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Resultados   de   Operações/Projetos   alcançados   em   2018   a   2020  

 

Projeto/Ação  Descrição  Status  Análise/Jus�fica�va  
Projeto   Backup  Definição   do   modelo   de   Backup   e  

execução  
Parcialmente  
concluído   50%  

A   fase   I   foi   finalizada.   A   fase   II   não   iniciou   em   virtude  
da   necessidade   de   aquisição   de   materiais.   
Equipamento   de   Data   Domain   empenhado,  
aguardando   entrega   para   dar   andamento   ao   projeto.  
Passagem   do   servidor   que   foi   cedido   da   Coordenação  
de   História    .  

Projeto   Ponto  
Eletrônico  

Implantação   do   Sistema   de   Ponto   na  
Universidade   e   dos   relógios   biométricos  

Finalizado   100%  O   sistema   está   em   operação   desde   Agosto   de   2019  

Projeto   Melhorias  
SISPOS  

Melhorias   solicitadas   e   acordadas   em  
reuniões   com   a   PROPPI  

Parcialmente  
concluído   (33%)   

O   módulo   Cer�ficados   foi   concluído.   Porém,   faltam   os  
módulos:   i)Diploma   e   ii)Inscrição   Online   em  
Disciplinas.   

Melhorias   PIBIC  Melhorias   do   Sistema   PIBIC  Não   Iniciado  A   demanda   foi   analisada   e   irá   para   a   avaliação   do  
Comitê   de   Mudança  

Projeto   Dados  
Abertos  

Atender   ao   plano   de   dados   abertos   da  
UFF   que   é   uma   exigência   solicitada  
através   do   Decreto   nº   8777   de   11   de   maio  
de   2016  

Concluído  O   projeto   foi   concluído   atendendo   a   três   conjuntos   de  
dados.   Atualmente   o   conjunto   contém   dados   de   :  
Técnicos-Administra�vos,   Turmas   de   Graduação,  
Diplomas   de   Graduação,   Organograma,   Cursos   de  
Pós-Graduação,   Docentes,   Concursos   de   docentes,  
Disciplinas   de   Graduação  
Cursos   de   Graduação,   SiSU   -   cursos,   vagas   e  
candidatos  

E-mail   Ins�tucional  Implantação   do   Novo   Serviço   de   E-mail  
Ins�tucional,   @uff.br  

Cancelado  O   Backlog   foi   elaborado.   No   entanto,   o   projeto   não   foi  
iniciado   primeiramente,   por   falta   de   equipe   e   em  
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seguida,   pela   decisão   de   que   seria   usado   o   email  
Google.   

RH   Fita   Espelho   e  
Ficha   Financeira  

Migração/atualiza   de   tecnologia   do  
sistema   da   fita   espelho   em   java.  

Concluído   (Fita  
Espelho)  
Andamento  
(50%))  

O   Aplicação   foi   refatorada   e   agora   atualiza   as   bases  
oracle   e   a   base   do   sistema   delphi.   Tem   como   fonte   de  
dados   a   Fita   Espelho,   WS-SIAPE   e   Arquivos   do   Extrator.  
Não   houve   projeto   para   a   migração   da   Aplicação   da  
Ficha   Financeira   em   Delphi   para   Rails  

RH   Incen�vo   a  
Qualificação   e  
consulta   ao   Cadastro  

Migração/atualiza   de   tecnologia   do  
sistema   de   Incen�vo   à   Qualificação  

Não   iniciado  O   projeto   teve   baixa   prioridade   e   está   relacionado   a  
Con�nuação   do   SISPTA.   
 

Projeto   SISPRO  Sistema   de   Projetos   UFF   FEC  
 

Andamento   95%  O  úl�mo  módulo  previsto  no  termo  de  abertura  está          
em  fase  de  encerramento.  No  entanto,  outros        
módulos  foram  demandados  e  serão  desenvolvidos  no        
novo   projeto   SISPRO   II.  

SISPTA  Continuidade   do   desenvolvimento   do  
sistema   de   informações   da   CPTA   -  
Módulo   de   Mapeamento   de   competência,  
avaliação   de   desempenho.  

Concluído  Entre   Maio   e    Julho   2020   foi   realizada   a   migração   dos  
dados   referente   aos   mapeamento   realizados   nos   2  
úl�mos   anos   pela   CPTA.    Sobre   a   Avaliação   de  
desempenho,   o   levantamento   de   requisitos   do   Projeto  
de   foi   concluído   e   es�mado   em   19   meses   e   meio.  

SISGEPAR  Criação   de   um   sistema   de   convênio  Paralisado  Os   recursos   humanos   des�nados   aos   projeto   foram  
realocados   em   demanda   prioritária.  

SIORG  Sistema   de   Organograma  Previsto   A   demanda   foi   priorizada.   No   entanto,   não   há   equipe  
de   desenvolvimento   disponível   para   desenvolver   o  
sistema.   Foi   combinado   com   a   área   demandante   que  
esta   enviaria   um   relatório   contendo   as   necessidades  
de   melhoria.   O   relatório   foi   enviado   em   15/06/2020.  
Além   disso   com   a   integração   do   SIORG-ME   com   o  
SIAPE   surgiram   demandas   de   estruturação   dos  
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sistemas   para   adequação.    Análise   da   demanda   foi  
realizada   e   temos   2   opções   ou   aplicar   as   mudanças  
u�lizando   as   tecnologias   obsoletas   ou   refatorar   o  
código   na   linguagem   atual   (rails).   Foi   decidido   que  
faremos   a   customização   dando   con�nuidade   a  
tecnologia   existente.   Será   subme�do   a   Centra   IT  

SISPOS   Implantação  
e   Treinamento  

Implantar   e   fornecer   treinamento   para   as  
coordenações   de   pós-graduação  

Paralisado  É   necessário   replanejar   o   treinamento   com   a   u�lização  
de   novas   plataformas   de   aprendizagem.   E   acordar   a  
proridade   com   o   Cliente.   Em   ul�ma   reunião   foi  
priorizado   a   Integração   do   SISPOS   com   o   Google  
Classroom   e   a   inclusão   de   Aluno   Externo   para   poder  
usar   o   Google   Classromm  

Novo   Bolsas  Sistema   de   Bolsas  Previsto  A   demanda   foi   priorizada.   No   entanto,   não   há   equipe  
de   desenvolvimento   disponível   para   desenvolver   o  
sistema.  

Nova   plataforma   de  
iden�ficação  
acadêmica  
(Carteirinha   digital)  

Solução   para   subs�tuição   da   carteirinha   e  
outros   serviços   para   a   comunidade  
acadêmica.  

Em   andamento  
65%  

Data   de   término   es�pulada   30/10/2020.  
O   projeto   prevê   vários   produtos:  
ClubUFF   sistema/site:   70%  
ClubUFF   móvel:   90%  
Carteirinha   sistema:   20%  
Pagamento   móvel:   50%  
Validação   Carteirinha   móvel:   00%  
Instalação   equipamentos:   100%  
Atualização   so�ware   equipamentos:   10%  
Chatbot   saldo   Carteirinha:    Estudo   de   frameworks   e  
bibliotecas   de   chatbot   (opensource)   para   facebook:  
50%   (Falta   fazer   uma   prova   de   conceito   para    sugerir  
qual   ferramenta   usar   no   Layer   core   do   chatbot)  


