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Projetos Entregues
03/Ago - Servidor de
Licenças do MATLAB para
Laboratórios.
09/Ago - Definição da
política de utilização da
Nuvem Institucional.
18/Ago - Implantação da
Pesquisa de Satisfação dos
Atendimentos de Suporte
(suporte.utfpr.edu.br) da
DIRGTI.
19/Ago - Auxílio Estudantil -
suporte técnico na
contemplação do segundo
período.
19/Ago - Relatórios para
PROGRAD para fins de
Auditoria.
23/Ago - Padronização de
Equipamentos e Insumos de
TI (DIRGTI x COGETIs).
25/Ago - Auxílio Estudantil -
geração de listas mensais por
tipo de benefício.
25/Ago - Cadastro de
Alunos Externos Strictu
Sensu - Transformação
Digital.
25/Ago - Geração e
Assinaturado 1o Certificado
da Lato Sensu -
Transformação Digital.
27/Ago - Projeto Piloto da
Pasta Virtual do Estudante -
Transformação Digital.

Projetos em Andamento
 Reformulação dos processos

dos Sistemas de Estágios da
UTFPR.

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

 Enquadramento de Turmas
conforme IN PROGRAD 6 de
17/Agosto/2021. Pasta Virtual do Estudante
(Fase 2 - homologação dedocumentação).

 Matrícula Intercampus (Fase2).
 Adequações na 3ª Fase da

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

 Adequação às regras do
CENSO 2020.

 Diploma Digital de Graduação
(Fase 1).

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

 E-commerce da Editora (emfase de validação).
 Aperfeiçoamento do processo

de Chamados da DIRGTI (emfase de implantação - pilotodo processo de softwarelançado).
 Modernização e adequação

do Portal aos novos
regulamentos.

 Compras Conjuntas de TI:
Licitação Conjunta (fase final)
e Almoxarifado Virtual (emimplantação).

 Expansão das
Documentações do Ajuda
UTFPR.

A Transformação Digital vem se
tornando cada vez mais presente
nas ações do Governo Federal,
sendo uma iniciativa que veio
para ficar. Neste sentido, a
DIRGTI, em parceria com o
EPROC, vem focando os esforços
em iniciativas de valor
estratégico que viabilizam não
apenas a implantação, mas
também a autossustentação de
futuros projetos de
transformação digital.

Dentre estas iniciativas
estratégicas, destaca-se a Pasta
do Estudante, que trará
economia e agilidade nos
processos ao centralizar
documentos digitalizados e nato-
digitais dos estudantes, de forma
segura, em um único local no
Sistema Acadêmico UTFPR (SA).

Para sustentar os projetos de
tranformação digital, a DIRGTI
também está implementado o
novo Processo de Software, que
irá remodelar e modernizar a
forma como os Sistemas
Corporativos Integrados (SCI) são
desenvolvidos e suportados na
UTFPR.



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:
Transformação Digital - Projeto Piloto da Pasta Virtual do EstudanteA Pasta Virtual do Estudante é um repositório virtual centralizado onde serãoarmazenados todos os documentos do estudante, sejam documentos físicos digitalizados(ex. pasta física de DERAC) ou nato-digitais (certificados, declarações, históricos etc.). Apasta virtual será utilizado pelo Sistema Acadêmico UTFPR (SA) para agilizar os processosvinculados à vida acadêmica do estudante (declarações, estágio, monitoria, diploma digitaletc.), simplificando assim o controle dos documentos, desburocratizando e evitandodesperdício de recursos tanto físicos (ex. recursos tecnológicos) quanto das equipes quelidam com tais processos, garantindo maior economicidade, segurança, produtividade eeficiência.A primeira fase do projeto piloto da pasta virtual do estudante compreende asubstituição de documentos pendentes (ou de atualização necessária) de estudantes queingressaram via processo seletivo do SISU de 2021/1 e 2021/2. Nesta fase, os estudantesanexarammais de 460 documentos em apenas 2 dias de atividade via Portal do Aluno.Na segunda fase do projeto piloto, todos os documentos enviados pelos estudantes(até o dia 03/Set) serão homologados pelas equipes competentes, passando oficialmente afazer parte da Pasta Virtual do Estudante.
Transformação Digital - Cadastro de Alunos Externos Strictu SensuO processo de cadastro de alunos externos, que era efetuado manualmente, agorapassa a ser realizado digitalmente e de forma centralizada no Sistema Acadêmico UTFPR(SA). O estudante realiza o seu cadastro de aluno externo no Portal UTFPR e cadaprograma de pós-graduação realiza a seleção através de critérios definidos em resoluçãoprópria.
Transformação Digital - Geração e Assinaturado de Certificados da Lato SensuApós a implantação do Certificado da Lato Sensu no mês de Julho, no dia 25 deAgosto foram assinados os primeiros certificados de conclusão dos curso. Até o momento,foram emitidos 70 certificados diretamente do Sistema Acadêmico (SA) em 6 dias deatividade, os quais estão disponíveis para os egressos no Portal do Aluno.
Auxílio Estudantil - Geração de Listas Mensais por Tipo de BenefícioPor suas características inerentemente adaptativas, o processo de gestão dosauxílios estudantis exigem constante adequação às novas realidades, tanto orçamentárioquanto questões sociais e financeiras. Desta forma, o módulo de Auxílio Estudantil doSistema Acadêmico (SA) mantém sua sincronia com as necessidades dos estudantes maisvulneráveis, o que exige constante evolução nos processos informatizados do auxílioestudantil.Para maximizar a cobertura dos alunos beneficiados e aperfeiçoar o processo deconcessão de auxílios, o módulo de Auxílio Estudantil foi adaptado para gerar listas mensaispor tipo de benefício, permitindo o registro de tipos de pagamentos retroativos parabenefícios ainda não pagos ao estudante contemplado devido fatores como a



disponibilidade orçamentária e equiparidade (ex. auxílios alimentação, básico e moradiapagos retroativamente aos mais vulneráveis).
Transformação Digital - Projeto Piloto do Novo Processo de SoftwareA partir do mês de Setembro, será disponibilizado o Projeto Piloto do Novo Processode Desenvolvimento de Softwares institucionais da UTFPR, que contará com oengajamento das áreas da instituição e trará agilidade nos atendimentos.Além do papel de patrocinador (responsável pelo sistema), o novo processo tambémpermitirá instituir o novo papel de “facilitador”, o qual será composto por especialistas daspróprias áreas envolvidas diretamente com o processo, assim como já ocorre com oSistema Eletrônico de Informações (SEI).O novo processo de desenvolvimento de software contará também com o Escritóriode Processos (EPROC), que mapeará, juntamente com as áreas demandantes, osprocessos relacionados às solicitações. As solicitações podem abranger desde evoluçõesnos Sistemas Corporativos Integrados (SCI), novas demandas por sistemas atémapeamento de sistemas (ou processos manuais) já existentes.O objetivo principal do novo processo de software será modernizar a gestão do ciclode desenvolvimento em todas as suas etapas, desde a formalização da demanda,mapeamento de processos, análises (viabilidade e técnica), implementação, homologaçãoaté a entrega. Isto permitirá agilizar as entregas, aumentar a transparência das atividades,gerar métricas, aperfeicoar o controle da priorização das demandas, focandoprincipalmente em entregas que agreguem mais valor de acordo com as prioridades dainstituição.
Próximos Projetos
 Adequações nos Sistemas Corporativos

Integrados (SCI) para viabilizar processos
multicampi. Adequações LGPD no Sistemas
Corporativos Integrados (SCI). 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).


