
ANEXOS

ANEXO I - Projetos e Iniciativas em 2021

Principais iniciativas em 2021

Portal de Convênios: Portal para controle e acompanhamento dos processos de
formalização dos convênios da UFSM (estágios, acordos de cooperação, acordos de
parceria nacionais e internacionais com empresas, convênios e contratos com fundações
de apoio). Atualmente, são cerca de 1.500 instrumentos em vigência, dos quais cerca de
300 envolvem captação de recurso da ordem de R$ 40 milhões anuais, e todo controle era
realizado por planilhas excel (uma na AGITTEC e outra na COPROC) e sistemas de
e-mail, sem integração com sistemas institucionais e/ou externos.

Comunicação institucional via aplicativo UFSM Digital: Funcionalidade de caixa de
mensagens incluída no aplicativo, onde os usuários recebem notificações via celular,
reduzindo casos de comunicação não enviada ou recebida como spam. Os remetentes das
mensagens são checados institucionalmente. Existem duas possibilidades de envio de
mensagem: 1-da mesma forma que as notificações por e-mail - solicitando via otrs, e aí
pode-se definir para quem a mensagem será enviada 2-O professor mandar mensagem para
todos os alunos de alguma turma sua. É possível saber quantos receberam a mensagem e
quantos leram.

Sorteio eletrônico em processos seletivos: Devido à situação da COVID-19, e das
diversas restrições relacionadas à presença física de pessoas, as provas de ingresso ao
Colégio Politécnico e CTISM não puderam ser realizadas e a seleção dos candidatos
ocorreu por meio de sorteio.
O sistema de sorteio desenvolvido, totalmente integrado ao sistema de concursos,
identifica os candidatos homologados de cada curso e aleatoriza uma pontuação de prova
para cada candidato baseada na configuração de uma semente. Para a auditoria de um
determinado sorteio, basta utilizar a mesma semente configurada anteriormente para que o
resultado anterior seja exibido.
A formalização do sorteio ocorre através da geração de um documento nato digital,
incluído no PEN do concurso, com a listagem das pontuações atribuídas a cada candidato
juntamente com a semente utilizada para a geração das pontuações. Os documentos com
os resultados dos sorteios são de acesso ostensivo e podem ser acessados por qualquer
pessoa através do Portal de Documentos.
O mesmo sistema foi utilizado para realizar o sorteio dos alunos no Processo Seletivo do
IPÊ Amarelo.

https://portal.ufsm.br/convenios


Mobilidade acadêmica Digital: O Promover Andifes (Programa de Mobilidade Virtual
em Rede) é um programa de mobilidade de estudantes de graduação das Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES), coordenado pela Andifes, que estimula a
disponibilização de vagas em disciplinas no formato remoto para estudantes de outras IES.
Através de um projeto de PD&I, em parceria com a ANDIFES, UFRN, UFMA e FURG,
foi desenvolvida a solução para gerenciar o Promover, desde os editais, ofertas, inscrições
e acompanhamento. A UFSM participou na coordenação geral do projeto, no
desenvolvimento das interfaces, na definição da comunicação do programa e no
levantamento de indicadores de gestão para o acompanhamento.
Ainda, com o término das inscrições para o Promover Andifes e o Programa Destino
Brasil Andifes, o CPD trabalhou em conjunto com a PROGRAD e a SAI para realizar a
seleção dos alunos, as matrículas automáticas nas turmas e a comunicação com os mesmos
através de e-mails personalizados.

Pen SIE
Termos relacionados: está disponível no Portal de Documentos uma funcionalidade para
que sejam criadas tags relacionadas aos documentos. O objetivo é que essas tags sejam
usadas como categorias de assuntos relacionados a um documento e possam ser usadas
como filtros.
Cadastramento de escolas e estabelecimentos de saúde como usuários externos:
permite cadastrar as escolas como uma entidade externa usando como documento o CNES
(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).
Mostrar notificações enviadas do processo: permite visualizar a listagem de todas as
notificações que são enviadas no processo.
Novo digital no PEN-SIE - O botão “Novo” agora conta com a possibilidade de abrir um
novo processo ou incluir um novo documento digital. O “novo digital” é destinado para
cadastrar documentos digitais na categoria "Documentos", aos servidores que já possuem
essa autorização de acordo com a Orientação Técnica Nº 05/2020.
Desarquivamento: disponível nova funcionalidade para "Solicitar o desarquivamento" do
processo. Qualquer usuário logado pode solicitar o desarquivamento, que será avaliado
pelo DATAS.

Gestão de Processos de Estágio: novo painel disponibilizado para consulta pública aos
processos relacionados aos termos de estágios. Com ele é possível realizar buscas por
curso, semestre, tipo de estágio, nome do aluno, etc. Além disso, apresenta dados
distribuídos em três categorias: "Curso", "Parte concedente" e "Instituição responsável".

