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: Suporte Técnico em TI na UNITI-LINCETítulo
Número: 052837 Classificação: Desenvolvimento Institucional Registrado em: 01/10/2019

Situação: Em andamento Início: 05/08/2019 Término: 22/12/2023

Avaliação: Avaliado Última avaliação:

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

: Suporte Técnico, Tecnologia da Informação, TI na EducaçãoPalavras-chave
: O projeto tem por objetivo auxiliar na utilização de equipamento de Tecnologia da Informação no Centro de Educação, considerando, neste contexto, soluções Resumo

mediatas e imediatas em relação ao uso de hardwares e softwares, visando auxílio tecnológico para o suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, economia 
orçamentária, conservação, máxima utilização dos equipamentos reduzindo o lixo eletrônico e aumentando a vida útil dos equipamentos de TI.

: Apoiar, orientar e incentivar o uso de tecnologias de informação no Centro de Educação sob as seguintes premissas: a-) prestar supervisão e orientação no Objetivos
uso de tecnologias, visando preservação dos equipamentos públicos através de sua utilização adequada; b-) instalar nos equipamentos das salas de aulas do CE 
Sistemas Operacionais Livres e Proprietários Originais, visando melhor despenho dos equipamentos e segurança de dados; c-) mapear softwares mais utilizados, mantê-
los atualizados, a fim de proporcionar melhor utilização dos equipamentos de TI das salas do Anexo do CE; d-) incentivar e orientar a utilização de softwares gratuitos e 
softwares livres; e-) criar e monitorar ferramentas e alternativas de segurança contra vírus em computadores e dispositivos de armazenamento;

: UNITI-LINCE está encaminhando este projeto para auxiliar a Gestão do Centro de Educação na otimização dos recursos na área da tecnologia de Justificativa
informação, primando pela conservação, economia, planejamento e facilidade de uso em relação aos equipamentos relacionados a tecnologias de informação no CE. O 
projeto, portanto, pretende supervisionar, orientar e difundir as melhores práticas, ferramentas alternativas para o aproveitamento das tecnologias, prestando, sob 
supervisão e orientação, suporte de tecnologias de informação no Centro de Educação, pesquisando e executando instalação de softwares e sistemas originais ou livres, 
incentivando a utilização de Softwares Livres, auxiliando, orientando e removendo vírus em dispositivos, monitorando a funcionalidade dos equipamentos de informática. 
(Unidade de TI em sintonia com o PDI 2016 a 2026, índice 5.6 Diretrizes de políticas de tecnologia de informação. Soluções de apoio às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão).

: Ao final o projeto pretende como resultado criar relatório para a Direção do CE, com objetivo de otimização dos recursos e orçamento em Resultados esperados
relação à aquisição de equipamentos de Tecnologia de Informação; criar tutoriais e manuais de instalação e utilização dos equipamentos, difundi-los no meio da 
Comunidade do CE; Criar orientação em relação ao uso de softwares e hardwares.
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PARTICIPANTES

MATRÍCULA NOME VÍNCULO FUNÇÃO C.H.* INÍCIO TÉRMINO
1622551 CARLOS ALEXANDER QUADROS MACHADO Técnico-Administrativo em Educação Participante 10 05/08/2019 22/12/2023
382115 EVERTON WEBER BOCCA Técnico-Administrativo em Educação Coordenador 8 05/08/2019 22/12/2023
201520510 MICHAEL CEZAR STRAHL Aluno de Graduação Participante 20 05/08/2019 22/12/2023
382117 ROSANGELA RODRIGUES BASTOS Técnico-Administrativo em Educação Participante 10 05/08/2019 22/12/2023
201821419 VIRGINIA MOREIRA MARQUES COLARES Aluno de Graduação Participante 10 05/08/2019 22/12/2023
 
  * carga horária semanal

UNIDADES VINCULADAS

UNIDADE FUNÇÃO VALOR INÍCIO TÉRMINO
05.14.00.00.0.0 - UNIDADE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - LINCE - CE Responsável 05/08/2019 22/12/2023

CLASSIFICAÇÕES

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
Desenvolvimento Profissional 2.4 - Inter-relação entre ambientes
Área (curso) 17 - Informática - Programação e Tecnologia da Informação
Forma de capacitação 09 - Treinamento em Serviço
Finalidade da ação 5 - Técnico ou Operacional
Tipo de instituição 1 - UFSM


