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1. INTRODUÇÃO

O Centro de Processamento de Dados – CPD constitui o órgão central de Tecnologia

da Informação da Universidade Federal de Santa Maria. O CPD concentra toda a estrutura

computacional, sendo responsável por planejar, projetar, implementar e coordenar o

desenvolvimento de Sistemas de Informação, provendo serviços, segurança e soluções de

qualidade na área de Tecnologia de Informação. Com serviços que percorrem uma vasta gama

de atividades de TI, sempre priorizando os usuários e visando a facilidade no dia-a-dia de

quem faz uso dos sistemas, sítios e portais sob domínio da UFSM.

O CPD é formado pelos profissionais ligados às áreas de Tecnologia e Suporte,

Desenvolvimento de Software e Apoio ao Usuário. Além do CPD, cabe ressaltar, o papel

essencial das unidades de Tecnologia da Informação existentes nas unidades de ensino. Essas

unidades, juntamente com o CPD, integram a Tecnologia da Informação na UFSM,

permitindo o atendimento de serviços com agilidade e qualidade.

O objetivo deste Relatório é prestar contas das atividades desenvolvidas pelo CPD no

período de janeiro a dezembro de 2022, informando aos membros e servidores da Instituição e

a comunidade em geral os avanços tecnológicos obtidos, bem como as propostas futuras de

modernização institucional. No decorrer desse período, importantes projetos foram

desenvolvidos pelo CPD graças ao empenho e esforço da gestão em investir na infraestrutura

do CPD, bem como, dotar o CPD com os recursos necessários para execução de suas

atividades. Embora o ano de 2022 tenha sido de vários contingenciamentos orçamentários,

várias ações foram desenvolvidas. No decorrer deste documento, são apresentados os projetos

e iniciativas de maior relevância institucional a fim de que se cumpra com o dever

institucional de prestar informações de suas atividades aos interessados e à sociedade.

2. CONFORMIDADE LEGAL

O CPD, no papel de unidade gestora de TI na Universidade, tem buscado

incessantemente garantir a conformidade legal da gestão de TI por meio da aplicação das

normativas estabelecidas pelo Governo Federal, órgãos de controle, padrões internacionais

para a manutenção dos serviços de TI, além de obedecer às normas estabelecidas em

normativos internos.
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3.MODELO DE GOVERNANÇA DE TI

O modelo de governança de TI da UFSM segue a proposta do Guia de

Governança de TIC do SISP, disponível em

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/guia-de-govtic-do-sisp. A

governança de TIC está representada pelo Comitê Gestor de Tecnologias de Informação e

Comunicação, instituído pela portaria 98.979, de 30 de novembro de 2020. As atribuições do

Comitê Gestor de TIC estão definidas em regimento próprio, aprovado pela Resolução nº

005/2020. O Centro de Processamento de Dados da UFSM, por sua natureza, exerce a função

de gestão de TIC no âmbito da Universidade.

4. MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI

O gráfico visualizado na Figura 1 apresenta os valores investidos em TI por grupo

de despesa: custeio (29%) e investimento (71%) para o ano de 2022. A Tabela 1 descreve pela

classificação de despesa o detalhamento do custeio e capital. No ano de 2022, o CPD recebeu

o investimento de mais de R$2.500.000,00 em equipamentos e material permanente,

destacando-se a aquisição de soluções de segurança da informações, renovação do sistema de

energia do datacenter e serviços de infraestrutura e ativos de redes. A Tabela 2 apresenta um

resumo das contratações consideradas mais relevantes para o ano de 2022.

Figura 1. Valores Aplicados em TI
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DESPESA (código da despesa) TOTAL

DIÁRIAS (339014) R$ 5.406,93

PASSAGENS (339033) R$ 6.654,44

BOLSAS (339018) R$ 235.182,00

SERVIÇOS (sem destaque para os contratos) (339039 e 339040) R$ 248.707,76

CONTRATOS (COMPUCOM,SCHNEIDER, IBM, ÁVATO, RNP)

(339039 e 339040 -  somente contratos)
R$ 183.331,45

MATERIAL DE CONSUMO (339030) R$ 338.180,72

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (449040 E 449052) R$ 2.564.452,09

TOTAL GERAL R$3.581.915,39

Tabela 1. Detalhamento por classificação de despesa

Descrição Quantidade Total
Firewall com suporte, garantia e licenças de
proteção com vigência de 3 anos

02 R$ 2.121.848,18

Serviços de infraestrutura de redes - R$ 249.023,61

Nobreak 80kva com banco de baterias 02 R$ 280.080,00

Ativos de rede(Switches) 16 R$ 74.428,31

Total R$ 2.725.380,10
Tabela 2. Contratações mais relevantes de recursos de TI

5. PRINCIPAIS INICIATIVAS

Nesta seção são apresentadas as principais iniciativas, ações e projetos realizados

pelo CPD em 2022. No decorrer de 2022 várias iniciativas e projetos foram desenvolvidos

pelo CPD, muitas associadas a disponibilização de serviços de apoio à educação, como

Google Education e Office 365, a necessidade emergencial de digitalização dos processos, a

disponibilização de informações gerenciais de diversas áreas da instituição e a ampliação da

infraestrutura de rede e modernização de ativos de rede. Outras ações foram direcionadas para

atender novos processos da UFSM e o retorno às atividades presenciais. Essas iniciativas
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abrangem todas as áreas do CPD, envolvendo o desenvolvimento de novos sistemas de

informação, a manutenção e evolução de sistemas de informação existentes, mudanças de

tecnologias, a ampliação da infraestrutura de TI da UFSM, a contratação de serviços de

telecomunicações, o aperfeiçoamento das práticas de segurança da informação, a ampliação

de soluções de tecnologias educacionais para o ensino, pesquisa e extensão, a melhoria na

transparência das informações, eventos realizados no decorrer do ano e a modernização dos

processos internos da UFSM.

