
Atualização do Plano de Transformação Digital (PTD) da UFABC
(21/09/2022)

O Plano de transformação digital da UFABC foi publicado em 2020 em:
https://www.ufabc.edu.br/a-ufabc/documentos/pdti/historico?view=article&id=11613:anexo-iv
-plano-de-transformacao-digital&catid=281.

Esse plano foi elaborado a partir de uma análise dos serviços da UFABC,
considerando serviços da universidade já publicados no portal gov.br que necessitam de
atualização e serviços que poderiam ser adicionados ao portal do gov.br.

Na reunião do CETIC de 21/09/2022 foram retratados encaminhamentos e
andamento do Plano desde o período da sua publicação. Foi destacado que em 2021 um
grupo com 16 universidades que utilizam o SIG como sistema de gestão, do qual a UFABC
faz parte, foi criado visando tratar serviços oferecidos pelo SIG e que poderiam ser
disponibilizados no portal o gov.br.

Nesse grupo foi acordado a padronização e execução de serviços para constarem
no portal gov.br de acordo com diretrizes discutidas pela Secretaria Geral de
Desburocratização (SGD) do Ministério da Economia e que estão identificadas no seguinte
documento:
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/transformacao-digital/rede-federal-de-ensino/doc/sei-
23770789-documento-orientador.pdf

Os serviços padronizados no documento citado já estavam previstos no PTD da
UFABC ou já constavam no catálogo atual da UFABC no portal gov.br na ocasião, por isso
agregamos essa informação como atualização do PTD na seguinte tabela:

a. Nome do serviço

b. Volume
anual de
solicitações
(estimativa)

e. Tipo de
projeto
(Transformaç
ão/
Integração)

f. Data
para
conclusão
do projeto
(mm/aaaa)

j. Caso o
serviço possua
canal digital,
quando foi
disponibilizado
o canal digital
para esse
serviço?
(Selecionar
resposta)

Participar de processo seletivo para
curso de pós-graduação Lato Sensu

6200 Integração

A definir
com a SGD
e
Cooperação
SIG

2018 ou antes

Participar de processo seletivo de
evento de extensão e cultura

11000 Integração

A definir
com a SGD
e
Cooperação
SIG

2018 ou antes
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Solicitar emissão de certificado de
eventos de extensão e cultura

9500 Integração

A definir
com a SGD
e
Cooperação
SIG

2018 ou antes

Matricular-se em curso de graduação
(SISU)

3000 Integração

A definir
com a SGD
e
Cooperação
SIG

3º trimestre/2020

Solicitar 2ªvia de diploma de curso de
graduação e pós-graduação

100 Transformação

A definir
com a SGD
e
Cooperação
SIG

Não é prestado em
canal digital

Registrar diplomas de faculdades,
centros universitários e universidades
privadas

5000 Transformação

A definir
com a SGD
e
Cooperação
SIG

Não é prestado em
canal digital

Participar de processo seletivo para
curso de pós-graduação Stricto Sensu

4000 Integração

A definir
com a SGD
e
Cooperação
SIG

2018 ou antes

Com relação aos serviços da UFABC que já estavam publicados no portal gov.br em 2020,
destacamos as seguintes alterações:

a. Nome do serviço

g. Ação a
ser feita
com o
serviço

h. Observações

Obter Assistência Estudantil Removido Atende apenas uma parcela de alunos da
universidade

Receber bolsa de extensão

Solicitada
Remoção /
Aguardando
execução

Atende apenas uma parcela de alunos da
universidade

Matricular-se em curso de
graduação Alterado

Alterar conforme o arquivo com a descrição do
serviço. Esse serviço será revisto pelo grupo de
Universidades participantes da Cooperação
SIG-UFRN.

Participar de Processo Seletivo
para curso de graduação Alterado

Alterar conforme o arquivo com a descrição do
serviço. Atualmente a prestação do serviço é
realizado pelo processo seletivo do SISU
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Receber bolsa de pesquisa Removido Atende apenas uma parcela de alunos da
universidade

Receber bolsa de Pesquisa na
pós graduação Removido Atende apenas uma parcela de alunos da

universidade

Inscrever-se na Escola
Preparatória Criado

O serviço será repensado para o formato digital
através do grupo de Universidades participantes
da Cooperação SIG. Por enquanto manteremos
o descritivo do processo como é feito
atualmente

Ingressar na UFABC por meio de
transferência externa (graduação) Pendente

O serviço será repensado com o
desenvolvimento da integração dos serviços
vinculados ao grupo de Universidades
participantes da Cooperação SIG-UFRN e
discutido internamente com a área de negócio
da UFABC.

Realizar doações ao Acervo da
UFABC Cancelado

O serviço utiliza a plataforma reuse do governo.
É necessário cadastrar o serviço no catálogo de
acordo com o arquivo que contém a descrição
do serviço. Em conversa com a SGD
verificou-se que esse item não atendeu aos
requisitos para classificação como serviço

Ingressar como aluno especial da
graduação Pendente

O serviço será repensado com o
desenvolvimento da integração dos serviços
vinculados ao grupo de Universidades
participantes da Cooperação SIG-UFRN e
discutido internamente com a área de negócio
da UFABC.

Consultar Catálogo Online do
Acervo da Biblioteca Cancelado

O serviço está relacionado a uma consulta e
acesso direto sem necessidade de usuário
cadastrado. Em conversa com a SGD
verificou-se que esse item não atendeu aos
requisitos para classificação como serviço.
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