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APRESENTAÇÃO 
 

O Plano de Transformação Digital define as ações básicas e com foco na 
perspectiva dos usuários dos serviços, para catalogar, avaliar e simplificar as 
formalidades ou exigências na prestação do serviço. Ele é o resultado da parceria entre 
as Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis (PRAE), de Graduação (PROGRAD), de Extensão 
(PROEX), de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e Secretaria de Comunicação Social 
(SECOM), sob coordenação da Pró-reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura 
(PROAGI), por meio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 
(CTIC). 

Este documento apresenta o Plano de Transformação Digital da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, elaborado para o triênio 2020 - 
2022 (PTD-UNILA 2020-2022), documento este que juntamente com o Plano Estratégico 
de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019-2021, o Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 2019-2021 versão revisada de 2020 e o Plano de Dados 
Abertos 2020-2022 delinearão a estratégia digital da UNILA. 

O Plano de Transformação Digital tem como intuito aprimorar os serviços 
prestados aos cidadãos por esta Universidade através da melhoria e otimização de 
processos internos e sua posterior digitalização e, quando possível, sua automatização, 
além de implementar mecanismos de avaliação e melhoria contínua dos serviços 
prestados aos cidadãos. 

O Plano apresentado formaliza a estratégia de Transformação Digital na 
instituição e converge com outros projetos já existentes e respaldados pelo Comitê 
Gestor de Tecnologia da Informação - CGTIC, a exemplo do Processo Administrativo 
Eletrônico – PAE; Matrícula on-line; Login único para os sistemas institucionais; Seleção 
internacional; Ponto Eletrônico e a migração do sítio institucional para plataforma 
PloneGovBr. 
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INTRODUÇÃO 

Ao fazer uma análise do contexto social atual tem-se a percepção de que a sociedade 
vive uma grande transformação social e cultural, com novas formas de produção, oferta e 
consumo de serviços. A Tecnologia da Informação inovou de sobremaneira essas relações, 
com impactos nas esferas públicas e privadas.  Isto posto, urge a necessidade de transformar 
os meios tradicionais de oferta de serviços públicos em serviços digitais, a fim de que o cidadão 
possa usufruir da entrega efetiva de serviços.  

Destaca-se, no entanto, que a transformação digital demanda a reestruturação dos 
processos de negócio e uma mudança de cultura institucional, onde a cultura digital se faça 
presente. Com isso, a tecnologia se torna um meio para a operacionalização das mudanças na 
gestão e otimização dos processos definidos pelas áreas de negócio. 

Tendo como foco a melhoria da experiência dos serviços ofertados ao cidadão e 
processos operacionais eficientes, esse planejamento possibilitará o envolvimento e 
coordenação dos principais atores dos serviços inicialmente selecionados, para que 
determinem as necessidades e requisitos para sua digitalização. 

A digitalização dos serviços é possibilitada a partir de três pilares, sendo (i) 
experiência e engajamento do cliente, que em nosso caso é o cidadão; (ii) processos 
operacionais; e (iii) modelo de negócios (KERSCHBERG, 2017). 

O primeiro pilar, a transformação da experiência e engajamento do cliente trata de 
compreender o público-alvo de nosso serviço e adequar o serviço às suas necessidades, 
facilitando a comunicação e com um processo de entrega do serviço agradável. O segundo 
pilar, a transformação dos processos operacionais, é a necessidade de mudança de rotinas, 
simplificação de procedimento, revisão de normas, buscando a desburocratização. E o terceiro 
pilar, transformar o modelo de negócio, criando um formato digital desse negócio ou serviço 
prestado à comunidade, unificado e integrado aos demais serviços do governo federal. 

OBJETIVOS 

• Identificar e avaliar o potencial de serviços públicos digitalizáveis; 

• Simplificar e agilizar a prestação de serviços à comunidade; e 

• Oferecer mecanismos de avaliação dos serviços à comunidade. 
 

METODOLOGIA 

A elaboração deste plano baseou-se em um levantamento do estado atual de 
serviços já cadastrados no portal GOV.BR e seu potencial para a transformação digital. 
Também, estabeleceu-se ações para a consolidação do catálogo de serviços oferecidos aos 
cidadãos, que serão tratados na revisão do documento, observando-se o alcance a que se 
destina. 

A análise e definição dos serviços a serem transformados, estará a encargo da 
macrounidade, bem como a articulação para recursos humanos e tecnológicos. 
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APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), 
conforme DECRETO Nº 10.332, é o órgão responsável pela aprovação e publicação deste 
documento, que após aprovado ficará disponível no portal de estratégia digital da UNILA, 
visando uma maior publicidade e transparência (BRASIL, 2020). 