A capacitação da equipe do CPD também foi destaque em 2022. Em 2022, mais

de 2.000 horas de capacitação foram realizadas pela equipe do CPD. Um total de 20

servidores realizaram capacitação em 2022. As capacitações englobam cursos de capacitação

oferecidos pela própria instituição, assim como, pela Escola Superior de Rede (ESR), Escola

Nacional de Administração Pública (ENAP) e outras instituições e empresas.

No ano de 2022, o PDTI da UFSM alcançou o primeiro ano de vigência e

importantes ações foram realizadas. O PDTI contempla 79 ações planejadas sendo que em seu

primeiro ano, 37 ações estão em andamento e 03 ações já foram finalizadas. No decorrer do

ano, tivemos um investimento de mais de três milhões de reais, alinhadas às metas e ações

previstas no PDTI.

O ano de 2022 foi caracterizado pela presencialidade plena das atividades

administrativas e acadêmicas. Destacaram-se a criação do Comitê de Segurança da

Informação da UFSM, o sistema de concurso docente, a ampliação em escala do projeto

Integra, a ampliação do acesso dos campi fora de sede, entre outras. A seguir são apresentadas

as principais iniciativas realizadas durante a gestão. Maiores detalhes sobre as iniciativas

podem ser encontradas no Anexo I.

Infraestrutura, Conectividade e Ambientes Operacionais
Instalação, reforma e manutenção da infraestrutura de cabeamento estruturado nos prédios
e áreas da Universidade Federal de Santa Maria
Modernização e expansão dos ativos de rede(switches) da UFSM
Modernização da tecnologia de rede WiFi institucional
Disponibilizado novo serviço para a comunidade universitária - Microsoft 365
Aquisição de um banco de baterias para os Nobreaks do Datacenter
Instalação dos switches SAN - Datacenter
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Migração dos portais UFSM
Ampliação de ambiente de Nuvem
Migração do banco de dados institucional da UFSM
Migração e Atualização do servidor do Portal de Periódicos da UFSM
Migração do servidor Manancial - Repositório Digital
Ampliação do link dos campi de FW e PM (100Mb para 200Mb)

Processo de Software
Utilização do GitLab, uma ferramenta de gestão de código fonte que ajuda os
desenvolvedores a monitorar, testar e implantar as funcionalidades dos portais web.
Melhoria no processo de instalação de servidores de aplicação, com a criação de
containers
Início da migração do aplicativo para um framework mais moderno e mais fácil
manutenção

Comunidade Universitária e Sociedade
Acesso a rede Wifi no campus da UFSM por meio do login único gov.br
Realização de concurso docente por meio de um sistema integrado
Publicização da lista de bens patrimoniais anunciados nos classificados sem necessidade
de autenticação
Projeto de Evasão - Integra - 106 cursos de graduação presenciais
Emissão de diplomas de graduação 100% digitais
Registro de diplomas de outras instituições de ensino
Integração de aplicações de gestão de pessoas no SIE e Gov.br
Termos de compromisso de estágio digitais

Documentos Digitais
Adequações e novas implementações de tipos de processos no PEN-SIE
Nova Caixa Postal para agilizar o trâmite de documentos no PEN
Desburocratização da requisição de processos

Aplicativos Institucionais
Avaliação do processo de ensino e aprendizagem pode ser realizada no aplicativo
Adequação de novas informações no projeto Integra para auxiliar os coordenadores de
curso
Chamados podem ser abertos por meio do aplicativo
Agendamento do Restaurante Universitário disponibilizado para usuários externos

Gestão Administrativa e Acadêmica
Planejamento e execução das reestruturações administrativas das unidades de ensino e
órgãos da reitoria
Elaboração de paineis para unidades administrativas e de ensino da UFSM
Eleições online para unidades de ensino, departamentos e coordenações de curso da
UFSM
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Extensão nos currículos por meio de adequação no PPC e disciplinas
Portal de encargos docentes
Avaliação do processo de ensino-aprendizagem
Carga Horaria EAD na oferta de disciplinas
Passaporte Vacinal - IN 01/2022-GR

Governança e Acesso à Informação
Criação do CSI
Política de Segurança da Informação
Criação de um grupo para análise de riscos do CPD
Manual para Gestão de Riscos no CPD/UFSM
Avaliação e Acompanhamento do PDTI

Espaço Físico
Ampliação da área do CPD, por meio do espaço da antiga reitoria, localizado no centro de
Santa Maria

Eventos
JAI - Jornada Acadêmica Integrada
Participação no Workshop de TI das IFES - WTICIFES - 2022
Participação no evento de 10 anos da Rede Cariniana: rede brasileira de serviços de
preservação digital
Visita realizada nos campi fora de sede (Palmeira das Missões)
Evento de capacitação sobre noções básicas de segurança da informação

6. ATENDIMENTO E APOIO AO USUÁRIO

O ano de 2022 caracterizou-se pelo retorno pleno das atividades presenciais. No

ano de 2022 tivemos mais 20.000 atendimentos para a comunidade universitária. O gráfico

abaixo mostra a distribuição dos atendimentos por unidades de ensino e unidades

administrativas (reitoria) da instituição. Considerando os 18.887 registros de atendimentos,

56% (10.661) compreendem as unidades de ensino e 44% (8.226) são demandas da

administração central da UFSM, englobando as pró-reitorias, órgãos colegiados e órgãos

suplementares. Considerando os dias úteis de 2022, a média diária de atendimentos é de 57

chamados, com uma nota média de 4,87, considerando a nota máxima igual a 5. Maiores

informações podem ser visualizadas em ufsm.br/cpd na opção Painel de Serviços, ou

diretamente pelo link https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/painel-de-servicos/.

