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Caracterização do SI da UA 

Início de criação em 1997 

SIGEF – Sistema Integrado de Gestão 

Financeira 

Sistema não monolítico 

Integra vários subsistemas em que cada um 

vale por si só 

Construção ao longo do tempo, permitindo 

paralelizar a exploração com a construção 

Cada sistema está associado a uma área 

funcional vertical 

Integração entre áreas funcionais verticais, através 

de webservices e gestão documental (workflow) 

 



Caracterização do SI da UA 

Visto pelo utilizador como um único sistema 

Manutenção do conhecimento tecnológico na UA 

Especificação com os utilizadores envolvendo o 

conhecimento próprio da instituição  

Sistema configurável às competências funcionais 

do utilizador  

A cada utilizador é apresentado um sistema simples 

(com funcionalidades de resposta a operações que 

está habituado a usar) num conjunto de grande 

complexidade  

Integração vertical (na área do domínio de 

aplicação) e horizontal (entre módulos 

aplicacionais) 

 



Caracterização do SI da UA 

Formação associada a funcionalidades 

O Sistema de Informação é um instrumento que 

permite operacionalizar o conhecimento dos 

recursos humanos da Instituição 

Suporta as atividades de ensino, investigação e 

cooperação da UA 

Flexibilidade e adaptabilidade à evolução das 

necessidades da UA 

Capacidade de inovação tecnológica e  

de processos (reengenharia de processos) 

 



Caracterização do SI da UA 

Registo Central de Utilizadores 

– O RCU garante a partilha de identidades entre os 
diversos serviços de informação e comunicação da 
UA, simplificando, quer a gestão, quer o acesso do 
utilizador.  

– A gestão da entidade eletrónica única e transversal a 
todos os serviços de informação e comunicação é 
feita pelas Unidades através da alteração dos perfis 
que lhe estão associados e que determinam as 
autorizações de acesso aos recursos e serviços de 
informática.  

– O RCU define dois identificadores: o Identificador 
Único de Projetos e Indivíduos (IUPI) e o Utilizador 
Universal (UU).  

– O perfil de autorizações, numa determinada altura do 
tempo, resultará da combinação dos perfis ativos 
para o IUPI em questão. 



Caracterização do SI da UA 

Registo Central de Utilizadores 

– A comunicação e interoperabilidade, são baseadas 
em WebServices (WSs) autenticados e seguros.  

– O esquema de dados dos WS é normalizado e 
publicado por versões, de modo a que os serviços 
possam implementar as novas funcionalidades mas 
garantindo a compatibilidade com versões anteriores. 

– Com interfaces para os Utilizadores, os Pivots das 
Unidades, o Helpdesk e os serviços de informação e 
comunicação, o RCU permite, a qualquer momento, 
identificar o estado e o histórico dos perfis de um 
utilizador e do seu acesso aos diversos serviços  

– Os sistemas com requisitos de segurança mais 
exigentes, a autenticação forte ou um segundo fator 
de autenticação foram também equacionados e o 
sistema pode facilmente escalar para os suportar 



Caracterização do SI da UA 

Autenticação 

– Autenticação federada (Shibboleth).  

– Autenticação pelo Cartão do Cidadão (ainda não foi 
colocado em produção). 

Dados dos Utilizadores Registo Central Utilizadores Sistemas de Informação e Comunicação 

AD 

Autenticação 
SACAD 

DRH 

LOCAL 

VISIT 

Email 

contactUA 

... 

PACO 



Caracterização do SI da UA 

Ensino 
Conteúdos 

Cooperação 
ERP Investigação 

Backoffice 

Frontoffice 

Supervisão/ Indicadores 



Gestão Financeira e Recursos Humanos 

Sistema Integrado de Gestão Financeira 

SIGEF 

Tesouraria 

Património / Inventário 

Planeamento Orçamental 

Contabilidade 

Gestão de Projectos 

Facturação 

Contabilidade Analítica 

- Órgãos de Gestão da Universidade 

- Funcionários dos Serviços Centrais 

- Funcionários dos Departamentos / Secções Autónomas 

 /Unidades Funcionais 

- Responsáveis Científicos de Projectos de Investigação 

- Entidades Coordenadoras e Parceiras de Projectos de 

 Investigação 

- Fornecedores/Clientes da instituição 

- Alunos da instituição (indirectamente) 

Subsistemas estruturantes 



Gestão Financeira e Recursos Humanos 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

SIGRH 

Gestão da Formação  

Gestão de pessoal 

Processamento de vencimentos  

- Órgãos de Gestão da Universidade 

- Funcionários dos Serviços Centrais 

Subsistemas estruturantes 



Gestão Financeira e Recursos Humanos 

Portal dos Recursos Humanos 

RHumo 

Portal do Funcionário 

Gestão do Pessoal 

- Órgãos de Gestão da Universidade 

- Dirigentes dos Departamentos / Escolas 

- Funcionários dos Serviços Centrais 

- Funcionários dos Departamentos / Secções Autónomas 

 /Unidades Funcionais 

- Funcionários Docentes e Não Docentes 

- ... 

