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Resumo. Este artigo apresenta um relato de experiência sobre serviços on-line
on
implementados pelo Centro de Computação da Universidade Federal de Minas
Gerais para seu sistema acadêmico. Utilizando da
das tecnologias
tecnologia Web e de recursos
de segurança,
rança, o sistema acadêmico foi evoluído no sentido de trazer uma maior
transparência para
para os processos e solicitações. Como resultado, destaca-se
destaca
a
importância do papel estratégico da tecnologia da infor
informação,
mação, na melhoria dos
processos e atividades de ensino,
ensi , pesquisa e extensão.
Abstract. This paper presents an experience report about online services
implemented by the Computing Center of the Federal University of Minas Gerais for
its academic system. Using Web technologies and security features, the academic
system has evolved to bring greater transparency to processes and requests. As a
result, the importance of the strategic role of information technology, in the
improvement of processes and activities of teaching, research and extension is
highlighted.
ted.

1. Introdução
As novas formas de acesso à informação
informação, apoiadas nas tecnologias da informação (TI),
e seu papel estratégico na gestão e transparência de processos
processos,, no que diz respeito à
dinamicidade e ao uso da informação, contribuem para o aumento ddaa demanda por serviços
on-line.
line. Neste sentido, acompanhando as solicitações da Pró
Pró-reitoria
reitoria de Graduação, o Centro
de Computação (CECOM) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), implementou
recentemente em seu sistema acadêmico dois novos serviços oon-line:
line: a emissão e autenticação
de documentos e a solicitação
solicitação de requerimentos on
on-line, que são serviços estratégicos e
contribuem diretamente para
para a agilidade e eficiência no serviço público.
O objetivo geral deste projeto foi criar um sistema de aute
autenticação
nticação com o intuito de
prover maior segurança aos documentos emitidos pela UFMG e otimizar os processos de
emissão
emissão,, validação e acompanhamento dos requerimentos solicitados pelos alunos.
alunos. Os
beneficiários diretos foram os discentes, docentes e funcionários
funcionários (colegiado, seção de ensino,
coordenadores de curso) e a comunidade externa que pode utilizar o sistema de autenticação
para validação dos documentos emitidos pela UFMG.

22.. Métodos
Este artigo é um relato de experiência das implementações realizadas no CECOM. O
Sistema
istema de Gestão Acadêmica
Acadêmica (Siga) já possuía um acesso
cesso web para o aluno, denominado
“Área do aluno”, onde o mesmo visualiza várias informações acadêmicas. A implementação
dos requerimentos
requeriment
on-line
line consistiu em criar um novo módulo no sistema (Meus

Requerimentos), implementando um novo fluxo para os papéis e as situações definidas para
os requerimentos (Figura 1).

Figura 1: Fluxo de aprovação do Requerimento de Trancamento total
Fonte: Elaborado
laborado pelos autores

Para a emissão e autenticação de documentos foi criado um algoritmo para a geração
do código de autenticação. Foi
F feito também um estudo da tecnologia para gerar o Quick
Response Code (QR Code), que é um código de barras bidimension
bidimensional
al que ao ser escaneado,
ou lido, é convertido em um endereço eletrônico. O sistema acadêmico utiliza a linguagem
Java e para utilizar o QrCode foi necessário integrar o sistema existente com a biblioteca
ZXing1.
O sistema web para a autenticação de docum
documentos
entos foi construído sem integração com
o sistema acadêmico, uma vez que o mesmo foi projetado para permitir a autenticação de
diversos tipos de documento dentro da UFMG. Desta forma, o sistema foi implementado em
Java
e
está
disponível
no
endereço
eletrônico:
eletrônico:
https://sistemas.ufmg.br/autenticacaodocumentos/autenticacaodocumentos.seam
https://sistemas.ufmg.br/autenticacaodocumentos/autenticacaodocumentos.seam.
Para
aumentar a segurança e evitar sobrecarga no serviço foi implementado também o
reCAPTCHA2 do Google.

3. Resultados
3.1

Comprovante de Matrícula On
On-line

A partir do primeiro semestre de 2018 mais trinta mil alunos de graduação da UFMG
puderam emitir seu comprovante de matrícula (Figura 2) através do Siga.. Antes desta
implementação, o comprovante era impresso pelo colegiado e assinado pelo respectivo
1
2

https://github.com/zxing/zxing/wiki/Getting--Started-Developing
https://github.com/zxing/zxing/wiki/Getting
Developing
https://www.google.com/recaptcha

coordenador de curso para cada aluno. Para a autenticação dos docum
documentos
entos foi implementado
um sistema que permite aos usuários internos e externos à UFMG autenticar
autenticar este comprovante
através de um endereço eletrônico.
Para tornar a emissão e a autenti
autenticação
cação dos documentos mais segura foi adicionado um
código de autenticação e seu respectivo QR Code, todos capazes de recuperar o documento
original emitido pela UFMG,
UFMG, permitindo sua validação e autenticação com segurança. O
código de autenticação criado é armazenado no banco de dados juntamente com a cópia do
documento gerado. Ao gerar um novo comprovante
comprovante, o documento anterior não terá mais
validade, pois é mantido no banco de dados somente o último documento emitido pelo aluno.
aluno

