quecompõe a primeira fase do projeto do Governo Federal chamado Rede Aprender. A Jornadado Estudante tem como objetivo desenvolver sistemas que disponibilizarão os dados dosestudantes de forma integrada, abrangendo desde o ensino básico até o ensino superior.Este projeto realizará a integração e o compartilhamento dos dados entre os órgãos einstituições de ensino, disponibilizando documentos como o histórico digital estudantil ecertificados digitais estudantis, além de outras informações.
Próximos Projetos
 Adequações nos Sistemas Corporativos

para viabilizar processos multicampi. Adequações LGPD no Sistemas
Corporativos. 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).