Painel de Gestão - O menu Painel de Gestão irá incorporar todos os painéis. Ele foi
desenvolvido para maior controle e filtros avançados dos processos, como o “Gestão de
Processos” e “Gestão de Processos de Estágio”.



ENADE 2021 : Novo sistema para controle dos alunos e sua situação no ENADE. O
Sistema gerencia os alunos que participarão da edição, auxiliando os coordenadores na
inscrição dos alunos e facilitando os controles por parte da PROGRAD e a comunicação
direcionada à estes alunos. O sistema é acessado no Portal do DERCA - menu Enade.
Ainda, essas informações servirão para automatizar ainda mais a integralização curricular,
dado que o ENADE é componente curricular obrigatório para a graduação.

Tramitação de Processos eletrônicos híbrida - SIE desktop e portais web. O primeiro
processo a utilizar essa possibilidade é o Processos de Licitação e Compras, onde um
processo único PEN de Licitação tramita tanto pela web como pelo desktop. Ao inserir
documentos nas aplicações e tramitações desktop, estes documentos são inseridos no
processo PEN, garantindo desta forma, a visão única de todo o processo e cumprindo
assim uma exigência legal do TCU

Dispensas e ACGS: Ajustes nos processos de dispensa e de ACGs para permitir desfazer
o lançamento em caso de erros ou reavaliações.

Estágios: Aplicativo para registro dos estágios extracurriculares dos alunos, permitindo
um maior controle sobre essas atividades e o devido cômputo dos encargos para os
docentes orientadores.

Atividades de extensão no currículo dos cursos: Configurada aplicação para lançamento
das atividades de extensão no histórico dos alunos, para os cursos que já fizeram a
reformulação do PPC e incluíram os 10% de carga horária de extensão. A extensão agora
faz parte da integralização curricular e do histórico escolar.

Diploma Digital: Implementada solução para emissão e registro de diplomas digitais para
a graduação.

Controle Acadêmico: Inserção dos alunos da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo
no Sistema Acadêmico, iniciando com o processo de inscrições, sorteio das vagas,
confirmação das vagas e inclusão no cadastro de alunos.



Instalação, reforma e manutenção da infraestrutura de cabeamento estruturado
nos prédios e áreas da Universidade Federal de Santa Maria

A infraestrutura de rede de computadores da UFSM, assim como em todos os locais da
sociedade, é cada vez mais demandada, exigindo a sua atualização e expansão. A
pandemia de COVID19 deixou isso bem claro. Todos observaram a importância de uma
rede de internet disponível, de alta velocidade e estável.

Devido ao planejamento e investimentos dos últimos anos e, principalmente, a
capacidade técnica da equipe de TI da UFSM, a universidade estava preparada. Com
poucos ajustes e muito trabalho, a infraestrutura da rede de computadores suportou o
trabalho remoto e, devido ao trabalho desenvolvido em 2021, está preparada para o
retorno às atividades presenciais nesse novo mundo de TI revolucionado por uma triste
pandemia.

Ainda em 2020 o CPD aplicou R$ 1.062.924,67 em infraestrutura e em 2021 mais R$
30.469,28. Todos os serviços relacionados a estes investimentos foram executados em
2021. São mais de 170 serviços em todos os campi da UFSM somando 1839 novas
tomadas de telecomunicações, 40.000 metros de cabo de rede CAT6 e 24.220 metros de
cabos ópticos.

Dentre os mais de 170 serviços podemos destacar:
● Infraestrutura de rede do Campus de Cachoeira do Sul;
● Instalação de tomadas de telecomunicações e adequação de cabo óptico no

Campus de Frederico Westphalen;
● Instalação de tomadas de telecomunicações e de cabo óptico no Campus de

Palmeira das Missões;
● Instalação de tomadas de telecomunicações no Polo de Silveira Martins;
● Instalação de tomadas de telecomunicações no CAPPA em São João do

Polêsine;
● Cabo óptico para a área nova da Universidade;
● Cabeamento óptico subterrâneo para a Casa do Estudante Universitário II;
● Conserto do cabo óptico da Casa do Estudante Indígena;
● Adequação da rede lógica do prédio 26E - Fonoaudiologia;
● Instalação de Fibra óptica para 38 prédios do Campus Sede;
● Instalação de rede para o Centro de pesquisas COVID19, no prédio 28 -

Medicina;



● Reestruturação da rede lógica do 4° andar da Reitoria - PROGEP;
● Reestruturação da rede lógica da Biblioteca Central;

UNIDADE SERVIÇOS VALOR
REITORIA 45 R$ 387.709,93
CACHOEIRA DO SUL 12 R$ 196.738,13
PALMEIRA DAS MISSÕES 2 R$ 7.717,11
FREDERICO WESTPHALEN 11 R$ 46.143,30
CAL 2 R$ 5.223,45
CCNE 12 R$ 30.417,24
CCR 25 R$ 172.820,50
CCS 17 R$ 63.932,18
CCSH 7 R$ 13.269,58
CE 4 R$ 4.253,20
CEFD 7 R$ 26.294,51
CT 14 R$ 39.638,92
POLITÉCNICO 8 R$ 88.861,09
HUSM 2 R$ 1.200,00
INPE 3 R$ 9.174,88

Ampliação, ativação da rede lógica e instalação de WiFi Institucional na Central de
Pesquisas Covid-19

Foi ampliada e ativada a rede lógica no térreo do prédio 28-CCS-Medicina. No referido
local foi implementado a Central de Pesquisas COVID-19, no qual foram instalados 30
novos pontos de rede e 2 Access Points para disponibilizar rede Wi-Fi institucional.

