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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR 16/2019/PROPLAD/REITORIA

Fortaleza, 17 de outubro de 2019.

A(os) Senhor(as): Pró-Reitores (Pesquisa e Pós-Graduação, Graduação, Gestão de Pessoas,
Extensão, Assuntos Estudan�s e Relações Internacionais) e Diretor da Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 

Assunto: Solicita indicação de gestor para compor comissão do projeto piloto de
implementação do Painel de Informações Gerenciais da UFC, u�lizando a ferramenta BI – Business
Intelligence.

 

            Senhor (a) Dirigente,

 

1. Como é de seu conhecimento, a UFC está iniciando o projeto piloto para
implementação de um Painel de Informações Gerenciais u�lizando a ferramenta BI – Business
Intelligence. Essa ferramenta contribuirá para o fortalecimento da governança ins�tucional e
subsidiará a alta administração com informações estratégicas para a tomada de decisão.

2. Dessa forma, será formada uma comissão do projeto piloto de implementação do
Painel de Informações Gerenciais da UFC, pelo que solicitamos a indicação de um servidor
envolvido com informações gerenciais de sua unidade para atuar nesta comissão. Os dados do
servidor indicado (nome completo, siape e contato) deverão ser informados por meio de o�cio no
presente processo,  até o dia 22/10/2019.

3. Contamos com a sua colaboração para o atendimento desta solicitação no prazo
indicado, a fim de não comprometer o início do projeto.

Atenciosamente,

 
 
 

Prof. ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

 

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA SILVA, Pró-Reitor de
Planejamento e Administração, em 17/10/2019, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1053615 e
o código CRC 3EF42927.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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