A análise da Figura 2 apresenta que mais de 50% dos chamados da administração

central são decorrentes de 03 pró-reitorias: PROGRAD, PRA, PROPLAN. Considerando a

Figura 3, verifica-se que o CCSH, o CCS e o CCNE apresentam o maior número de chamados
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registrados em 2022, totalizando 50% dos chamados das unidades de ensino

.

Figura 2. Chamados - Administração Central

Figura 3. Chamados - Unidades de Ensino

7. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Em 2022, as ações relacionadas à segurança da informação foram focadas em evoluir

a segurança da rede da UFSM tanto nos aspectos de Governança quanto de Infraestrutura.

Logo no início do ano, através da RESOLUÇÃO UFSM N. 080/2022, foi criado o órgão

colegiado denominado Comitê de Segurança da Informação da Universidade Federal de Santa
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Maria (CSI-UFSM) representando uma grande conquista para a Segurança da Informação e

da Tecnologia da Informação dentro de todo o ambiente da UFSM. Durante todo o ano foram

realizadas reuniões do comitê a fim de propor normas internas relativas à Segurança da

Informação e, principalmente, atualizar a Política de Segurança da Informação (POSIN) da

UFSM, sendo que esta atualização ainda está em andamento.

Além de todo o trabalho de conscientização que é feito desde 2017, em 2022 foi

oferecido de forma presencial o curso “Noções Básicas em Segurança da Informação e

Comunicações " voltado para os servidores da UFSM, o curso teve ótima participação dos

servidores e permitiu fortalecer a cultura de segurança da informação dentro da UFSM.

Outra tarefa importante de 2022 foi um novo processo de aquisição de um NGFW

(Next Generation Firewall - NGFW) para a UFSM a fim de continuar a implementação de

uma infraestrutura planejada ainda em 2020. Os equipamentos deverão ser instalados no

Datacenter principal, possuindo como função principal a defesa da rede da Instituição,

gerando maior confiabilidade na estrutura de segurança já existente da UFSM, proteção do

ambiente de rede contra tentativas de ataque através da detecção e proteção em tempo real

contra ameaças da rede interna (Zero trust), assim como permitir autenticação centralizada

tanto da rede cabeada quanto da rede sem fio utilizando-se da base LDAP existente, com

possibilidade da identificação de dispositivos Internet of Things (IoT).

8. PRINCIPAIS DESAFIOS E METAS NÃO

ALCANÇADOS

Considerando os desafios estratégicos e dificuldades para a evolução da

Governança e Gestão de TIC na UFSM, destaca-se:

● Promover a integração das ações entre o Comitê de

Governança, Riscos e Controle, o Comitê Gestor de Tecnologias de Informação

e Comunicação e o Comitê Gestor de Segurança da Informação.

● Ampliação da rede wifi da UFSM que não alcançada conforme

previsto devido a rotatividade de pessoal do CPD e cortes na equipe terceirizada

para atendimento das demandas

● Ampliar a capacitação do quadro de servidores de TI da

Universidade, tanto do CPD, quanto das Unidades de Tecnologia da Informação
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existentes nas Unidades de Ensino da UFSM.

● Promover a maior integração entre o Centro de Processamento

de Dados e as Unidades de Tecnologia da Informação lotadas nas Unidades de

Ensino.

● Possuir um balizamento de ações da alta administração para a

TI com planejamento de médio prazo e preferencialmente com orçamento

definido.

● Continuar a ampliação e organização do espaço físico do CPD

para atender as demandas institucionais.

● Reestruturação do CPD para atender às crescentes demandas

institucionais e exigências governamentais.

● Ampliação e adequação do datacenter institucional para

atendimento das demandas da comunidade universitária

● Possuir um Plano Estratégico de TI em 2023.

As principais dificuldades em relação à gestão de TI na UFSM estão

relacionadas às limitações orçamentárias impostas à Universidade, que colocam em

risco a adequada execução dos projetos de TIC que contribuem com a atingimento

das metas estabelecidas no PDI 2016-2026, e ao déficit de pessoal em relação às

demandas por soluções de TI da Comunidade Universitária. No ano de 2022, o CPD

teve a posse de três técnicos de TI e três analistas de TI. No entanto, o CPD teve

também afastamentos, exonerações e aposentadorias em 2022. A exoneração de um

Técnico de TI, a aposentadoria de um técnico de TI, o pedido de vacância de um

técnico de TI, três licenças para tratamento de interesse particular, o afastamento de

um servidor para curso de qualificação e o afastamento de um servidor para curso de

capacitação, totalizando oito servidores afastados, sendo quatro técnicos de TI e

quatro analistas de TI. O balanço de 2022 não é positivo nem negativo, uma vez que

o CPD teve o ingresso de três técnicos de TI e o egresso de de quatro técnicos de TI,

assim como, o ingresso de três analistas de TI e o egresso de quatro analistas de TI.

9. GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI

A UFSM vem realizando ações voltadas para a implantação da

governança e crescimento do nível de maturidade da TI, tendo alcançado o nível de
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maturidade (iGG2021) inicial para iGovTI e iGestTI e nível de maturidade

intermediário para GovernancaTI segundo o relatório "Levantamento de Governança

de TI  2021" do TCU, conforme visualizado na Figura 3.

Para a busca da garantia da qualidade dos bens e serviços de TI oferecidos

à comunidade UFSM, é necessária uma gestão ativa com foco no acompanhamento e

melhoria do processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação em

conformidade com a Instrução normativa 01, incluindo as fases de levantamento de

necessidades, planejamento, licitação, contratação, execução, avaliação e melhoria

dos indicadores de disponibilidade dos recursos. Já para o ano de 2023, a

conformidade será com a Instrução Normativa 94, de 23/12/2022, a qual revoga a

Instrução Normativa de 01/04/2019.

Figura 4. Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Fonte: TCU - Acórdão 2164/2021-TCU-Plenário
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ANEXO I - Projetos e Iniciativas

Principais iniciativas em 2022

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

Em 2022, com o enfraquecimento da Pandemia de COVID19, graças à vacinação em
massa, a vida acadêmica presencial voltou a ser realidade nos campi da UFSM. Assim
como o que acontece em guerras e revoluções, a pandemia acelerou a história da
tecnologia demandando muita infraestrutura de comunicação de dados.

Devido a investimentos realizados em anos anteriores, a TI da Universidade esteve
preparada para o retorno à presencialidade. Porém alguns fatores atrapalharam a
sequência de atualizações e expansões de infraestrutura de cabeamento: escassez e
alta dos preços de materiais e mão de obra e falta de recursos públicos.

Durante 2022 foram verificadas, projetadas e orçadas instalações que alcançaram o
montante de R$ 997.460,85. Destes, apenas R$ 249.023,61 foram investidos em 21
projetos, totalizando a instalação de 190 tomadas de telecomunicações, 4.367 metros de
cabo de rede CAT6 e 160 metros de cabos ópticos.

Dentre as 21 instalações podemos destacar:
● Laboratório de Informática no prédio 74C - CCSH;
● Cabeamento estruturado para Rede MetroSM;
● Dois Laboratórios de Informática no prédio 13 - CCNE para o curso de

Estatística;
● Laboratório de Informática no Prédio 16B - CE;
● Instalação de Conexão via fibra óptica para o prédio 26H - CCS - NUDEMA;
● Ponto de rede para a nova estação de recarga de veículos elétricos do CT;

UNIDADE ORÇADO EXECUTADO

REITORIA R$ 114.244,63 R$ 78.970,54

CACHOEIRA DO SUL R$ 0,00 R$ 0,00

PALMEIRA DAS MISSÕES R$ 2.195,80 R$ 2.195,80

FREDERICO WESTPHALEN R$ 17.919,70 R$ 0,00

CAL R$ 46.023,81 R$ 13.909,94

CCNE R$ 95.568,21 R$ 36.285,80

CCR R$ 49.025,21 R$ 21.095,99
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CCS R$ 91.184,28 R$ 9.731,30

CCSH R$ 59.875,93 R$ 35.245,74

CE R$ 45.323,38 R$ 28.594,23

CEFD R$ 36.220,04 R$ 0,00

CT R$ 187.018,63 R$ 22.994,27

POLITÉCNICO R$ 0,00 R$ 0,00

HUSM R$ 0,00 R$ 0,00

INPE R$ 0,00 R$ 0,00

Para suprir as necessidades mais urgentes, a equipe de manutenção de rede
terceirizada (que foi reduzida de 5 para 3 instaladores e reparadores de linhas
telefônicas e de telecomunicações) precisou atender as instalações mais simples. Foram
76 instalações totalizando 190 tomadas de telecomunicações CAT6.

Modernização e ampliação da tecnologia de rede WiFi institucional

Foi modernizado o serviço de rede sem fio (WiFi) institucional no prédio 47-Reitoria e
48A-CPD. No prédio 47 foram substituídos 20 Access Points (APs) existentes que
suportavam a tecnologia de rede sem fio denominada WiFi 4 (802.11n) por
equipamentos da tecnologia WiFi 6 (802.11ax) e adicionado mais um. E no prédio 48A
foram substituídos quatro. Além disso, foram enviados equipamentos para os campis, na
tabela abaixo é apresentado informações sobre as unidades, quantidade, tipo de
instalação e a tecnologia. A rede WiFi 6 permite mais eficiência e velocidade de
conexão.

PRÉDIO UNIDADE/CENTRO QUANTIDADE
TIPO DE

INSTALAÇÃO
TECNOLO

GIA

47-REITORIA REITORIA 20 MODERNIZAÇÃO WIFI 6

47-REITORIA REITORIA 1 AMPLIAÇÃO WIFI 6

48A-CPD REITORIA 4 MODERNIZAÇÃO WIFI 6

UFSM SILVEIRA
MARTINS REITORIA 1 IMPLEMENTAÇÃO WIFI 4

UFSM PALMEIRA DAS
MISSÕES

CAMPUS PALMEIRA
DAS MISSÕES 9 AMPLIAÇÃO WIFI 4

UFSM FREDERICO
WESTPHALEN

CAMPUS FREDERICO
WESTPHALEN 8 AMPLIAÇÃO WIFI 4

TOTAIS

AMPLIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO: 19

MODERNIZAÇÃO: 24
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LEGENDA

MODERNIZAÇÃO:
Substituição de equipamentos com
tecnologia WiFi 4 por equipamentos
modernos com tecnologia WiFi 6.

