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Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Informações sobre os sistemas SIG-UFRN

Detalhamento Prezado Sr.(a),

temos interesse em conhecer sobre a implantação do sistemas SIG-
UFRN na instituição. Favor direcionar este pedido para a área de 
Tecnologia da Informação do órgão. Segue questões:

1) Quais sistemas a instituição fez adesão via termo de cooperação da 
UFRN?

2) Quais os módulos dos referidos sistemas encontra-se em operação? 
Considera-se em operação aquele módulo que esteja efetivamente 
implantado e em uso pelos usuários da instituição. Não deve ser 
considerado módulos ainda em preparação e/ou homologação.

3) Qual o quantitativo da equipe técnica envolvida com o projeto? 
Enumerar quantidade de servidores agrupados por cargo.

4) Houve custos indiretos na implantação? Por exemplo: capacitação da 
equipe, aquisição de equipamentos para equipe técnica ou serviços de 
terceiros. Se sim, quantificá-los. 

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 18/07/2016 11:10

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezada Raphaela,

Seguem respostas do setor responsável:

1) Quais sistemas a instituição fez adesão via termo de cooperação da 
UFRN?
Resposta: SIGAA.

2) Quais os módulos dos referidos sistemas encontra-se em operação? 
Considera-se em operação aquele módulo que esteja efetivamente 
implantado e em uso pelos usuários da instituição. Não deve ser 
considerado módulos ainda em preparação e/ou homologação.
Resposta:
a) Técnico
b) Técnico Integrado

3) Qual o quantitativo da equipe técnica envolvida com o projeto? 
Enumerar quantidade de servidores agrupados por cargo.
Resposta:
a) Analista de TI - 03
b) Técnico de TI - 01

4) Houve custos indiretos na implantação? Por exemplo: capacitação da 
equipe, aquisição de equipamentos para equipe técnica ou serviços de 
terceiros. Se sim, quantificá-los.
Resposta:Sim. Capacitação da equipe: 6,5 diárias e passagens 
(Salvador-BA/Natal-RN/Salvador-BA) para 3 servidores receberem 
treinamento na UFRN.

cordialmente,

Responsável pela Resposta

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Prazo Limite para Recurso 28/07/2016

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Governo e Política

Subcategoria do Pedido Fiscalização do estado

Número de Perguntas 1

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não
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