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10. INFORMÁTICA

No ano de 2006, a UINFOR  Unidade 

organizacional de Informática continua 

empenhada em desenvolver as suas funções na 

área de informática como forma de garantir o 

bom desempenho e desenvolvimento da área na 

UESB. Assim, além das funções já conhecidas, 

outras passam a ser incrementadas, ampliando 

ainda mais a sua atuação na instituição, são elas:

?Prestar assistência técnica aos equipa-

mentos de informática da instituição;

?Dar suporte físico e lógico a 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 próprios e terceirizados da UESB;

?Orientar quanto à aquisição de material e equipamentos de informática pela universidade;

?Buscar o uso de tecnologias de ponta que possa contribuir na otimização dos serviços de 

informática nas áreas de rede, programação e manutenção;

?Orientar o usuário quanto ao bom uso dos produtos de informática da instituição;

?Promover cursos e treinamentos na área de informática.

10.1 Novas funções:

?Continuar a 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.

Na sua infra-estrutura operacional, a situação continua a mesma, embora já se esteja projetando 

a construção de novo módulo que comporte o setor, que, em função do uso da informática na UESB, 

vem ampliando seus serviços e, portanto, carece de ampliação e instalações adequadas. 



10.2 Demonstrativo da Infra-estrutura da Área de Informática da UESB

São quatro as áreas de trabalho desta unidade para alcançar tão amplas ações:

10.3 Programação e desenvolvimento

Neste campo são desenvolvidos os sistemas próprios da universidade para atender às 

diversas demandas de informatização nos diversos setores. Tais necessidades vão desde sistemas 

para gerenciamento de recursos humanos até monitoramento de frotas de veículos. Segue tabela 

dos ítens que já foram desenvolvidos no ano de 2006:

Quadro 46. Demonstrativo dos Sistemas utilizados na UESB em 2006.

Sistemas Desktop
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 UINFOR
CSI

Jequié

Sala da Coordenação
Sala de Informática

Sala da Coordenação
Sala da manutenção

Sala de usuário para alunos
Sala de informática para aulas

Secretaria
Sala da Direção

Sala da Gerência
Sala de Programadores

Central dos servidores de rede
Sala de usuário pra professores

Sala de usuário para alunos
Sala de informática para aulas

CPD

Itapetinga

UINFOR
CSI

Jequié

Sala da Coordenação
Sala de Informática

Sala da Coordenação
Sala da manutenção

Sala de usuário para alunos
Sala de informática para aulas

Secretaria
Sala da Direção

Sala da Gerência
Sala de Programadores

Central dos servidores de rede
Sala de usuário pra professores

Sala de usuário para alunos
Sala de informática para aulas

CPD

Itapetinga

REGULUS Sistema de Autenticação de Usuários dos Sistemas da UESB 

LUPUS Controle de Protocolo 

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 
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Sistemas WEB

CORVUS Sistema de Gerência Financeira 

PHOENIX Sistema de Controle de Compras 

REGULUS Sistema de Controle de Usuários 

SCORPIUS Sistema de Controle de Ticket Alimentação 

SLDA Sistema de Legislação de Dados Acadêmicos 

APUS Sistema de Controle de Arquivos de Fitas 

ARCANTUS Sistema de Controle de Livros das Edições UESB 

CONLATUS Controle de Setor de Transporte 

HYDRA 
Controle de Compromissos, Reuniões, Viagens e Eventos (Agenda 

Eletrônica) 

SISTEMAS DE COTAS Sistema de Controle de Cotas de Impressão 

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

ÁQUILA 
Controle de Projetos de Pesquisa e Extensão da PROEX  

(em fase de reestruturação) 

ANTARES 
Controle da Gerência Acadêmica  

(em fase de integração com o Populus) 

POPULUS  
Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos  

(concluído e em fase de testes) 

HORARIUM 
Sistema de Controle de documentos dos Departamentos e Colegiados 

(em fase de implementação) 

CONTROLE DE 

FREQÜÊNCIA  

Incorporação do Sistema de Controle de Freqüência ao LUPUS, facilitando 

a emissão de folha de ponto. 

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

 

 Pesquisa de Bens Patrimoniais pela WEB 

 Pesquisa de Bens de Consumo pela WEB 

Reserve Sistema de Controle de Reservas de Sala de Aula 

WEB Biblioteca Sistema on-line de Consultas ao Acervo da Biblioteca 

WEB Protocolo 
Consulta de Documentos Protocolados no LUPUS (com novas 

funcionalidades) 

WEB Populus 
Módulo WEB do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos  

(em fase inicial de implementação) 

WEB Suporte 2 Sistema de Controle de Chamados de Manutenção e Suporte (concluído) 

WEB Eventus 
Sistema de Gerenciamento de Inscrições On-line dos Eventos da UESB. 