Modernização da Rede da Casa do Estudante Universitário do Campus (CEU 2)

Foram finalizadas as substituições dos switches da Casa do Estudante Universitário do
Campus (CEU 2) que estavam defasados e/ou apresentando defeito. Dessa forma, toda
a infraestrutura interna que possuía capacidade máxima de 100Mb passou para 1000Mb.
Além disso, a tecnologia dos switches instalados atualmente é capaz de mitigar alguns
dos principais problemas que tornavam a rede lenta ou inacessível, como por exemplo,
os “falsos DHCPs”, que muitas vezes eram inseridos na rede, não intencionalmente,
pelos próprios moradores, através de roteadores domésticos. O DHCP é um serviço
responsável por disponibilizar dinamicamente endereços IPs para os dispositivos na
rede.

Internet para o CAPPA em São João do Polêsine

O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia/Universidade Federal
de Santa Maria (CAPPA/UFSM), que tem como objetivo dar suporte à pesquisa
paleontológica na Quarta Colônia, conta com um prédio localizado no município de São



João do Polêsine. Neste prédio foi disponibilizado um link de internet de 100 Mbps
fornecido pela RNP.

Modernização e expansão dos ativos de rede(switches) da UFSM

Para melhorar a qualidade da rede do campus sede, foram substituídos 219 switches,
pois muitos estavam obsoletos e/ou apresentando defeitos. Dessa forma, a infraestrutura
interna que possuía capacidade máxima de 100Mbps passou para 1000Mbps,
aumentando significativamente a velocidade de conexão e o desempenho de
transferências de dados. Na tabela abaixo é demonstrado o quantitativo de ativos que foi
disponibilizado para as unidades. É importante destacar que a Casa do Estudante
recebeu o maior número de ativos pelo fato de ter os equipamentos obsoletos, o que
estava causando lentidão na usabilidade da rede.

UNIDADE QUANTIDADE

REITORIA 19

CAL 5

CCNE 9

CCR 33

CCS 7

CCSH 25

CE 6

CEFD 6

CT 14

POLITÉCNICO 6

CEU 81

AGITTEC 8

TOTAL 219

Novo Contrato de manutenção preventiva e corretiva dos geradores
Com o vencimento do contrato antigo, o CPD aderiu e firmou no novo contrato de
manutenção preventiva e corretiva dos dois geradores(Stemac e Heimer) com a empresa
GERACONTROL. O contrato prevê 9 visitas com ciclo mensal a partir de setembro de
2021.



Novos servidores rack 2U
Devido a depreciação tecnológica, baixo poder de processamento, armazenamento e
memória insuficientes e sucessivas falhas de hardware e lógicas, a Divisão de Suporte
do CPD adquiriu dois novos servidores de rack 2U com o objetivo de atualizar os atuais 6
servidores 1U. Foram migrados os serviços primários de DNS, NTP, dhcpv4/v6, proxy e
NAT para um dos novos servidores. O segundo servidor está sendo implementado para
futura instalação em Infraestrutura externa ao CPD. Tal servidor irá replicar serviços de
rede, tais como DNS, proxy, NAT, dhcpv4/v6 e NTP, visando manter a continuidade dos
mesmos em caso de falha dentro da Infraestrutura do CPD.

Climatização do Datacenter
Visando aumentar a redundância e confiabilidade do Datacenter do CPD, foi adquirido e
instalado um novo aparelho de ar condicionado de 36.000 Btu/h para sala do nobreak
110V, substituindo outro aparelho já depreciado pelo tempo de uso. Também foi firmado
um contrato de manutenção das duas(2) unidades de Ar de Precisão localizadas no
DataCenter da UFSM, CONTRATO Nº 038/2021. Está previsto no contrato a manutenção
preventiva, realizada duas vezes por ano e corretiva, conforme cláusulas contratuais. A
validade do contrato é de um ano, a partir da data de 14/06/2021 até 13/06/2022,
podendo ser renovado anualmente, até 13/06/2026.

Transmissões de Eventos e Formaturas

No ano de 2021 foram realizadas 230 transmissões pela equipe da Multiweb, dentre elas,
200 eventos e 30 formaturas. Cabe destacar que o evento com o maior número de
visualizações foi a “Reunião Aberta: Perspectivas sobre o retorno presencial na UFSM
em 2021” com 15.945 e a formatura foi a da turma de medicina com 5.667.


