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: Levantamento dos Equipamentos de Tecnologia de Informação do Centro de EducaçãoTítulo
Número: 050489 Classificação: Desenvolvimento Institucional Registrado em: 19/11/2018

Situação: Concluído/Publicado Início: 01/10/2018 Término: 25/07/2019

Avaliação: Avaliado Última avaliação: 25/07/2019

Fundação: Não necessita contratar fundação Número na fundação: Não se aplica

: Supervisor financeiro Não se aplica

: Projeto não gera conhecimento passível de proteçãoProteção do conhecimento

Tipo de evento: Não se aplica Carga Horária: Não se aplica
:  Alunos matriculados Não se aplica

: Alunos concluintes Não se aplica

: Infraestrutura de TIC, Otimização recursos de TI, Levantamento de TIPalavras-chave
: O projeto tem por objetivo efetuar o levantamento e mapeamento de todos os equipamentos de tecnologia de informação, inclusive a capacidade de acesso dos Resumo

mesmos à Internet, proporcionando à comunidade acadêmica do Centro de Educação melhor desenvolvimento das atividades didáticas e administrativas.
: O projeto tem como objetivos proporcionar à Gestão do Centro de Educação condições para: mapear os equipamentos ociosos e que podem ser aproveitados Objetivos

em outros setores; conhecer quantidade de equipamentos em condições de uso e recuperáveis; conhecer quantidade de equipamentos antieconômicos, quando sua 
manutenção for onerosa; conhecer à necessidade de instalação de pontos de rede à Internet; conhecer a necessidade de aquisição de softwares (antivírus e pacote 
Office). planejar licitações de manutenção de equipamentos; planejar licitações de compras de toner para impressoras; planejar aquisição de equipamentos novos; 
elaboração de um relatório com as informações acima.

: UNITI-LINCE está encaminhando este projeto para auxiliar a Gestão atual na otimização dos recursos tecnológicos na área da tecnologia de informação. Justificativa
Para isso, no desenvolvimento do projeto, serão colhidas informações, tais como: registro patrimonial, modelo, marca dos equipamentos (datashow, impressora 
cpmutador, scanner, webcam, no-break, tablets, etc), condições de uso bem como necessidade de instalação de pontos de rede e presença de AP Wi-Fi, AP Switch, AP 
Hub nas diversas salas e setores do Centro de Educação. Com isso estamos cumprindo com uma de nossas atribuições e também contribuindo para que a nossa 
Unidade de TI esteja em sintonia com o PDI 2016-2026 da UFSM que diz em seu texto: 5.6. Diretrizes da política de tecnologia de informação, Soluções para apoio às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, Otimização do uso de recursos de TI, Garantia de conectividade, Modernização dos processos internos da UFSM Segurança 
da informação, Infraestrutura de TIC 5.10. Diretrizes da política de inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia  Dessa forma, o processo de 
desenvolvimento de ações de empreendedorismo, no âmbito da Universidade, busca atender aos aspectos levantados na construção do PDI 2016-2026, dentre eles: a) 
atuação com foco na inovação e na sustentabilidade; b) consolidação da sua capacidade de liderança regional para a inovação científica, tecnológica, assim como para a 
difusão e sedimentação dos conhecimentos e tecnologias; c) desenvolvimento de ações e projetos na área de sustentabilidade, de desenvolvimento tecnológico, social e 
de gestão; d) obtenção e registro de propriedade intelectual sobre produtos ou processos; e) transferência dessa produção ou processos para a sociedade; f) promoção 
do comportamento empreendedor. Partindo dessas premissas, propomos o projeto aceitando o desafio de levantar todo o ambiente dos recursos de TI acima citado e que 
nunca foi feito no CE até hoje.
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: Ao final do projeto esperamos alcançar os seguintes resultados: Criação de um relatório para que possa ser repassado à Direção do CE para Resultados esperados
otimização dos seus recursos de TI; Utilizar as informações colhidas para otimizar os recursos de TI atualmente disponíveis no Centro; Executar, de forma transparente, 
as trocas e adequações de equipamentos visando o uso correto com sustentabilidade.

PARTICIPANTES

MATRÍCULA NOME VÍNCULO FUNÇÃO C.H.* INÍCIO TÉRMINO
1622551 CARLOS ALEXANDER QUADROS MACHADO Técnico-Administrativo em Educação Co-orientador 2 01/10/2018 25/07/2019
201711283014 CLÉBER RIBAS DOS SANTOS Aluno de 2º Grau / Colégio Téc. Participante 8 01/10/2018 02/05/2019
382115 EVERTON WEBER BOCCA Técnico-Administrativo em Educação Coordenador 2 01/10/2018 25/07/2019
201611393 LUCAS SAMUEL FANK Aluno de Graduação Participante 8 01/10/2018 25/07/2019
382117 ROSANGELA RODRIGUES BASTOS Técnico-Administrativo em Educação Co-orientador 2 01/10/2018 25/07/2019
 
  * carga horária semanal

UNIDADES VINCULADAS

UNIDADE FUNÇÃO VALOR INÍCIO TÉRMINO
05.14.00.00.0.0 - UNIDADE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - LINCE - CE Responsável 01/10/2018 02/12/2019

CLASSIFICAÇÕES

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
Área (curso) 22 - Planejamento
Finalidade da ação 5 - Técnico ou Operacional


