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Sumário 

http://siiue.uevora.pt/


 resultado de 15 anos de trabalho dos Serviços de 

Informática sempre interagindo com outras unidades 

da Universidade de Évora 

 

 sistema de informação integrado, marcado pela sua 

 modularidade, extensibilidade e interoperabilidade 

 

 exemplo de boas práticas, referenciado pela AMA 

(Agência para a Modernização Administrativa  em 

Portugal)  

 

 recentemente integrado  na DRIS - Directory of  

 Current Research Information Systems do grupo 

EuroCRIS 

 

 encontra-se inplementado na Universidade de 

Évora mas também se expandiu para Angola e foi já 

alvo do interesse de várias instituições de Cabo 

Verde, Macau, Açores, etc, com o objetivo de aquirir 

ou criar parcerias e colaboração 

SIIUE (1/3) - Apresentação 

http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/TI/Paginas/SIIUE-%E2%80%93-Sistema-Integrado-de-Informa%C3%A7%C3%A3o-da-Universidade-de-%C3%89vora.aspx


 Estrutura Orgânica (escolas, departamentos, centros de investigação, pessoas/perfis, etc) 

 

 Serviços Académicos (estudantes, candidaturas, matrículas, docentes, cursos, unidades 

curriculares, horários, etc) 

 

 I&D (projetos, protocolos, contratos, investigadores, instituições parceiras, fontes de 

financiamento, domínios/áreas científicas, etc) 

 

 Ação Social 

 

 Monitorização/Qualidade (avaliação de docentes e indicadores/reports de qualidade) 

 

 Notícias e Eventos 

 

 Eleições Eletrónicas 

 

 Inquéritos 

 

 Gestão de Serviços 

 

 Espaços 

 

 Webservices  para “Data Exchange” (SOAP, API Json) 

SIIUE (2/3) - Modularidade 



Extensibilidade 
 implementado sobre uma framework MVC Open Source 

 

 segue standards em diversos aspetos da implementação 

 

 potencial enorme para novos módulos e funcionalidades 

SIIUE (3/3) – Extensibilidade e Interoperabilidade 

Interoperabilidade 

 segue uma estratégia de desenvolvimento integrado 

 

 potencia a interligação com aplicações externas, pela 

disponibilização de webservices 

 exemplos: Gestão Documental, Moodle, RDPC, SIAG – Gestão 

Financeira, WWW 

 

 



SIIUE/I&D e RDPC (1/2) - Contextualização 

Investigação é vista pela Universidade… 

 fator decisivo na diferenciação do ensino e procura de novas formas de interação com o exterior 

 

 existe uma procura da articulação entre Ensino, Investigação e Transferência de Conhecimento 

 

 consequente aposta na avaliação da qualidade do Ensino (sistema de avaliação de qualidade dos 

ensinos acreditado pela A3ES) 

Unidades que realizam/promovem e apoiam a investigação… 

 Instituto de Investigação e Formação avançada (IIFA) 

 unidade orgânica que dá apoio à actividade de investigação dos  centros de investigação e 

articula a actividade científica com o sistema de ensino de formação avançada, nomeadamente, 

os terceiros ciclos e mestrados internacionais 

 

 3 cátedras (“Rui Nabeiro - Biodiversidade”, “BES - Energias Renováveis”, “UNESCO - Património 

Imaterial e Saber Fazer Tradicional”) 

 

 20 centros de investigação e 2 centros laboratoriais, 13 dos quais classificados com Bom, Muito 

Bom ou Excelente pela FCT 

 

 Divisão de Projetos e Informação dos Serviços de Ciência e Cooperação 

 desenvolve atividades no âmbito do apoio à investigação, cooperação e prestação de serviços 



SIIUE/I&D 

 gestão de informação associada à investigação e transferência de conhecimento (projetos de 

investigação, protocolos, contratos, instituições parceiras, fontes de financiamento, áreas científicas) 

 

 vários perfis de acesso à informação (investigador, diretor de escola, reitoria, administração) 

 

 herda a modularidade, extensibilidade e interoperabilidade do SIIUE 

SIIUE/I&D e RDPC (2/2) 