AMPLIAÇÃO:

Instalação de Access Points em
prédios e locais onde já existe
cobertura de rede WiFi institucional,
ampliando a cobertura e qualidade
da conexão.

IMPLEMENTAÇÃO:

Implementação de rede WiFi
institucional em CAMPIS ou prédios
onde não havia rede WiFi
institucional

Esses equipamentos haviam sido adquiridos no final do ano de 2021 juntamente com
uma nova controladora de rede WiFi e o software de gerenciamento e configuração
Cisco Prime Infrastructure, para modernizar e expandir a cobertura do sinal de rede WiFi
institucional. A nova controladora e o software são responsáveis pela gestão centralizada
e inteligente da solução. Esta nova geração de controladores utiliza os benefícios da
virtualização, diminuindo os custos de suporte com hardware e facilitando futuras
expansões na capacidade de atendimento.

Acesso a Rede WiFi institucional por meio do login único (gov.br)

A partir do dia 4 de outubro, o CPD passou a disponibilizar uma nova forma de acessar a
rede WiFi institucional (rede UFSM), utilizando o login único (gov.br). “O Decreto n°
8.936, de 19 de dezembro de 2016 permitiu o início do projeto da plataforma de
cidadania digital, que contempla diversas diretrizes para a prestação de serviços
públicos digitais, das quais fazem parte a convergência autoritativa e a federação dos
processos de autenticação dos serviços digitais".
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Modernização e expansão dos ativos de rede(switches) da UFSM

Para melhorar a qualidade da rede do campus sede, foram substituídos 59 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.

UNIDADE QUANTIDADE

REITORIA 5

CAL 5

CCNE 13

CCR 9

CCS 13

CE 2

CEFD 1

CT 8

POLITÉCNICO 1

CEU 1

HVU 1

TOTAL 59

Aquisição de um banco de baterias para os Nobreaks do Datacenter

No mês de junho foi realizado aquisição de bancos de baterias para os Nobreaks do
Datacenter do Centro de Processamento de Dados: CP TOP 24500 de 50 kVA e o CP
CLASSIC de 30kVA, ambos CP/Schneider Electric. Os bancos de baterias armazenam a
energia reserva que será utilizada pelos sistemas de fornecimento de energia
ininterrupta (Nobreaks) durante falha da rede elétrica. Durante o funcionamento normal
da rede elétrica externa, os Nobreaks mantêm as baterias recarregadas e prontas para
utilização em caso de necessidade. É um sistema de sustentação energética para evitar
o desligamento abrupto dos equipamentos de TIC enquanto o gerador de energia não
entra em funcionamento, e consequentemente não colocar em risco a descontinuidade
dos serviços e/ou a integridade física dos equipamentos. Essa troca deve ocorrer entre 3
a 5 anos para garantir a autonomia plena da carga das baterias, recomendado pelo
fabricante.

Disponibilizado novo serviço para a comunidade universitária - Microsoft 365
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Foi disponibilizado para a comunidade universitária a plataforma Microsoft 365, a qual
inclui o Office 365 A1, um conjunto gratuito de aplicativos de escritório (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote) e serviço do OneDrive na Web, para auxiliar nas atividades
acadêmicas e administrativas. O acesso foi liberado por meio do e-mail institucional.

Instalação dos switches SAN - Datacenter
Foram substituídos dois switches SAN (Storage Area Network) por novos, pois os
antigos já estavam obsoletos. Estes switches são necessários para conexão de alta
velocidade entre servidores em um datacenter, o qual tem como benefícios a alta
performance, disponibilidade, confiabilidade e escalabilidade.

Migração dos portais UFSM
O site dos portais de aplicações da UFSM foram migrados para os novos servidores
dedicados, aumentando a capacidade de acessos simultâneos e tempo de resposta.

Ampliação de ambiente de Nuvem
Foram agregados novos servidores de armazenamento e processamento ao ambiente
de nuvem, provendo maior confiabilidade aos serviços, como também melhor
performance.

Migração do banco de dados institucional da UFSM
O banco de dados institucional foi migrado para um novo servidor com 112 núcleos e

256 GB de memória provendo maior capacidade de processamento, tempo de resposta
e confiabilidade. Além disso, a versão do banco de dados foi migrada da versão 11.1
para 11.5.

Migração e Atualização do servidor do Portal de Periódicos da UFSM
No início deste ano foi concluída a migração do Portal de Periódicos, o qual utiliza o
software OJS, que foi migrado da versão 2.4 para a 3.3. A nova versão oferece
melhorias na interface, usabilidade, acessibilidade e funcionalidades que facilitam a
utilização. Além disso, foram realizados diversos trabalhos de instalação e configuração
de plugins, conforme as necessidades da comunidade acadêmica que utiliza o software.

Migração do servidor Manancial - Repositório Digital
O servidor que contém as Teses, Dissertações, Trabalhos de Conclusão de Curso e
outros trabalhos na UFSM foi migrado para os novos servidores adquiridos pela UFSM.
A migração teve como objetivo aumentar o espaço de armazenamento disponível para o
Manancial.

