
O Uergs Digital é um projeto 

estratégico para a incorporação e 

ampliação de sistemas tecnológicos que 

permitirão que a Universidade atenda de 

forma ágil e efetiva às demandas da 

sociedade por meio de práticas inovadoras.

Está inserido no Sistema de Monitoramento 

Estratégico do Estado a partir de 2020.

ustificativa
Desde 2014, a Uergs vem trabalhando na otimização da Rede de Internet, substituindo as conexões 
existentes ofertadas por outras mais eficientes em relação a custo e qualidade. Com isso, obteve-se:

Esse trabalho tem sido um case de gestão 
de Informática diante de outros órgãos do 
Estado, que estão aplicando o modelo 
desenvolvido pela Uergs. Concluída essa 
etapa, é hora de avançar na prestação de 
serviços à comunidade universitária e 
externa. 

O projeto Uergs Digital ampliará esse aporte tecnológico e colocará a Uergs em outro patamar na 
contribuição para o desenvolvimento regional, sobretudo no que diz respeito à inovação, permitindo, 
entre outras iniciativas:

Além de ofertar novas possibilidades de acesso à Educação de qualidade, essas iniciativas contribuirão 
para a agilidade, a produtividade, a transparência, a satisfação de usuários e a otimização de recursos.

Melhoria significativa nos serviços 
prestados, associado a otimização de 
recursos na ordem de 50% dos 
investimentos em rede de internet 
(comparado com 2014);

Conexão por fibra óptica em todas as 
Unidades.

rodutos

Autonomia de 
Gestão da Rede

• Regularização do 
repasse financeiro 
para pagamento dos 
serviços de internet 
contratados; 
• Atualização de 
softwares.

Subprojeto Acessibilidade 
Tecnológica (convênio com a 
Assembleia Legislativa do RS)

• Contratação de 
internet para alunos 
hipossuficientes sem 
acesso à internet ;
• Contratação de 
empresa com serviço 
de biblioteca virtual.

Repositório 
Digital

• Customização do 
Sistema Acadêmico 
com repositório 
digital de livros, 
artigos, dissertações 
entre outros.

Digitalização de 
documentos

• Customização do 
Sistema Acadêmico;
• Contratação de 
equipamentos de alto 
desempenho para 
digitalização;
• Análise técnica e 
legal.

Infraestrutura do ambiente 
virtual de  ensino

• Elaboração de curso 
• Formação e qualificação 
para o uso de tecnologias 
digitais;
• Aquisição de 
equipamentos de 
videoconferência;
• Estúdios para produção 
de material didático.