Figura 2. Comprovante de matrícula com código QrCode
Fonte: Elaborado pelos autores

No primeiro mês de implantação do serviço,
serviço, foram emitidos mais de 11 mil
comprovantes autenticáveis, porém essa quantidade de documentos não é distribuída
uniformemente entre os diversos cursos da Universidade. Há cursos
ursos onde apenas 5% dos

alunos se preocuparam em emitir o documento autenticáve
autenticável pelo sistema,
istema, e outros em que
mais
is de 50% de seus alunos emitiram pelo menos um documento (Gráfico 1).
1) Acredita-se
Acredita se que
esta diferença pode estar relacionada ao perfil dos alunos e a divulgação do serviço pelo
colegiado de cada curso.
curso
Gráfico 1. Percentual de alunos que emitiram seu com
comprovante
provante de matrícula
matr
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Fonte: Elaborado pelos autores

3.2

Requerimento de Trancamento Total de Matrícula

O módulo Requerimentos foi projetado para gerenciar as solicitações dos alunos de
graduação, otimizando a solicitação e o acompanhamento dos requerimentos. Este processo
até então era feito de forma manual, através de formulários impressos, entregues
presencialmente no colegiado ou na seção de ensino do respectivo curso ao qual o aluno
estava vinculado. Através deste módulo os alunos de graduaç
graduação
ão puderam enviar seus
requerimentos on-line
on line para análise do colegiado, em qualquer horário e local, sem estarem
limita
limitados ao horário de funcionamento do setor responsável
responsável, e acompanhar todo o seu
andamento. Além disso, o colegiado pode fazer toda a gestão desses requerimentos on-line
on line até
o cadastro das ocorrências correspondentes no sistema acadêmico.
Um projeto piloto foi implementado em dezembro de 2017 nos cursos de
Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo, Direito e
Engenharia de Alimentos,
Alimentos a fim de avaliar a nova funcionalidade. Diante do feedback positivo
de todos os atores, o módulo foi implementado para todos os cursos de graduação a partir do
primeiro semestre de 2018.
O discente, através da sua área de aluno, possui permissão para criar e enviar seus
própri
próprios
os requerimentos (Figura 3), o C
Colegiado
olegiado (secretaria) possui permissão para colocar

“Em análise” e “Cancelar” os requerimentos dos alunoss do curso ao qual estão vinculados.
vinculado O
Colegiado (coordenação) possui pe
permissão
rmissão para registrar a decisão do parecer no
requerimento dos alunos vinculados ao curso. A Seção de Ensino de cada Unidade
Acadêmica, por sua vez, é a responsável pela Conclusão do requerimento com a respectiva
criação da ocorrência acadêmica de trancam
trancamento
ento total de matrícula.
matrícula. Esse último fluxo de
criação de ocorrência já envolve o envio automático de ee-mail
mail para o aluno.

Figura 3. Requerimentos de Ocorrência (visão do aluno)
Fonte: Próprio autor

Como resultado quantitativo parcial, podemos dizer que a quantidade de
requerimentos de trancamento total realizados no período de Fevereiro e Março de 2018 (230
requerimentos) já superou a quantidade de ocorrências cadastradas no mesmo período de
2017, o que significa que houve grande aceitação desse novo serviço,
serviço tanto pelos alunos
quanto pelos outros atores envolvidos. Devido
do ao sucesso do projeto piloto, já estão em
andamento as alterações necessárias para incluir outros requerimentos seguindo esse mesmo
padrão, como os requerimentos de trancamento parc
parcial,
ial, regime especial,
especial, dispensas de
atividades, dentre outros.

4. Conclusão
A evolução dos sistemas acadêmicos é uma demand
demandaa que deve ser observada pelos
Centros de Computação das Universidades.
Universidades. As solicitações relativas à manutenção,
adequação e alterações
alterações de normas acadêmicas e a correção de problemas são prioritárias.
Contudo, atender solicitações que envolvam funcionalidade
funcionalidades estratégicas, que simplificam e
desburocratizam processos, é uma prática interessante para manter um diálogo mais próximo
com seus usuários e destacar
estacar o papel estratégico da TI nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Otimizar os processos e permitir o seu acompanhamento é uma necessidade
crescente em várias atividades do setor público e não seria diferente no meio acadêmico. Por
P or
meio dessas novas funcionalidades implementadas pel
peloo CECOM, há aumento na segurança,
redução do tempo despendido para cada serviço por todos os atores envolvidos (discentes,
docentes e funcionários) e uma maior transparência dos processos internos da UFMG.
UFMG.

