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Projetos Entregues
01/Jul - Disponibilização de Local
Unificado para Assinaturas
Eletrônicas dos Sistemas
Corporativos Integrados.
05/Jul - ChaUT - Chat UTFPR
Institucional.
08/Jul - Disponibilização de
Relatórios para preenchimento do
PNAES.
15/Jul - Atualização do firmware do
Firewall institucional.
16/Jul - Disponibilização de
Relatórios para Inventariado do
Patrimônio 2021.
23/Jul - Adequações na Importação
da Fita Espelho SIAPE.
23/Jul - Entrega da Prova de
Conceito da Fase 1 do Projeto Rede
Aprender.
23/Jul - Desenvolvimento, em
conjunto com a DIRCOM, da Política
de Criação e Gestão do Portal e Sites
Institucionais UTFPR.
23/Jul - Adequações para o ENADE
2021.
27/Jul - Aperfeiçoamento da
Matrícula e Histórico Intercampus.
28/Jul - Disponibilizado para Lato e
Stricto Sensu o Cadastro de Nome
Social.
29/Jul - Adequações para a Coleta
do CENSO 2021.
30/Jul - Reformulação do
Formulário de Avaliação do Docente
pelo Discente.
30/Jul - Certificado Digital de
Conclusão de Curso via Sistema
Acadêmico para Lato Sensu.

Projetos em Andamento
 Diploma Digital de Graduação

(Fase 1).
 Matrícula Intercampus (Fase2). Pasta Virtual do Estudante

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

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

 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).

 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.

 Aplicativo dos Professores
UTFPR - Lançamento de
Frequência (em fase definalização).

 Centralização dos processos
de Compras de TI - Licitação
Conjunta (em fase deimplantação) e Almoxarifado
Virtual (em fase de análise).

 Expansão das
Documentações do Ajuda
UTFPR.

 Implantação do Servidor de
Licenças do MatLab.

A DIRGTI disponibilizou
oficialmente o Chat
Institucional da UTFPR -
ChaUT - para todos os
docentes e técnicos
administrativos. O ChaUT
funciona como um ramal
virtual do servidor, com a
possibilidade de realizar,
individualmente ou em
grupo, conversas em texto
e chamadas em vídeo.
Por possuir 13 campi
espalhados pelo estado
(mais a Reitoria), o
distanciamento físico
entre todos os setores da
universidade é inerente à
sua estrutura e, portanto,
a tendência é que o chat
institucional continue
sendo tão importante após
a pandemia quanto está
sendo atualmente.
A ideia é reduzir
distâncias, aumentar a
eficiência nas
comunicações, facilitar a
integração entre os
servidores e, desta forma,
ser uma ferramenta para
manter forte o sentimento
de pertencimento à
instituição.



A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação da UTFPR atende, além da Reitoria, os13 campi que compõem a sua estrutura universitária. Dentre as várias ações - contínuas oupontuais - que perfazem as atividades desta diretoria, abaixo estão listadas algumas açõesque podemos destacar neste momento:
Lançamento Oficial do Chat UTFPR -ChaUTO Chat institucional da UTFPR (ChaUT) veio para suprir a demanda por um canaloficial de comunicação mais ágil entre as equipes, possibilitando o contato direto entrequalquer servidor da universidade e funcionando como um tipo de “Ramal Virtual” interno.Dentre as múltiplas vantagens deste chat institucional sobre o ramal físico, podem-sedestacar a facilidade em se encontrar outros servidores, a agilidade nas comunicaçõesinternas, a possibilidade de participar simultaneamente em múltiplas conversas (tantoindividuais quanto em grupo), a facilidade de classificar as conversas em grupo pelo tipo deassunto, o recurso de videochamadas (disponível tanto para conversas individuais quantoem grupos), a possibilidade da integração livre e espontânea entre todos os servidores, ocusto zero de implantação, além do fato de ser uma ferramenta institucional com integraçãoao sistema unificado de acesso da universidade e que não demanda recursos pessoais paraser utilizado (como aparelho e número de celular particulares).Opcionalmente, caso o servidor deseje ser encontrado ao se distanciar de seuequipamento de trabalho (como desktop ou laptop/notebook), há a possibilidade de seutilizar oChatUT também através de aplicativo de celular.Atualmente, o chat institucional já conta com mais de 500 usuários e mais de 60 milmensagens recebidas pelos usuários. Para quem ainda não utilizou o ChaUT, ele estádisponível para todos os servidores em:https://chat.utfpr.edu.br/ou através doWebMail Institucional:https://webmail.utfpr.edu.br/ (clicando no ícone Chat)Os aplicativos desktop e para celular podem ser encontrados em:https://zulip.com/apps

A documentação do chat institucional pode sem encontrada em:https://ajuda.utfpr.edu.br/pt-br/servicos_deinfra/chat
Certificado Digital de Conclusão de Curso via Sistema Acadêmico para Lato SensuPara abordar o problema da falta de papel para a impressão dos certificados deconclusão de curso e do distanciamento social devido à pandemia, foi desenvolvido ummódulo nos Sistemas Corporativos Integrados no qual o Coordenador e a Secretaria dosCursos de Lato Sensu poderão emitir os certificados de conclusão de curso dos alunosformados.Para cada aluno formado, serão gerados, de forma nato-digital, o Histórico deConclusão e o Certificado de Conclusão, os quais serão enviados automaticamente paraassinatura eletrônica pelos responsáveis. Após a assinatura de todos os envolvidos, ocoordenador poderá disponibilizar diretamente os documentos assinados no Portal doAluno, onde o aluno poderá acessar facilmente os documentos assinados. Além disso,qualquer pessoa poderá validar estes documentos através do link público ou do QRCodepresentes no próprio documento.



Próximos Projetos
 Adequações nos Sistemas Corporativos

Integrados para viabilizar processos
multicampi. Adequações LGPD no Sistemas
Corporativos Integrados. 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
de Curso de Graduação com o Repositório
Institucional da UTFPR. Reformulação do processo de
desligamento dos servidores
(Aposentados, Pensionistas, Substitutos,
entre outros).