VIGÊNCIA E REVISÕES 

O período de vigência deste Plano será de julho de 2020 a dezembro de 2022, 
com revisões intermediárias em janeiro de 2021 e janeiro de 2022. 

MONITORAMENTO E PUBLICAÇÃO 

O monitoramento das metas traçadas neste plano será desempenhado pelo 
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) conforme o cronograma 
apresentado por meio de relatórios de andamento enviados pelas unidades responsáveis 
identificadas em cada ação. O CGTIC consolidará os relatórios para posterior publicação em 
área específica da estratégia digital da UNILA (https://portal.unila.edu.br/estrategia-digital).  

Na Tabela 1 é detalhado o cronograma de acompanhamento do CGTIC a ser 
seguido pelas macrounidades responsáveis pelas respectivas ações neste plano. 

Documento Data de entrega Responsável 

Cronograma de execução 10/09/2020 Macrounidades 

Relatório de execução e análise de viabilidade 10/12/2020 Macrounidades 

Relatório de execução 10/03/2021 Macrounidades 

Relatório de execução 10/06/2021 Macrounidades 

Relatório de execução 10/09/2021 Macrounidades 

Relatório de execução 10/12/2021 Macrounidades 

Relatório de execução 10/03/2022 Macrounidades 

Relatório de execução 10/06/2022 Macrounidades 

Relatório de execução 10/09/2022 Macrounidades 

Relatório de execução 10/12/2022 Macrounidades 

Tabela 1 Cronograma de acompanhamento da execução das ações 

Tendo em vista a uniformização das entregas e o monitoramento pelo CGTIC, 
convenciona-se que para cada uma das ações de Transformação de Serviços estabelecidas 
neste plano será requerido das respectivas áreas responsáveis a elaboração do cronograma 
de execução e análise de viabilidade. 

O cronograma de execução deverá contemplar as seguintes etapas para a ação: 

• elaboração do processo atual do fornecimento do serviço utilizando a 
notação BPMN; 

• identificação dos stakeholders e elaboração da matriz RACI 
correspondente; 
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• levantamento das normativas relacionadas ao serviço: 
o necessidades de alteração; 
o previsão de revisão; 
o previsão até aprovação; 
o casos que necessitem aquisição ou alteração de recursos de 

tecnologia da informação, deverão ser consultadas com a 
coordenadoria de tecnologia da informação e comunicações 
para ajuste no prazo para aplicação da nova norma. 

• fase de otimização do processo do serviço.  

Para a Análise de viabilidade: 

• estimativa de solicitações/ano para o serviço; 

• estimativa de tempo necessária para a implementação do serviço; 

• estimativa do custo de implantação do serviço. 
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AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO 

O atual PDTIC já contempla projetos relacionados a ações de transformação 
digital, assim como integração e unificação de canais, os principais projetos relacionados ao 
tema são: 

• PR40 Implantar autenticação integrada SIG - LDAP; 

• PR41 Publicar o portal de dados abertos - https://dados.unila.edu.br; 

• PR43 Implantar Diploma Digital; 

• PR46 Integrar o sistema SIPAC ao barramento do Processo Eletrônico 
Nacional (PEN); 

• PR54 Implantar plataforma de ensino à distância Moodle (Fase I); 

• PR59 Implantar Ponto Eletrônico (Módulo gerencial SIGRH); 

• PR63 Melhorar fluxo de atendimento de requisições do protocolo 
acadêmico. (UNILA, 2020); 

• PR62 Realizar avaliação técnico-financeira de migração de serviços 
disponíveis em rede local para nuvem pública, considerando a necessidade 
de manutenção de infraestrutura mínima local, em conformidade com 
diretrizes da IN 01/2019/SGD. 

Destes projetos, o projeto PR41, que trata do portal de dados abertos, será 
integrado ao portal dados.gov.br em agosto de 2020 e os projetos PR46 e PR59 já estão 
finalizados e operacionais. 

RESUMO EXECUTIVO 

As ações de transformação digital identificadas neste documento estão 
relacionadas na Tabela 2, onde são listadas a ação, seu respectivo responsável e a data 
estimada para a entrega das atividades relacionadas. 

As macrounidades serão as responsáveis pela coordenação de suas ações, 
podendo organizá-las da maneira mais adequada, a fim de que não interfiram no andamento 
normal do funcionamento da macrounidade.  

