Sistema

Descrição

Sigla

Sistema de Administração
da Biblioteca

Sistema responsável pelo cadastro,
gestão e empréstimos do acervo de livros
e produções bibliográficas existentes na
Biblioteca Central (BC) da UFMT.

PERGAMUM

Sistema de Módulo de
Ficha Catalográfica

Sistema responsável por gerar as fichas
catalográficas dos trabalhos de conclusão
de curso, dissertações e teses na UFMT.
MFC
Somente com essa ficha que os trabalhos
são aceitos para catalogação no acervo
da Biblioteca Central.

Controle de Candidatos

Sistema administrativo da Coordenação
de Administração Escolar (CAE) que é
utilizado para gerenciar as listas de
candidatos nos períodos de ingresso na
UFMT.

Módulo de Registro e
Expedição de Diploma

Sistema responsável pelo registro e
impressão dos diplomas de graduação da MRED
UFMT.

Cliente

Biblioteca

SCC

Sistema onde os estudantes realizam
diversos pedidos as coordenações de
curso, como a segunda chamada de
provas, matrícula ou cancelamento de
Protocolo Virtual do Aluno
PROTOCOLO
disciplinas no período do ajuste do
CAE
coordenador, trancamentos de matrículas,
desistência de curso, entre outros
pedidos.
Sistema utilizado pela CAE para realizar a
Sistema de Gerenciamento
gestão eletrônica do acervo de
SGED
Eletrônico de Documentos
documentos do registro escolar.

Sistema de Gestão de
Ingresso UFMT

Sistema criado para atender aos
processos seletivos de ingresso na
UFMT, a fim de viabilizar o processo de
matrícula de forma online. O SGI realiza a SGI
recepção dos documentos de matrícula
dos candidatos e a análise da
documentação pelas comissões

responsáveis. Possibilita ainda ao
candidato interpor recurso no caso de
pré-matrícula online indeferida, como
também a análise do recurso pela
comissão designada. Todas essas
atividades são realizadas de forma online.

Sistema de Informações
de Gestão Acadêmica

Sistema que permite o registro e
manutenção dos dados de cunho
acadêmico de docentes e discentes de
graduação da instituição, desde o
processo de matrícula até a exação
curricular, passando pelo
acompanhamento e atualização de
situações acadêmicas. Em linha gerais, é
o sistema responsável por todas as
SIGA
informações relacionadas aos professores
e estudantes, bem como, onde o Registro
Escolar faz o gerenciamento e execução
das suas atividades finalísticas, como
cadastro do Plano Pedagógico do Curso
(PPC), matrículas dos estudantes,
atualização de dados pessoais dos
estudantes da graduação Presencial.

Sistema que registra informações de
encargos docentes de acordo com a
resolução CONSEPE 158/2010. Permite a
manutenção de um banco de dados que
Sistema de Gerenciamento
contemple as informações de encargos
SGE
de Encargos
conforme as estratégias de cada unidade
e também emite relatórios gerenciais
sobre o planejamento de encargos
institucionais.

Sistema de Progressão
Funcional Docente

Sistema que tem como objetivo gerenciar
os pedidos de progressão funcional dos
docentes da UFMT. Os professores
podem inserir as atividades realizadas,
bem como importá-las do Sistema de
Gerenciamento de Encargos (SGE). O
sistema também trata do trâmite da
progressão funcional, fazendo-a passar

SPFD

CONSEPE

CPPD

tanto pela aprovação da CEA quanto pela
CPPD.
Sistema utilizado para realizar a reserva
de salas e laboratórios na UFMT,
atualmente em uso no Campus de Sinop.

SREF

CUS

Sistema de gestão da Editora UFMT para
Sistema de Gerenciamento
realizar o controle das submissões
de Tramitação de
realizadas e avaliação para posterior
Publicações
edição e publicação.

SGTP

Editora UFMT

Sistema de Reserva de
Espaço Físico

Sistema de Gestão para a
Clínica Psicológica da
CASS

Sistema utilizado para gerenciamento das
agendas dos psicólogos que atendem na GESTORPSI
clínica do curso de Psicologia.

Sistema que armazena e disponibiliza as
Sistema de Gerenciamento
resoluções editadas e publicadas pelos
de Resoluções
Conselhos Superiores da UFMT.

SIR

Sistema de Gerenciamento Sistema que auxilia a Pró-Reitoria de
de Bolsas e Auxílios
Assistência Estudantil (PRAE) a gerenciar SGBA
Estudantil
os benefícios e auxílios aos estudantes.

Sistema de Almoxarifado

Sistema utilizado para a gestão do
Almoxarifado da UFMT onde é feito os
cadastros, as requisições e as saídas de
materiais.