Reestruturações
- Planejamento e execução das reestruturações administrativas de 6 centros de

ensino e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, realizadas reuniões com as equipes
das unidades para levantamento de informações a respeito do uso dos sistemas
institucionais de modo a otimizar os controles de acessos, além da retirada de
permissões de acesso que os servidores envolvidos possuíam e não tinham mais
necessidade.

Reorganização dos grupos de usuários no SIE
- Aproveitando o momento das reestruturações administrativas foram

reorganizados os grupos de usuários, alterando para um modelo a se adequar ao
perfil de trabalho de cada usuário, garantindo que conforme o setor e atividades
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desempenhadas o usuário possua os acessos indispensáveis para a execução
das suas atividades.

Painéis Power BI elaborados
- Implementação de painéis institucionais com destaque para:

- Acompanhamento do PDTI
- Atendimentos do CPD e da PROINFRA
- Simulador de cotas para os ingressos nos colégios (CTISM / POLI)
- Painel para os GAPs, com informações sobre trâmites de processos de

projetos.

Descentralização emissão de portarias de designação e dispensa de chefias
- Em parceria com a PROGEP foram elaborados relatórios de designação e

dispensa de chefias repassados para as secretarias dos centros de ensino
utilizarem, proporcionando uma maior autonomia para as unidades de ensino
durante os procedimentos de alterações de chefias.

Inclusões e Alterações em fluxos de processos:
- Em 2022, o CPD incluiu/alterou 74 tipos de fluxos de processos para o PEN-SIE.

Entre eles, o Processo de Licitação, Contratação Direta, Liquidação e
Pagamentos de Notas Fiscais, processos estes híbridos que tramitam tanto pela
web como pelo SIE-Desktop.

Apoio HUSM Migração almoxarifado
- O Hospital Universitário migrou o seu controle de almoxarifado para o sistema

AGHU, durante esse processo de migração foi prestado apoio com o envio dos
dados constantes no SIE, foram efetuadas diversas etapas de validação de
formato de envio até o dia da efetiva migração que ocorreu em agosto de 2022,
após essa migração foi desativada, em dezembro, a sincronização de pacientes
entre SIE e AGHU, ficando apenas o módulo de bolsas de sangue do SIE sendo
utilizado pelo HUSM atualmente.

Eleições direções de centros
- Foram realizadas eleições para as mais diversas unidades da UFSM,

destacamos as eleições realizadas para as direções do Centro de Ciências
Rurais, Centro de Educação Física e Desportos, Centro de Artes e Letras e
Centro de Ciências da Saúde.

Projeto Integra
- Em 2022 o projeto Integra alcançou o maior número de cursos de graduação

presenciais, totalizando a análise de 106 cursos e mais de 35.000 alunos
matriculados em 2022 (primeiro e segundo semestre). Considerando a análise do
primeiro semestre de 2022, o Integra teve uma taxa de acerto de 40% da evasão
e de 88% na taxa de acerto das matrículas analisadas.

Formaturas e diploma digital
- Desde janeiro de 2022 os diplomas de graduação só podem ser emitidos em

formato digital. Os sistemas da UFSM foram adaptados para que os cursos
cadastrem as formaturas e quais alunos fizeram parte e incluam a ata do evento.
A PROGRAD recebe a ata e dá início ao processo de emissão e registro dos
diplomas. Para o gerenciamento das assinaturas e a preservação dos diplomas.
A ferramenta é específica para a graduação e por enquanto não pode ser usada
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por outros níveis (pós e médio). Assim que o diploma fica pronto, o aluno recebe
um e-mail e pode baixá-lo pelo Portal do Aluno.

- No ano de 2022 foram registradas 670 formaturas e emitidos 2500 diplomas
digitais.

- Além disto, para atendimento da portaria 1095/2018, foi criada a página:
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/diplomas-emitidos  que lista os diplomas
emitidos pela UFSM com as informações solicitadas pela portaria.

Registro de diplomas de instituições de ensino que não possuem a prerrogativa de
registro

- Foi desenvolvido um Portal do Diploma para acesso das IES que não tem
prerrogativa de registro de diploma e realizam os registros na UFSM. Os usuários
são cadastrados como externos, vinculados com a IES e encaminham os XMLs
referente à documentação acadêmica dos alunos, já devidamente assinados.

- Ao Receber o XML, é aberto um processo administrativo para registro, os dados
são validados pelo sistema e pela COREM/DERCA e encaminhados ao serviço
da RNP para assinatura do registro. Ao final do processo, a IES tem acesso ao
XML do diploma, com o registro realizado.
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- A IES é responsável por gerar o RVDDD (representação visual do diploma
digital), mas a validação do diploma é realizada na UFSM. O sistema ainda não
está em produção pois temos pendências no sistema da RNP.

- Já foram registrados 276 diplomas de outras IES (65 da FAHOR, 73 da FISMA,
94 da FADISMA, 7 da FABE e 37 da FEMA)

Estágios para graduação
- O termo de compromisso do estágio é ser tramitado via PEN e quando chegar no

curso será registrado no SIE pelos coordenadores ou secretários. Informações
importantes como onde e quando os alunos estão fazendo estágio e qual o
professor orientador precisam ser registradas.

- Essas informações já estão sendo enviadas para o histórico digital, componente
do diploma digital.