As ações que envolvam mudanças de processos e que tais processos tenham 
fluxos que perpassam outras macrounidades, deverão seguir as orientações constantes na 
Instrução Normativa Nº1/2019 PROPLAN (UNILA, 2019). 
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ID Nome do serviço 
Unidade 

responsável 
Solicitações/ano 

(estimativa) 
Entrega 

PTD01 Levantamento dos serviços prestados aos cidadãos 
pela PRAE 

PRAE - 18/11/2020 

PTD02 Levantamento dos serviços prestados aos cidadãos 
pela PROGRAD 

PROGRAD - 18/11/2020 

PTD03 Levantamento dos serviços prestados aos cidadãos 
pela PROEX 

PROEX - 18/11/2020 

PTD04 Levantamento dos serviços prestados aos cidadãos 
pela PRPPG 

PRPPG - 18/11/2020 

PTD05 Auxílio estudantil PRAE 1000 01/08/2021 

PTD06 Emissão de diploma de graduação PROGRAD 200 17/12/2021 

PTD07 Contratação de fundação de apoio PRPPG 10 01/08/2022 

PTD08 Depósito de invenção PRPPG 20 01/08/2022 

PTD09 Protocolo geral de atendimento PRPPG PRPPG 5000 01/08/2022 

PTD10 Emissão de diplomas e certificados de Pós-
graduação (lato e stricto) 

PRPPG 300 01/08/2022 

PTD11 Alteração de dados de diplomas e certificados de 
Pós-graduação (lato e stricto) 

PRPPG 10 01/08/2022 

PTD12 Realização de matrícula (lato) PRPPG 150 01/08/2021 

PTD13 Emissão de certificado de participação em projetos 
de pesquisa 

PRPPG 30 01/11/2021 

PTD14 Inscrição em processo de seleção de fomento à 
pesquisa 

PRPPG 100 01/08/2022 

PTD15 Inscrição em processo de seleção PIBIC-EM PRPPG 20 01/08/2022 

PTD16 Inscrição de participante em ação de extensão PROEX 2500 01/08/2021 

PTD17 Emissão de declaração de auxílios PRAE 1500 01/08/2021 

PTD18 Cadastro de discente da graduação PROGRA 1200 01/06/2022 

Tabela 2 Resumo das ações do plano de transformação 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

As ações resultantes dos levantamentos serão planejadas e adequadas na 
revisão deste documento e demais documentos da estratégia digital da UNILA. 

As ações identificadas como PTD01 a PTD04, são ações de mapeamento dos 
serviços prestados ao público pelas macrounidades finalísticas, nestas ações, as 
macrounidades estarão encarregadas de realizar o levantamento de todos os seus serviços e 
identificar quais necessitam serem digitalizados e os que já estão sendo oferecidos 
digitalmente. 

Tais levantamentos fornecerão subsídios para definir metas de digitalização 
dos serviços fornecidos. 

As demais ações estão detalhadas conforme as Tabelas 3 a 16. 
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PTD05 Auxílio estudantil Finalizar em: 01/08/2021 

Alunos de graduação e pós-graduação que vivam em situação familiar de baixa renda podem receber auxílio 
para ter condições de continuar com seus estudos. A ação PTD05 Auxílio estudantil, visa o aperfeiçoamento 
na oferta desse serviço aos alunos. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
1000 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Não 

Tabela 3 Detalhamento PTD05 Auxílio estudantil 

PTD06 Emissão de diploma de graduação Finalizar em: 17/12/2021 

A ação contempla além de atividades a serem desenvolvidas dentro da PROGRAD, também o projeto PR43 
Implantar diploma digital do PDTIC 2019-2021. As atividades nessa ação visam o fornecimento do diploma 
digital, de maneira automatizada. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual 
Totalmente 
presencial 

Não Não Não 
200 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Sim 

Tabela 4 Detalhamento PTD06 Emissão de diploma digital de graduação 

 

PTD07 Contratação de fundação de apoio Finalizar em: 01/08/2022 

A ação tem como finalidade a celebração de contratos ou convênios com fundações de apoio autorizadas 
junto ao MEC, para apoiar a UNILA na gestão administrativa e financeira de projetos de ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
10 

Planejado Totalmente digital Sim Não Sim 

Tabela 5 Detalhamento PTD07 Contratação de fundação de apoio 

 

PTD08 Solicitação de depósito de invenção Finalizar em: 01/08/2022 

Ação busca melhorar a oferta de serviços aos inventores (servidores, discentes, ou inventores independentes) 
que demandem apoio no processo de registro de invenção, que será fornecido suporte em todas as fases até 
o momento da concessão da patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Não Não Não 
20 

Planejado Totalmente digital Sim Não Sim 

Tabela 6 Detalhamento PTD08 Solicitação de depósito de invenção 
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PTD09 Protocolo geral de atendimento PRPPG Finalizar em: 01/08/2022 