(concluído) 

WEB Polaris 
(Módulo WEB do Polaris) Sistema de Cadastro On-line de Candidatos à 

Isenção do Pagamento do Vestibular. (concluído) 

 



116

UESB

Além do quadro apresentado, ainda existem dois importantes sistemas terceirizados: 

Sagres  sistema acadêmico e o Arches Lib  sistema de gerenciamento da Biblioteca.

No geral, fica assim o total de sistemas utilizados pela instituição:

10.4 Rede

A nossa área de rede é bastante desenvolvida, com sala própria, onde ficam locados mais de 

10 (dez) equipamentos que alocam os sistemas descritos e seus bancos de dados, os serviços de 

Internet, e-mail e home-page.

Em relação aos links utilizados para manter a instituição, são os seguintes:

Quadro 47. Demonstrativo dos Links de Internet e Dados da UESB em 2006
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Gráfico 21. Quantitativos de Sistemas Utilizados na 

UESB em 2006

Descrição Quantidades 

Link Internet/Intranet – Vit. Conquista  6 Mbps 

Link Internet/Intranet – Jequié (Campus) 2 Mbps 

Link Internet/Intranet – Jequié (Modulo de Odontologia) 512 Kbps 

Link Internet/Intranet – Itapetinga (Campus Juvino Oliveira) 1 Mbps 

Link Internet/Intranet – Itapetinga (Pç. Primavera) 768 Kbps 

  

Links ADSL VELOX ( Núcleo de Práticas Jurídicas, Empresas Juniores, Centro 

de Cultura, Museu Regional, Museu Padre Palmeira, Clínica de Fisioterapia) 

6 

  

Links Dedicado Internet 256 Kbps – CSU 1 
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De forma mais detalhada e representativa, temse no quadro abaixo as velocidades dos links 

apresentados: 

Assim, para dar vazão ao uso desta estrutura de rede, continuamente são solicitadas 

aberturas de contas de E-mail e instalações de pontos de rede nos diversos setores, em um trabalho 

ininterrupto, onde, atualmente, se tem a seguinte situação:

Gráfico 23. Demonstrativo das contas de E-mail e Pontos de Rede na UESB
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Gráfico 22. Velocidade dos Links de Rede em 2006
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10.5 Manutenção

Esta área é a responsável pela manutenção de todos as máquinas  computadores e impressoras 

da instituição , além da instalação dos sistemas operacionais, atualização de antivírus e aplicativos 

dedicados à algumas áreas de interesse dos usuários.

Assim, este setor desenvolve um serviço bastante dinâmico em virtude do montante de 

equipamentos da instituição, que sofre constante modificação, conforme se observa no quadro 

abaixo:

O quantitativo de computadores é sempre crescente, porém, o de impressoras é muito 

vulnerável pois, dado os modelos novos que aparecem no mercado, a manutenção se torna difícil, 

havendo muitas perdas de equipamentos. O uso de impressoras em rede proporciona o uso de um 

menor número destes equipamentos.

Obviamente, existem outros tipos de equipamentos de informática como: plotters, mesas 

digitalizadoras, scanners, leitores ópticos em menores quantidades na instituição, que estão sempre 

atrelados e/ou são adquiridos para atividades específicas das suas áreas afins.

10.6 Suporte

Neste último item, a função é dar suporte técnico, através de treinamento e manutenção aos 

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

mesmos e, conseqüentemente, proporcionar o fluir das atividades acadêmicas que, conforme já foi 

Gráfico 24. Quantitativo de Computadores e 

Impressoras na UESB
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visto até aqui, são genuinamente 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 e outros.

De um modo geral, é este o quadro de atendimentos nas áreas de rede, manutenção e suporte 

na informática do campus de Conquista, escolhida por ser a mais representativa:

Os serviços na área de manutenção mantêm-se sempre em um patamar elevado em relação 

aos demais por conta do quantitativo de equipamentos existentes. Já os serviços de rede e de 

suporte, em um patamar bem abaixo, estão ligados às atividades de duração mais permanente e 

orientação ao uso dos sistemas, respectivamente, pelos funcionários e professores da universidade.

UESB

Gráfico 25. Quantitativo de Serviços de 

Informática no campus de Conquista
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