RDPC 
 reúne publicações de investigadores da universidade 

 

 agregado com o RCAAP, integrado com DeGóis, interligado com Avaliação 

Institucional de Docentes 

CRIS 

RDPC 

SIIIUE/I&D 

 apoio e suporte ao registo e monitorização do trabalho de investigação 

 

 contribui para o apoio à decisão 

 

 alimenta vários canais de divulgação: web, móveis, etc 

“Current Research Information System” 



SIIUE 

Cronologia 

I&D 

RDPC 

2003 

gestão académica 

estrutura orgânica 

 

 

 

1999 

unidades curriculares 

(fichas de disciplina,  

sumários) 

 

 

2007 

nova framework 

novos módulos 

 

 

2010 

módulo I&D 

 

 

 

2012 

avaliação de  

docentes 

 

 

2010 

integração no SIIUE 

2004/2005 

nova framework  

(otimizada, estruturada, 

com ligação com SIIUE, 

via web services) 

 

2003 

1ª base de dados de 

projetos, protocolos  

e contratos 

(independente do SIIUE) 

2009 

agregação RCAAP 

 

2008 

entrada em produção 2012 

interligação com avaliação  

de docentes no SIIUE 

 
 
 
2011 

integração 

DeGois 

(plataforma CV's) 

 

 

interligação do I&D 

com avaliação de 

docentes 



www.uevora.pt Quiosque 

Frontpage de um Quiosque 

www.alumni.uevora.pt www.investigar.uevora.pt 

Interfaces de Informação 

A informação existente no SIIUE é disponibilizada por diversas interfaces 



Relativamente ao módulo I&D e RDPC…  

 ferramenta fundamental para o trabalho diário da Divisão de Projetos e Informação, com 

simplificação de processos e melhoria do serviço prestado aos investigadores 

 

 Permite ter o conhecimento de todos os intervenientes, pessoas, entidades e instituições assim 

como do ciclo de vida dos processos I&D 

 

 gera indicadores que podem ser utilizados na análise e tomada de decisão 

 

 investigadores procuram cada vez mais informação sobre esta vertente da atividade e 

monitorizam-na 

Impacto do SIIUE/I&D e RDPC 

Na interligação com o exterior… 

 gera confiança no trabalho colaborativo entre a Universidade e outras instituições 

 

 consequente contribuição para novas/futuras oportunidade de parceria 

 

 contribui para o aumento de visibilidade do trabalho realizado na Universidade pela divulgação 

nas plataformas/interfaces web, móveis, etc 

O SIIUE tornou-se uma ferramenta fundamental para o trabalho diário da 

Universidade, das escolas, departamentos, serviços, etc 



Para isso contribuiram… 

 agregação do RDPC com o repositório nacional RCAAP 

 

 acréscimo muito significativo, nos últimos 3 anos,das publicações 

disponíveis ao nível do RDPC (int. avaliação de docentes foi decisivo)  

 9 mil já disponíveis, com disponibilização de teses de alunos ainda no início 

 

 acréscimo dos artigos em revistas indexadas de referência 

 duplicou nos últimos 5 anos 

 

 projetos realizados pelo IIFA 

 

 divulgação da informação I&D nos vários portais institucionais da 

Universidade de Évora (Investigar, escolas, departamentos, etc) 

 

• ações de divulgação realizadas pela Divisão de Projetos e Informação 

 

Visibilidade da Investigação na Universidade de Évora 

A vertente de Investigação da Universidade de Évora tem vindo a 

ganhar uma crescente visibilidade nacional e internacional. 



 módulo ALUMNI (em curso) 

 

 novas funcionalidades I&D 

 registo de consórcios, patentes, spinOff's com informação associada 

 integração de identificador ORCID (divulgação nas páginas institucionais ou outras 

aplicações) 

 

 integração SIIUE/RDPC 

 ligação entre autores no RDPC e investigadores no SIIUE 

 referências de publicações do RDPC no SIIUE e posterior divulgação nos portais 

institucionais 

 

 análise do formato CERIF ou outros para “Data Exchange” para futura disponibilização de 

novos webservices 

 

 disponibilização de serviços em plataformas móveis (em curso) 

 

 continuação da aposta na qualidade, modularidade, extensibilidade e interoperabilidade 

Desenvolvimentos para 2014 



Obrigado! 


