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8. INFORMÁTICA

8.1 Apresentação 

Este relatório apresenta as atividades da Unidade Organizacional de Informática 

(UINFOR) do ano de 2009. A UINFOR no campus de Vitória da Conquista juntamente 

com as coordenações setoriais de informática dos campi de Jequié e Itapetinga é 

responsável pelo suporte à área de informática da Universidade. Neste sentido as suas 

principais funções são:

Prestar assistência técnica aos equipamentos de informática da instituição; 

Dar suporte físico e lógico à rede de Internet e dados; 

Desenvolver e/ou promover o estudo e implantação de sistemas que atendam às 

necessidades de informatização das áreas acadêmica e administrativa; 

Dar suporte aos sistemas desenvolvidos pela própria UINFOR ou terceirizados; 

Orientar quanto à aquisição de material e equipamentos de informática pela 

universidade; 

Buscar o uso de tecnologias que possam contribuir na otimização dos serviços de 

informática nas áreas de rede, programação e manutenção; 
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Orientar o usuário quanto ao bom uso dos produtos de informática da instituição; 

Promover cursos e treinamentos na área de informática. 

Fornecer suporte e agora acompanhar eventos internos e externos referentes à 

instituição, que envolvam o uso da informática; 

Estabelecer normas para uso de equipamentos, rede e sistemas na instituição como 

meio de orientar o usuário ao bom uso dos mesmos. 

Atualmente, a Uinfor atende a aproximadamente 1300 servidores (funcionários e 

professores) oferecendo suporte técnico a um parque computacional de 

aproximadamente 1500 (Um mil e quinhentos) computadores com previsão de chegar 

a 2000 (Duas mil) máquinas até janeiro de 2010.

Atividades do Setor 

Na sua infra-estrutura operacional a situação é representada pelo o fluxograma a 

seguir. 

TABELA 56. SISTEMAS NÃO WEB
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Nome Descrição 

REGULUS Autenticação de Usuários dos outros Sistemas da UESB 

LUPUS Controle de Protocolo : envio/recebimento de documentos 

AJAX Controle de Materiais e Patrimônio 

POLARIS Controle de Inscrições no Concurso Vestibular 

PEGASUS Sistema de Inscrição em Concurso Público – Professor 

CEPHEUS Controle de Concursos Públicos Funcionários 

PHOENIX Sistema de Controle de Compras 

ARCANTUS Sistema de Controle de Livros das Edições UESB 

CONLATUS Controle de Setor de Transporte 

GAIA Controle Jurídico dos Processos do Núcleo de Práticas Jurídicas da UESB 

SEPIACEUS Controle de Distribuição e Gastos de Tonner e Cartuchos da UESB 

Sistemas WEB : Funcionam em um browser de internet 

Bens 
Patrimoniais 

Permite a consulta de Bens Patrimoniais pela WEB 

Bens de Consumo Permite a consulta de bens de Consumo pela WEB 

WEBLUPUS Módulo do sistema LUPUS que funciona na WEB 

Ocomon  Sistema de Controle de Chamados de Manutenção e Suporte 

WEB Eventus Sistema de Gerenciamento e Inscrição On-line de Eventos da UESB 

WEB Polaris Inscrição no Concurso Vestibular de candidatos e fiscais 

PitRitOnline Sistema de gerenciamento dos planos e relatórios de trabalhos dos 
professores 

 Fonte: UINFOR



8.2 Quantidade de problemas x tipo de problema informado pelo usuário 

8.2.1 Suporte 

A função desta área é dar suporte técnico através da manutenção e treinamento 

aos sistemas próprios da instituição e dos terceirizados, a fim de melhor permitir o bom 

uso dos mesmos e conseqüentemente proporcionar o fluir das atividades acadêmicas e 

administrativas que são totalmente automatizadas.

Também, na área de suporte são desenvolvidas atividades de apoio ao usuário 

através de cursos de informática e distribuição de folders educativos sobre assuntos 

como: vírus, spams, cuidados com computadores e impressoras, uso de correio 

eletrônico, backup de arquivos, caderneta eletrônica e outros.

Atualmente, o setor de suporte está envolvido no projeto de migração para 

software livre. As atividades desenvolvidas este ano foram:

- Treinamento do Broffice para vinte e três turmas. Em cada turma foram 

oferecidas dezesseis vagas; 

- Treinamento de segurança básica da informação para duas turmas com vinte 

vagas cada; 

- Desenvolvimento do UESBLinux – versão customizada do Linux Debian para os 

usuários da UESB; 

- Implantação do UESB Linux na Sala de Usuários – Módulo I; 

- Criação e customização de manuais e folders para os usuários da UESB com 

explicações sobre o projeto de migração; 

- Migração do pacote Office Microsoft para o BrOffice – Até então foram 

realizadas quarenta migrações que envolve também a conversão de 

documentos.

8.3 Conclusões 

Assim, finaliza-se aqui um relatório geral das principais atividades de 
programação, rede, manutenção e suporte da área de informática da Universidade 
Estadual da Sudoeste da Bahia no ano de 2009. 
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