
Plano de Transformação Digital

Gerente do Projeto na Instituição

Responsável pelo preenchimento deste plano; articulação interna para sua aprovação e acompanhamento; e pelo envio de dados para monitoramento.

Nome Cargo Telefone E-mail

Eduardo Antônio Salomão Condé Pró-reitor de Planejamento(32) 2102-3718 eduardo.conde@ufjf.br
Patrícia Curvelo Rodrigues Ströele Diretor  CGCO (32) 2102-3385 patricia.curvelo@ufjf.br

Transformação/ integração de serviços públicos
Os serviços listados contemplam interações transacionais entre o solicitante (estudante ou público externo) e a instituição, partindo da ótica do solicitante, cadastrados no Portal Gov.br.

Nome do serviço
Volume anual de 

solicitações 
(estimativa)

Há canal digital para 
solicitar e obter esse 

serviço? (S/N)

É solicitado ao usuário o 
preechimento em formulário 
de algum dado cadastral do 

CPF? Veja lista aqui

Ação*
(Transformação / 

Integração)

Mês entrega
(mm/aaaa)

Responsável pela ação E-mail do responsável
Telefone do 
responsável

A.01 Participar de Processo Seletivo para curso de graduação - UFJF 41,400 Sim Sim Integraçao Outubro de 2022 Pró-reitoria de Graduação e 
Centro de Educação à Distância

secretaria.prograd@ufjf.br (32) 2102-3487

A.02 Participar de Processo Seletivo para curso de pós-graduação - UFJF 8,000 Sim Sim Integraçao Outubro de 2022 Pró-reitoria de Pós-graduação 
e Pesquisa

propp@ufjf.edu.br (32)2102-3780
A.03 Matricular-se em curso de graduação - UFJF 7,000 Sim Sim Integraçao Outubro de 2022 Coordenadoria de Assuntos e 

Registros Acadêmicos
cdara@ufjf.edu.br (32) 2102-3733

* Ações:
Transformação: para serviços que não possuem canal digital de solicitação. Inclui a automação (desenvolvimento de canal digital para solicitação, acompanhamento e entrega do serviço) e a integração com Login Único, Módulo de Avaliação de Serviços e Cadastro Base do CPF (inserir links para os manuais).
Integração: para serviços que já possuam canal digital de prestação. Inclui a integração com Login Único, Módulo de Avaliação de Serviços e Cadastro Base do CPF.  https://manual-roteiro-integracao-login-unico.servicos.gov.br/pt/stable/                                                                
    http://manual-avaliacao.servicos.gov.br/                                                                

Editor(es) dos serviços da Instituição no Portal Gov.br

Os editores são os responsáveis pelo cadastro e atualização dos serviços no Portal Gov.br

Nome Telefone E-mail CPF

Tereza Cristina Perantoni (32)xxxxxx13 crisxxxxxx@ufjf.br 64xxxxxx-00
Ady Carnevalli (32)xxxxxx31 adyxxxxxx@ufjf.br 92xxxxxx-20
Taís da Motta Lima Buchner (21)xxxxxx92 taisxxxxxx@ufjf.br 12xxxxxx-94
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