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Escopo de trabalho do GT

- Análise das respostas dos formulários que competem ao GT

- Análise da situação da TI na UFCAT

- Análise de equipamentos viáveis

- Definir quais modelos de negócio para internet

- Verificar os possíveis AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem)

- Capacitação de servidores para uso das TICs



Análise das respostas dos formulários que 
competem ao GT de Tecnologia



Como era o acesso à internet do discente



Como era o acesso à internet do docente



Como era o acesso à internet dos 
TAEs/Colaboradores



Como o discente considera sua internet



Como o docente considera sua internet



Como o TAE/Colaborador considera sua internet



O equipamento do discente é compartilhado?



O equipamento do docente é compartilhado?



O equipamento do TAE/Colaborador é compartilhado?



Condição do discente em participar de atividades digitais



Condição do docente em ofertar atividades digitais



O docente considera se sua disciplina pode ser por meio digital



Condição do TAE/Colaborador em participar de atividades digitais



Números importantes

Vale ressaltar que alguns números importantes em relação às respostas dos

questionários:

- Quantitativo de retorno dos bolsistas devido ação da PRPE cerca de 91%

- Quantitativo de retorno dos discentes como um todo é superior a 60%

- Quantitativo de retorno dos docentes é cerca de de 70%

- Quantitativo de retorno dos TAEs/Colaboradores é cerca de 85%



Análise da situação da TI na UFCAT



Datacenter
A UFCAT está sendo realizando os seguintes investimentos para podermos ter

nossa autonomia:

- Aquisição de servidores (R$372.322,87)

- Aquisição de storage (R$730.597,00)

- Readequação da infraestrutura (Acabando de sair do planejamento)

Foi enviado pela Reitoria ofício ao MEC/SESU pedindo aporte financeiro para

auxílio nestes investimentos, mas ainda não há respostas, todos

investimentos estão sendo realizados com recursos próprios.



Equipe técnica de TI

A equipe técnica é composta por:

- Um Assistente em Administração

- Dois Analistas de Tecnologia da Informação

- Três Técnicos de Tecnologia da Informação



Laboratórios
Os laboratórios que estão operacionais da UFCAT estão localizados nos

seguintes locais:

- Biblioteca (Manutenido pela DTI);

- CGEN (Manutenido por estagiário da unidade);

- FENG (Manutenidos por TAE da unidade);

- IBIOTEC (Manutenidos por TAE da unidade);

- IMTEC (Manutenidos por TAE da unidade).



Análise de equipamentos viáveis



Equipamentos para uso em atividades digitais
Existem diversos aparelhos hoje que poderiam ser utilizados em atividades

remotas, tais como smartphones, tablets, notebooks e desktops.

Foram analisados os equipamentos que poderiam acessar plataformas

digitais, e optou-se pelo uso de chromebook por ser um equipamento leve,

portátil, com baixo consumo elétrico e que é voltado para atividade

educacional, além de ser integrado a plataforma G Suite que é utilizada hoje

pela UFG e continuará a ser utilizada pela UFCAT.



Equipamentos para uso em atividades digitais
Segundo a pesquisa realizada com os discentes da UFCAT, cerca de 22,7%

deles não possuem computadores, e 12,9% não tem acesso a smartphone e

para suprir essa demanda seria necessário a aquisição de equipamentos para

empréstimo.

A Reitoria também mandou ofício à SESU/MEC pedindo aporte financeiro para

esse possível investimento, mas ainda não há respostas. Caso seja necessário

o recurso a ser utilizado também deverá ser próprio.



Equipamentos para uso em atividades digitais
Na pesquisa realizada com os docentes da universidade a maioria já possui

notebook sendo cerca de 95% e destes 74% não compartilham o

equipamento. Para atender os docentes que não possuem notebook, terá que

ser avaliada em cada unidade acadêmica a possibilidade de acautelamento,

e/ou aquisição.

Na pesquisa realizado com os TAEs/Colaboradores cerca de 85% possuem

notebook, e destes 60% não compartilham o equipamento. Para atender aos

TAEs/Colaboradores deve se seguir a mesma linha adotada para os docentes.



Definir quais modelos de negócio para internet



Internet
Segundo os dados da pesquisa dos discentes em relação a internet 24%

possuem grandes problemas com acesso à internet sendo as maiores

reclamações em relação a velocidade e intermitências, e cerca de 9% não

possuem nenhum tipo de acesso à internet independente da localidade (área

urbana, quilombo, zona rural, aldeia, etc.).

Segundo os dados dos docentes em relação ao acesso à internet 20,5% tem

problemas de acesso, sendo mantido as mesmas reclamações.

Segundo os dados dos TAEs/Colaboradores em relação ao acesso à internet

14,2% tem problemas de acesso, sendo mantido as mesmas reclamações.



Internet
Possibilidades de atuação em relação aos discentes:

- Chips pré-pagos (sem fidelidade) da operadora que melhor atenda a

região de sua residência (para moradores fora da região).

- Atendimento através dos provedores locais para melhoria do acesso

(para moradores da região).

Possibilidades de atuação em relação aos docentes e TAEs/Colaboradores:

- Atendimento através dos provedores locais para melhoria do acesso

(para moradores da região).



Internet

A ideia em relação aos provedores locais é realizar um catálogo padronizado

onde seria firmado um acordo cooperativo entre a UFCAT/Provedor.

Vantagem de ter os produtos e serviços com condições padronizadas

É instrumento legal previsto na IN 01/2019 da SGD/ME



Verificar os possíveis AVAs (Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem)



AVA - Google Classroom

- Gratuito para o uso;

- Não há necessidade de instalação;

- Totalmente online.

Obs: Será criado uma turma de testes para avaliação do GT de Tecnologia,

recomendamos que cada GT realize o mesmo.



AVA - Moodle

- Gratuito para download e uso;

- Necessidade de pagar para instalação e suporte;

- Possibilidade ser usado na nuvem;



AVA - Edooc

- Pago para instalação e suporte;

Obs: Aguardando liberação na plataforma para que seja iniciado os 

testes.



Capacitação de servidores para uso das TICs



Em relação a TICs

- Criação de manual para uso do google meet;

- Criação de manual para uso do cisco webex.

- Criação de manual para uso do MS Teams.



Em relação ao AVA
Aguardando definição de qual AVA será recomendado pelo GT de Tecnologia.

Se Google Classroom:

- Há curso gratuito na plataforma udemy.com com geração de certificado

Se Moodle:

- Possibilidade dos docentes que já tem experiência serem replicadores

Se Edooc:

- Será realizado treinamento para formação de replicadores.