A ação busca possibilitar à comunidade interna e externa da UNILA protocolar documentos, dúvidas, 
solicitações de serviços diversos e processos direcionados à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), 
com acompanhamento eletrônica, sem a necessidade de deslocamento presencial até a Secretaria-Executiva 
da unidade, otimizando o tempo e o fluxo de solicitações, além de minimizar os gastos com o envio de 
correspondência postal. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
5000 

Planejado Totalmente digital Sim Não Sim 

Tabela 7 Detalhamento PTD09 Protocolo geral de atendimento PRPPG 

 

PTD10 Emissão de diplomas e certificados de Pós-graduação 
(lato e stricto) 

Finalizar em: 01/08/2022 

A ação visa agilizar o processo ao eliminar etapas como a coleta de dados e de assinatura, a impressão e o 
deslocamento do aluno até a instituição para ter o documento. Hoje, a emissão do diploma físico leva cerca 
de 90 dias para chegar às mãos dos concluintes. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
300 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Não 

Tabela 8 Detalhamento PTD10 Emissão de diplomas e certificados de Pós-graduação (lato e stricto) 

 

PTD11 Alteração de dados de diplomas e certificados de Pós-
graduação (lato e stricto) 

Finalizar em: 01/08/2021 

A ação com vistas a otimizar a alteração de dados de diplomas e certificados de Pós-graduação (lato e stricto), 
visa atender a demanda dos egressos que porventura precisem alterar dados em seus diplomas ou 
certificados, a fim de que não tenham que se deslocar para a instituição. Proporcionado agilidade e economia 
na entrega e atendimento ao cidadão. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
10 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Não 

Tabela 9 Detalhamento PTD11 Alteração de dados de diplomas e certificados de Pós-graduação (lato e stricto) 

 

PTD12 Realização de matrícula (lato) Finalizar em: 01/08/2022 

A ação visa fornecer meios de evitar o deslocamento do candidato até a Instituição para entrega de 
documentos solicitados para inscrição. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Não Não Não 
150 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Sim 

Tabela 10 Detalhamento PTD12 Realização de matrícula (lato) 



Plano de Transformação Digital: PTD 2020-2022 

Versão 1.0 

 Universidade Federal da Integração Latino-Americana - 14 

PTD13 Emissão de certificado de participação em projetos de 
pesquisa 

Finalizar em: 01/11/2021 

A ação destina-se a emissão automatizada de certificado de participação de membros (discentes e público 
externo) em projetos de pesquisa cadastrados na UNILA. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Totalmente digital Sim Não Não 
30 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Não 

Tabela 11 Detalhamento PTD13 Emissão de certificado de participação em projetos de pesquisa 

 

PTD14 Inscrição em processo de seleção de fomento à pesquisa Finalizar em: 01/08/2022 

Ação destina-se a melhoria da etapa de inscrição nos processos de seleção de editais de fomento à pesquisa. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Não Não Não 
100 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Não 

Tabela 12 Detalhamento PTD14 Inscrição em processo de seleção de fomento à pesquisa 

 

PTD15 Inscrição em processo de seleção PIBIC-EM Finalizar em: 01/08/2022 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM), tem por finalidade 
integrar estudantes do ensino médio de escolas públicas em atividades de pesquisa científica, sob a orientação 
de professores e pesquisadores da UNILA. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
20 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Sim 

Tabela 13 Detalhamento PTD15 Inscrição em processo de seleção PIBIC-EM 

 

PTD16 Inscrição de participante em ação de extensão Finalizar em: 01/08/2021 

A ação destina-se a automatizar o processo de cadastro e inscrição concomitante de participantes externos 
em cursos e eventos de extensão. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
2500 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Sim 

Tabela 14 Detalhamento PTD16 Inscrição de participante em ação de extensão 
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PTD17 Emissão de declaração de auxílios Finalizar em: 01/08/2021 

Todos os estudantes de graduação contemplados com a assistência estudantil podem solicitar declarações 
que comprovam o seu recebimento ou não recebimento de auxílios. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
1500 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Sim 

Tabela 15 Detalhamento PTD17 Emissão de declaração de auxílios 

 

PTD18 Cadastro de discente da graduação Finalizar em: 01/06/2022 

Matrícula de alunos brasileiros aprovados no Sistema de Seleção Unificada - SISU e estrangeiros aprovados 
em processo seletivo próprio da Universidade. 

Estado 
do 
serviço 

 Etapas Canal digital Automatizado 
Avaliação de 

satisfação 
Solicitações 

ano 

Atual Alguma presencial Sim Não Não 
1200 

Planejado Totalmente digital Sim Sim Sim 

Tabela 16 Detalhamento PTD18 Cadastro de discente da graduação 
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