- No caso de ser estágio extracurricular, o orientador receber um encargo de 3
horas por semestre e o mesmo aparece contabilizado no portal de encargos
(ufsm.br/encargos).

Extensão no currículo
- Foram realizados diversos ajustes no cadastro do PPC do curso, de forma que o

curso possa definir as cargas horárias mínimas exigidas para a extensão no
curso como um todo e em cada núcleo do curso.

- Nas disciplinas foram criados dois novos tipos de carga horária: prática
extensionista e teórico extensionista.

- A integralização curricular do aluno considera a carga horária de extensão das
disciplinas e as atividades de extensão. Os relatórios de histórico escolar já estão
adaptados para mostrar a carga horária de extensão, quando o PPC prever.

Portal de encargos dos docentes
- O portal de encargos dos docentes (www.ufsm.br/encargos) destaca os encargos

dos docentes, conforme a resolução 041/2016, classificados da seguinte forma:
● De ensino: carga horária em sala de aula, carga horária de preparação de

aulas (até o mesmo número de horas de sala de aula) e orientações de
encargos curriculares e trabalho de conclusão de curso.

● De orientação: Orientações de pós-graduação em andamento
● De projetos: carga horária em projetos registrados no portal de projetos
● De gestão: Carga horária em atividades de gestão

- A visualização da listagem das atividades dos docentes (orientações, projetos e
gestão) informam as cargas horárias como até o máximo de horas atribuídas ao
docente para a atividade, de forma que o docente fique apenas com a carga
horária de sala de aula fixa, sendo as demais variáveis e adaptáveis pelo docente
dentro da sua agenda semanal.
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Carga horária EAD na oferta
- Foi incluída a possibilidade de incluir a carga horária EAD na oferta de disciplinas

para atendimento ao segundo semestre de 2022, quando o REDE foi extinto e foi
permitido que parte da carga horária das turmas fossem realizadas em EAD
(respeitando o limite de 40% do curso)

- O controle da frequência dos alunos não leva em consideração a carga horária
EAD prevista na oferta, mas sim a informação das aulas lançadas como EAD no
diário de classe, onde a frequência não é obrigatória.

Modificações nos editais de bolsa
- Modificações nos editais de bolsas para que o pesquisador faça o cadastro do

projeto apenas uma vez, e a avaliação do projeto ocorra uma única vez. Após o
término das avaliações, os projetos são copiados para os editais específicos
(FIPE, FIEX, FIEN), facilitando o controle da distribuição das bolsas por parte da
PRPGP.

Portal do Professor:
- Adicionada mensagem informativa nas turmas onde há alunos com deficiência.
- Na lista de alunos da turma é possível identificar quais são os alunos por um

símbolo de acessibilidade ao lado do nome dos alunos. O professor deve mandar
e-mail para o CAED para conseguir informações sobre necessidade de
atendimento especial;

Programa de Disciplina:
- Nova funcionalidade no cadastro de disciplinas, que permite versionar os

programas sem a necessidade de criar um novo código. Com essa mudança, é
possível alterar dados pontuais da disciplina e do seu programa, como objetivos
ou bibliografia, sem a necessidade de criar novo código de disciplina e sem
perder as informações do passado, com a geração dos documentos do programa
da disciplina por período de vigência.

- Os documentos ficam com ano e período de início e fim de validade, sendo
possível identificar o programa válido quando o aluno cursou a disciplina.

- Também é possível invalidar uma versão do documento quando verifica-se
alguma informação incorreta.

Plano de estudos e defesa de MDT
- Melhoria na busca por defesas, identificando as aprovadas e as reprovadas;
- Modificação do processo de defesa, para o curso ser incluído como procedência.
- Informar impedimentos e advertências do aluno ao tentar abrir o processo

(observações do aluno);
- Adicionado campo para informar o perfil do linkedin do aluno (para contato futuro

com os ex alunos);
- Adicionada declaração de que não há parentesco com membros da banca;
- Adicionada declaração de que o seu nome está corretamente cadastrado no

sistema. Caso não esteja é informado como proceder para ajustar (link para
página da prpgp);

- Se houver disciplina EDT ainda como matriculada, ao tramitar a defesa para
aprovado ou reprovado, ajusta a situação das disciplinas para aprovado;
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- Validação se o aluno tem disciplinas pendentes (diferentes de MDT) e não deixar
tramitar o processo;

- Possibilidade de informar alteração na data de defesa quando tramita a ata.

Contato para menores de idade:
- Para alunos menores de idade foi adicionada a opção de incluir, junto com o

endereço do aluno, um telefone e um e-mail para o responsável. O
cadastro/ajuste do é realizado na confirmação de vaga e no portal do aluno ao
realizar a solicitação de matrícula.

Avaliação de Ensino e Aprendizagem
- Desenvolvida nova forma de responder avaliação de ensino e aprendizagem

aplicada aos discentes todo final de semestre.
- Agora o aluno responde à avaliação logo que entra no portal do aluno, podendo

visualizar todas as disciplinas e questões em uma mesma interface.
- A avaliação também pode ser realizada pelo aplicativo UFSM digital, no menu de

notas e faltas.
- As respostas agora são medidas em estrelas
- A forma de entregar o resultado para o docente, chefe de departamento,

coordenador de curso e diretor de centro está em desenvolvimento e deve ser
entregue ainda em janeiro de 2023.