SRA – Sistema de Registo de Assiduidade 

Subsistemas estruturantes 

 



Gestão Académica 

Sistema Integrado de Gestão Académica 

SIGAcad 

Tesouraria 

Administração 

Gestão Académica 

Balcão Académico 

- Órgãos de Gestão 

- Funcionários dos Serviços Centrais 

- Funcionários dos Departamentos / Secções Autónomas 

 /Unidades Funcionais 

Subsistemas estruturantes 

 



Gestão Académica 

Portal Académico On-Line 

PACO 

Gestão do Calendário Escolar / Exames 

Gestão de Horários e Turmas 

Secretaria Virtual - Alunos 

Secretaria Virtual - Docentes 

Serviços de Apoio a Departamentos e Escolas 

Sistema de Candidaturas On-Line  

DSD – Distribuição do Serviço Docente 

- Alunos da Instituição 

- Futuros Alunos da Instituição 

- Funcionários dos Serviços Centrais 

- Funcionários dos Departamentos / Secções Autónomas 

  / Unidades Funcionais 

- Estruturas Orgânicas e Funcionais da UA 

- Outros Sistemas de Informação da UA 

- Agentes externos à UA acesso.ua.pt 

Subsistemas estruturantes 

 



Sistema de Garantia de Qualidade 

Processo de Ensino-Aprendizagem  

- Estudantes 

- Docentes 

- Órgãos de Gestão da Universidade 

- Órgãos de Governo da Universidade 

Curso 

Instituição UA 

Unidade Orgânica 

Unidade Curricular 

     Outros Processos … 

Subsistemas estruturantes 



Sistemas de Apoio à Decisão 

Indicadores 

- Órgãos de Gestão da Universidade 

- Órgãos de Governo da Universidade Normalização de modelos de dados 

Produção de Indicadores 

Arquitetura e implementação do SI 

Sistema de Indicadores de Gestão 

Subsistemas estruturantes 

 



Repositório Institucional da Univ. Aveiro 

RIA 

- Funcionários dos Serviços Centrais 

- Funcionários dos Departamentos / Secções Autónomas 

 /Unidades Funcionais 

- Docentes / Alunos 

- Público em geral 

Sistemas de Gestão de Conteúdos 

Depósito de Publicações 

Auto-Arquivo 

Controlo de Autoridade 

Subsistemas estruturantes 

 



Exemplos de subsistemas integradores 

PADUA 

Docente negoceia com diretor da unidade orgânica o 

respetivo perfil (docência, investigação, cooperação e 

gestão) 

São importados para o sistema os dados existentes no SI. 

PACO/DSD - UC’s, nº turmas, nº alunos, DC 

SIGACAD – Orientações de estágios, projetos e alunos 

PG 

SGQ – UC – Desempenho docente 

SIGEF – Projetos (FCT e europeus) + Cooperação e 

Prestações de serviços 

SgRH – Cargos institucionais 

RIA - Publicações 



Exemplos de subsistemas integradores 

Funcionalidades 

Docente 

Inserção de dados em falta (ex – conteúdos 

pedagógicos) 

Simular avaliação 

Gestor da Avaliação 

Validação dos dados introduzidos 

Reitoria 

Avaliação (gestão do contexto) 

Seriação 

Balanced Scorecard (variação de pesos, variação da 

afetação à atividade, etc.) 

 



Exemplos de subsistemas integradores 

PADUA 1.0 usado para a avaliação de dois triénios 

PADUA 2.0 resultou de um conjunto de ajustes ao 

modelo inicial 

Coexistência de dois sistemas 

 



Exemplos de subsistemas integradores 

Gestão da Investigação 

Página do Investigador 

Gestão dos conteúdos 

Publicações 

UC’s 

Cargos 

Projetos 

Definição do conteúdo em função de importância e 

atualidade 

Portal da UI/Plataforma ou Instituto 

Publicações mais importantes 

Projetos 

Pessoas 



Exemplos de subsistemas integradores 

Indicadores de desempenho 

Definição e implementação de indicadores de 

desempenho: 

Coletivos 

Individuais 

Suporte ao coordenador da UI 

Relatório de Avaliação da FCT 

Com base na informação existente no SI construir o 

draft do Relatório de Avaliação a enviar à FCT 

 



Exemplos de subsistemas integradores 

Problemas identificados na especificação: 

Existem publicações em que nenhum dos autores é da 

UA (escapa ao controlo de autoridade) 

Atualização da afiliação dos investigadores é feita na 

FCT e não tem reflexos no SI da UA. 

Necessidade de ajustar meta dados no RIA para que 

responda às especificidades da FCT 

O mundo não começou em Outubro de 2012… 

ORCID, DeGois, ResearcherID 

Integração e novas funcionalidades de suporte à 

investigação e às unidades para demonstrar vantagem 

relativamente a BD próprias.  

Depósito acontece pelas mais-valias e não pela 

obrigatoriedade. 



Conclusões 

A UA manteve uma mesma estratégia na última década 

Manutenção de uma linha coerente no desenvolvimento do SI 

Aproveitamento de oportunidades de financiamento externo para acelerar 

a implementação da estratégia previamente definida 

Recursos humanos envolvidos 

Escassos recursos humanos face aos múltiplos desafios 

Participação alargada dos Serviços das áreas verticais do domínio de 

aplicação de cada subsistema nos processos de análise e de validação 

Resultados obtidos 

Apropriação fácil das plataformas disponibilizadas, por parte da 

comunidade académica (discente, docente e não docente) 

Utilização generalizada das plataformas e serviços  

Reconhecimento por parte de pares da qualidade dos sistemas 

desenvolvidos 

 



Conclusões 

O menos positivo 

Dificuldade em encontrar fornecedores externos com capacidade técnica e 

vontade de participar na construção do SIUA na perspetiva de parceria 

Deficiente divulgação do processo, o que levou ao atraso na apropriação do 

SIUA por parte da Comunidade Académica 

Relutância da Academia sempre que uma nova plataforma é apresentada! 

“Gostaria de viver numa Universidade que privilegiasse o papel” 

 



Obrigado!!! 

 