SA

Sistema de Certificados
Digitais

Formulário para solicitação do certificado
digital institucional gerenciado pela
Coordenação Financeira da UFMT.

SCD

Sistema utilizado para dar entrada e baixa
Sistema de Gerenciamento
de todos os materiais permanentes da
SGBP
de Bens Patrimoniais
FUFMT.

Sistema de Gestão de
Serviços Gráficos

Sistema utilizado pela equipe da Gráfica
UFMT para realizar a gestão dos insumos
SGSG
disponíveis para realizarem os serviços
da gráfica.

Sistema de Protocolo
Eletrônico

Sistema que era utilizado para
acompanhamento da tramitação dos
processos administrativos físicos.

PROTOCOLO

IE

Órgãos
Colegiados.

PRAE

PROAD

Atualmente utiliza-se o SEI para todo
processo administrativo da UFMT.
Sistema de Requisição de
Materiais

Sistema utilizado para fazer requisições
de materiais de consumo, bens e serviços SISREQ
para o setor Almoxarifado.

Sistema de Solicitação de
Serviços Gráficos

Sistema onde a equipe da Gráfica UFMT
recebe as requisições dos serviços para
serem aprovados e impressos.

SERVGRAF

Sistema Eletrônico de
Informações

O Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), desenvolvido pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é
uma plataforma que engloba um conjunto
de módulos e funcionalidades que
promovem a eficiência administrativa. A
solução é cedida gratuitamente para
instituições públicas. Trata-se de um
sistema de gestão de processos e
documentos eletrônicos.

SEI

Sistema Integrado de
Permissões

Sistema onde os responsáveis das
unidades fazem a liberação de acesso ao
SEI para os colaboradores de suas
respectivas unidades.

SIP

Sistema de Extensão

Sistema que foi desenvolvido com o
objetivo de sistematizar e facilitar os
trâmites de submissão e
acompanhamento dos projetos de
extensão cadastrados na UFMT. Ele atua
com todas as partes envolvidas em um
projeto de extensão, ou seja, desde o seu
coordenador que deve cadastrar o projeto
no sistema, passando pela avaliação de
SIEX
aprovação das chefias envolvidas e dos
membros da câmara que fazem o parecer
final de aprovação. Depois, os membros
do projeto também são cadastrados e
podem verificar a sua participação nos
projetos. Relatórios de acompanhamento
também são feitos no SIEx, para que a
equipe possa acompanhar a evolução e

PROCEV

os resultados das ações desenvolvidas
pelos projetos.

Ambiente Virtual de
Aprendizagem Graduação

Sistema é o ambiente virtual utilizado pela
comunidade acadêmica da UFMT
(professores e estudantes) da graduação
presencial. Nesse ambiente, os docentes
podem disponibilizar todos os materiais
das disciplinas, bem como, links, notícias,
avaliações, realizar aulas síncronas nos
momentos em que não é possível realizar
os encontros presenciais, entre outras
AVA
atividades. No AVA também está
disponível o diário de classe online, onde
os professores realizam os lançamentos
das frequências e notas dos estudantes.
Ele também é sincronizado com o SIGA,
garantindo que todos os lançamentos
sejam registrados no Sistema Acadêmico
da UFMT.

Formulário de Solicitação
de Mobilidade Acadêmica

Formulário onde a PROEG realiza as
inscrições dos estudantes que desejam
participar dos editais de mobilidade
acadêmica.

SMA

Mobilidade Acadêmica Administrador

Sistema que faz a gestão administrativa
das inscrições realizadas para as
mobilidades acadêmicas e abre e fecha
os períodos de inscrição.

SMA

Módulo de gestão de prérequisitos de disciplinas

Sistema onde as pessoas podem
visualizar de forma gráfica as estruturas
dos cursos de graduação presencial com
as disciplinas e pré-requisitos.

SRGMC

Módulo Aula de Campo

Sistema que permite realizar as
requisições, gestão e pagamentos das
aulas de campo na UFMT

MAC

Sistema de Gestão de
Seguros

Sistema utilizado para gerar os relatórios
e encaminhar para a empresa que faz o
seguro de vida das pessoas na UFMT.

SGS

PROEG

Sistema de Gestão de
Tutoria

Sistema que realiza a gestão do
programa de tutoria da graduação
presencial abrindo as inscrições e
fazendo a gestão das bolsas e relatórios
dos bolsistas.

TUTORIA

Sistema de Gestão do
Programa de Monitoria

Sistema que realiza a gestão do
programa de Monitoria, abre inscrições,
aprova e reprova, divulga as bolsas, bem
como cadastra os bolsistas e gera
relatórios.

MONITORIA

Sistema que permite o acompanhamento
Sistema de Gerenciamento e trâmite de projetos de pesquisa da
de Projetos de Pesquisa
instituição desde o registro até a
finalização da pesquisa.