Passaporte vacinal - Implementação da IN 01/2022-GR

Foi desenvolvido, no Portal do Usuário, a funcionalidade para informar os comprovantes
de vacinação dos alunos e servidores. A aprovação do passaporte ocorreu
automaticamente quando a pessoa respondeu que:

● Tomou 02 doses, 03 doses, dose única ou dose única + reforço e anexou um
arquivo do tipo “Certificado de Vacinação” ou “Carteira Vacinação”;

● Tomou 01 dose e anexou um arquivo do tipo “Certificado de Vacinação” ou
“Carteira Vacinação” e um arquivo do tipo “Declaração de comprometimento na
realização do esquema vacinal completo”;

● Não se vacinou por motivos médicos e anexou um arquivo do tipo
“Declaração/atestado médico”;

● Não se vacinou e anexou um arquivo do tipo “Termo de compromisso para
apresentação periódica de teste”.

Nos casos de menores de idade foi exigida também a inclusão de um arquivo do tipo
“Declaração de responsável por menor de idade”.

Concurso Docente
- Desde o mês de julho de 2022 o sistema para execução do concurso docente

está em uso na UFSM. Já foram finalizados 8 concursos utilizando o sistema.
Temos no momento mais 21 concursos em andamento (em fase de inscrição,
preparação do concurso e em execução).

- A aprovação da nova resolução
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Integração com o Sou.GOV
- Criada aplicação no SIE que recebe um arquivo de ocorrências lançadas no

Sou.GOVe importa para o SIE, como forma de diminuir o trabalho duplicado da
PROGEP de aprovar no SouGov e depois lançar no SIE. Inicialmente apenas
algumas licenças estão sendo trabalhadas e não há ajustes no ponto eletrônico.

Consulta dos produtos em estoque no Almoxarifado Central e de Doações
- Foi disponibilizada, na página do DEMAPA, a consulta dos produtos em estoque

no Almoxarifado Central e no Almoxarifado de Doações para que os interessados
possam pesquisar os itens disponíveis, sem a necessidade de senha de acesso
para a consulta.

Relatório público de classificados
- Disponibilizado no site do DEMAPA a lista de classificados de forma pública, sem

a necessidade de estar logado no Portal.

Ajustes para mais pessoas terem acesso ao inventário da unidade
- O presidente da Comissão de Avaliação e Baixa da Universidade pode acessar

os bens patrimoniais das Unidades.
- Uma pessoa pode ser responsável pelo patrimônio de mais de uma unidade (em

função das reestruturações).
- Para auxiliar os processos de inventário, todo servidor lotado na unidade vai

poder indicar que localizou um bem que esteja utilizando ou não.

Automatização de notificações
- Envio automático de email para os fornecedores após 8 dias após o registro no

SIAFI
- Envio de email para as unidades gestoras informando sobre o processamento

dos QDDs (liberações orçamentárias, transferências e reclassificações).

Nova Caixa Postal
- Implantação da nova interface da caixa postal, com possibilidade de filtros por

tipo documental e caixa postal (destino);
- Além do menu "Caixa de Entrada", já utilizado para a tramitação de documentos

entre pessoas e unidades, foram disponibilizados novos menus para processos
da pessoa. São eles:

● Criados por mim (processos autuados pela pessoa que está logada no
sistema);

● Sem Trâmite (processos que a pessoa autuou mas ainda não tramitou, ou
seja, processos em produção);

● Favoritos (processos que a pessoa marcou como favorito para
acompanhar o trâmite);

● Interessado (processo nos quais a pessoa é parte interessada).

Melhorias nos procedimentos
- Requisitar o processo: não é necessário tramitar o documento para o DAG e

depois tramitar para o passo seguinte. O sistema faz tudo em um passo só;
- Solicitação de desarquivamento pode ser feita por qualquer usuário logado,

sendo obrigatório o despacho.
- Não se permite mais requisitar processos que estão anexados.
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- Unidades responsáveis pelo documento, definidas no plano de classificação,
podem alterar o interessado e requisitar o processo.

- Possibilidade de verificar as pessoas autorizadas em um documento através da
tela de visualização do documento, menu detalhes.

- Aplicação para cadastro das LEDs (lista de eliminação de documentos),
indicando quais documentos foram eliminados. Para fazer a eliminação deve-se
utilizar a aplicação de tramitação em lote, para o passo de fluxo Eliminação e
utilizando a nova opção de filtro por consulta.

-
- Consulta pública de comissões e membros ativos: disponibilizada no Portal do

Usuário a consulta das comissões existentes no sistema.

Proplan- COPROC
- Criada a página: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/acordos-e-convenios

que lista os convenios e acordos da UFSM, controlados pela coproc.

Aplicativo UFSM Digital
- Usuários externos agora podem realizar agendamentos no RU;
- Nova funcionalidade para reportar problemas: um chamado é aberto na fila geral

do Atendimento e então reclassificada.

Processo de Desenvolvimento

- No mês de agosto, a equipe Java passou a utilizar o GitLab, uma ferramenta de
gestão de código fonte que ajuda os desenvolvedores a monitorar, testar e
implantar as funcionalidades dos portais web. A implantação está sendo realizada
em etapas: na primeira etapa ocorreu a migração do código fonte do antigo
servidor SVN para o GitLab; na segunda etapa a equipe definiu um fluxo de
trabalho para auxiliar na organização do versionamento.

- Melhoria no processo de instalação de servidores de aplicação, com a criação de
containers

- Início da migração do aplicativo para um framework mais moderno e mais fácil
manutenção
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