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Avanços na implantação do SIG-UFABC para a
Graduação, Pós-Graduação e Extensão
Em 2015 foi iniciado o
Projeto de Implantação do
SIG-UFABC com o objetivo
de implantar os diversos
módulos desse sistema
integrado de gestão, e assim
tornar a administração da
UFABC mais ágil e eficiente.
O Projeto conta com a
participação de membros
de toda a comunidade universitária, que, em trabalho
colaborativo, realizam estudos dos módulos da agenda
de implantação, viabilizando esse processo de acordo
com as especificidades da UFABC e de seu projeto
pedagógico. A estrutura desse grupo dinâmico de
trabalho está constituída pelo Comitê Gestor de
Implantação, Grupo Técnico de Desenvolvimento,
Grupo Consultivo e Grupos Temáticos.
Após o lançamento dos módulos Protocolo, Catálogo
de Materiais, Almoxarifado, do SIPAC (Sistema
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos), e
do projeto piloto de inscrições para o processo seletivo
de 2 cursos de pós-graduação, do SIGAA (Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas),
realizado em abril deste ano, as atividades do Comitê
Gestor de Implantação foram marcadas pelos avanços
na implantação do SIGAA, que é subdividido em
grandes módulos, congregando as atividades de
graduação, pós-graduação e extensão, dentre outras.
Neste ano de 2016, foram implementadas as seguintes
funcionalidades e módulos deste sistema:
-- Inscrições para todos os processos seletivos da
Pós-Graduação (Módulo Stricto Sensu/SIGAA);
-- Captação das propostas de atividades de
Extensão e Cultura para o ano de 2017 (Módulo
Extensão/SIGAA).
Para ambos os processos, já estão em estudo e
desenvolvimento as próximas funcionalidades a
serem implementadas no ano de 2017, pelas equipes
dedicadas ao processo de implantação do SIG-UFABC
das respectivas pró-reitorias, como, por exemplo, a
matrícula dos alunos ingressantes na pós-graduação e o
acompanhamento dos projetos de extensão e cultura.
Com relação à Graduação, houve os seguintes
avanços, também relacionados ao SIGAA:
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-- Cadastro dos dados pessoais de todos os alunos;
-- Cadastro das diversas estruturas curriculares
dos Bacharelados Interdisciplinares e dos cursos
de formação específica, incluindo o cadastro das
disciplinas (Módulo Graduação/SIGAA);
-- Estudo e desenvolvimento do Módulo Matrícula
para os ingressantes com interface para o sistema
SiSU (Módulo Graduação/SIGAA);
-- As funcionalidades implementadas no Módulo
Graduação ainda não estão disponíveis para a
Comunidade Universitária, pois são necessários
ajustes no sistema, relacionados às especificidades do
nosso projeto pedagógico. Nesta semana, contamos
com a presença de analistas de sistemas do SIGUFRN para consultoria e interação com os técnicos
do NTI e servidores da UFABC, a fim de resolver os
problemas e implementar as adaptações necessárias.
Prevê-se que a matrícula dos ingressantes de 2017 já
será realizada através do sistema SIG-UFABC.
Ainda em 2016, foi lançado o primeiro edital do Grupo
Consultivo, que teve como objetivo integrar o ensino,
a pesquisa e a extensão no desenvolvimento de um
módulo específico para gestão de espaço físico, o qual
contribuiria para a alocação das salas para aulas, bem
como a gestão de espaço físico na UFABC. Infelizmente,
apesar da divulgação, não houve inscrição de grupos
interessados no desenvolvimento e implantação deste
módulo do SIG-UFABC.
Em conjunto com as áreas responsáveis, o Comitê
Gestor de Implantação e o Grupo Técnico de
Desenvolvimento vêm realizando esforços para a
implementação de novas funcionalidades do Módulo
Protocolo (SIPAC) e do Módulo Aposentadoria
(SIGRH), bem como o desenvolvimento de estudos
de outros Módulos do SIPAC e do SIGRH (Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Humanos) que já
estão na agenda.
Para acesso as informações do Projeto de Implantação
do SIG-UFABC consulte:
portalsig.ufabc.edu.br