SGPP

Sistema de Gestão de
Bolsas

Sistema que realiza a gestão de bolsas
na UFMT gerando os relatórios de
pagamento dos bolsistas dos programas
de Tutoria e Monitoria.

SGB

Ambiente Virtual de
Aprendizagem - Stricto
Sensu

Sistema que proporciona um ambiente
virtual que permite a criação de salas
virtuais para que professores possam
disponibilizar aos alunos atividades
síncronas e assíncronas.

AVA-PPG

Sistema de Pós
Graduação Lato Sensu

Sistema que faz a gestão administrativa e
acadêmica dos programas de pósgraduação lato sensu. Semelhante ao
SIGA e SIPG, ele cadastra os cursos,
SIPGL
estudantes, professores, coordenadores
de cursos, faz os lançamentos de notas,
matrículas e outras funcionalidades.

Sistema de PósGraduação Strictu Sensu

Sistema que permite o registro e
manutenção dos dados de cunho
acadêmico de docentes e discentes de
pós-graduação stricto sensu da instituição
SIPG
desde o processo de ingresso até a
defesa e exação curricular, passando pelo
acompanhamento e atualização de
situações acadêmicas.

PROPEQ

Sistema que realiza toda a gestão dos
contratos e convênios da UFMT com
parceiros externos que podem ou não
envolver algum recurso financeiro.

SIGCONV

Sistema de Informações
Gerenciais

Sistema que permite a visualização de
informações estratégicas para a alta
gestão da UFMT.

SIG

Sistema de Avaliação de
Desempenho

Sistema que faz a gestão de todo o
processo de avaliação de desempenho
dos técnicos administrativos da UFMT.

SAD

Sistema de Controle de
Frequência

Sistema que realiza a função de registro
de faltas e ocorrências dos servidores da
UFMT. É possível registrar todas as
ocorrências dos servidores nele, como
atestados, ausências não justificadas,
assiduidade e posterior encaminhamento
para a SGP.

SISCOFRE

Sistema de Registro de
Histórico Funcional

Sistema que contém todo o registro
funcional dos servidores da UFMT onde
emite o histórico funcional

FICHAFUNC

Sistema de Vínculo de
Funcionário

Sistema que permite cadastrar
colaboradores adicionais para terem
acesso aos sistemas da UFMT como
terceirizados, bolsistas, voluntários e
conselheiros.

SVF

Sistema de Espaço Físico

Sistema que permite realizar o cadastro
dos espaços físicos da UFMT.

SIEF

Sistema de Gerenciamento Sistema que permite o cadastro da frota
de Transportes
de veículos da UFMT.

SGT

Sistema de Gestão de
Contratos e Convênios

Sistema de Gestão de
Serviços

PROPLAN

SGP

Sistema que permite a abertura de
chamados junto a equipes de serviços da
SINFRA onde podem solicitar reparos em SigServ
estruturas de prédios, manutenções em ar
condicionado, lâmpadas entre outros.

Sistema utilizado para registro de
Central de Atendimento ao
chamados, ocorrências, mudanças em
Usuário
serviços oferecidos pela STI.

GLPI

SINFRA

API Assinatura de
Documentos

Integrador que permite a assinatura
eletrônica de documentos dentro dos
sistemas desenvolvidos pela equipe
técnica da UFMT.

AAD

Sistema de Consulta de
Matrícula

Sistema que permite realizar a consulta
da situação de matrículas dos estudantes
da UFMT utilizado pelas equipes da
PRAE e RU.

CME

Sistema de Portarias Consulta Pública

Área pública do SISPORT para consulta
das portarias homologadas no sistema.

SISPORT

Sistema Integrado de
Acesso

Esse sistema é responsável pelo acesso
a todos os sistemas disponíveis na
UFMT. É um esforço da STI em realizar a
integração e a centralização dos acessos
em um login unificado de forma
institucional. Todos os sistemas estão
disponíveis na sua página inicial após a
validação de login e senha. Disponível
para todos servidores e estudantes da
UFMT.

SIA

Suporte ao AVA

Sistema interno da STI utilizado para a
equipe oferecer e realizar os
atendimentos de suporte ao AVA.

SAVA

e-Votação UFMT

Sistema para realização de eleições de
forma online baseado na tecnologia
Helios Voting. O sistema foi demandado
pela Reitoria com o objetivo de viabilizar
os trabalhos da comissão de consulta
prévia para escolha dos cargos de Reitor
(a) e Vice-Reitor (a) da UFMT.

e-Votação

Sistema de Portarias Área Administrativa

Responsável pela criação, revisão e
homologação das Portarias de diversas
unidades da UFMT, como SGP e
PROAD.

UFMT

SISPORT

