PROJETO CONCEITUAL BÁSICO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

CATÁLOGO DE SISTEMAS
ADI

Ambiente de Debate
Interativo

Permite a realização de reuniões interativas através da
rede mundial de computadores usando as Tecnologias
vídeo stream e chat.

WEB

PHP

MS SQL

AGHU

AGHU - Aplicativo
para Gestão de
Hospitais
Universitários

Aplicativo para apoiar a Secretaria de Educação Superior
(SESu) na gestão da rede de hospitais universitários.

WEB

Java

PostGreSQL

ATLAS

Projeto MAPAS do
MEC

O projeto mapas consiste em um "hotsite" com
informações referentes

WEB

PHP

PostGreSQL

BPC

Benefício de
Prestação
Continuada

Sistema de Monitoramento e Controle das Ações do
Benefício da Prestação Continuada. Acompanhamento da
Condicionalidade das Crianças portadoras de
Necessidades Especiais

WEB

PHP

PostGreSQL

Brasil 2010

Site da Conferência
Internacional
Infanto-Juvenil

Criação de site em Joomla para a Conferência
Internacional Infanto-Juvenil - Vamos Cuidar do Planeta.

WEB

PHP

MySQL

Banco
Internacional de
Objetos
Educacionais

Banco Internacional
de Objetos
Educacionais

Repositório de recursos digitais com cunho pedagógicoeducacional. Contempla todos os níveis de ensino.

WEB

PHP

PostGreSQL

Caravana da
Educação

Site Caravana da
Educação

Criação do Caravana da Educação: layout , flash e html
para o hotsite da Caravana da Educação e manutenção.

WEB

XHTML
Flash

MySQL
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Catálogos EPT

Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos
e Superior de
Tecnologia

É o catálogo que tem como objetivo padronizar os eixos e
cursos existentes nas categorias, evitando que cursos
sejam criados fora dos padrões e com redundâncias. A
proposta do sistema é permitir que esse catálogo seja
atualizado pela população através de formulários
enviados via internet, que passarão por um processo de
avaliação técnica e especializada.

WEB

PHP

PostGreSQL

CI

Central de
Informações da
Diversidade

Gestão do repositório de informações do Programa
Diversidade na Universidade(central de Informações) e
fornecer à sociedade brasileira informações sobre as
ações para a promoção da inclusão social e o combate à
discriminação racial e étnica nos sistemas de ensino.

WEB

Java

MySQL

CMM

Central de Mídias
MEC

Criação de um Portal de exibição de vídeos e arquivos
mp3 do Ministério da Educação.

WEB

PHP / CGI
/ Perl /
Java

PostGreSQL

CNE Legis

Sistema de Gestão
de Documentos
Legislativos do
Conselho Nacional
de Educação - CNE

O sistema de gestão de documentos visa a centralização
de informações e garante a consistêcnia dos dados,
permite que os usuários logados no sistema, de acordo
com o perfil, possam cadasstrar documentos, realizar
consultas e gerar impressões

WEB

PHP

PostGreSQL

CNRM

Cadastro Nacional
de Médicos
Residentes

Sistema de Cadastro de Instituições e Programas de
Residência Médica e Cadastros dos Residentes

WEB

ASP

SQL Server
2000

CNRM 2

Sistema da
Comissão Nacional
de Residência
Médica

Sistema web responsável por controlar a criação de
Programas de Residência Médica, bem como a utilização
das bolsas concedidas

WEB

PHP

PostGreSQL

CNRMS

Residência Médica

Junção dos Sistemas SIHUF, SAHUF, Hospitais
Universitários, CNRM e CNRMS. O sistema da Comissão
Residencial Multiprofissional da saúde tem como

WEB

PHP 5

PostGreSQL
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objetivos: Cadastras os programas de Residência
Multiprofissional na área da saúde para levantamento de
todos os programas existentes no país, a serem
posteriormente credenciados na forma da legistação.
CONAE – Eventos

Sistema para apoiar a CONAE (Conferência Nacional de
Educação) na gestão de eventos com cadastro e controle
de participantes online.

WEB

PHP

PostGreSQL

CONAE Relatoria

CONAE - Relatoria

Sistema para apoiar a CONAE (Conferência Nacional de
Educação) na construção de documentos colaborativos
entre Estados por meio digital

WEB

PHP

PostGreSQL

Condicionalidade
da Bolsa Família

Sistema de
Acompanhamento
da Freqüência
Escolar para a
condição da
Educação do
Programa Bolsa
Família

Desenvolvido para substituir o sistema feito pela Caixa
que realizava o acompanhamento da Freqüência Escolar
como condição da Educação do Programa Bolsa Família.

WEB

PHP

SQLServer
2005

Conexão
Saberes

Sistema Conexão de
Saberes

Gestão do programa Conexão de Saberes, com ênfase no
acompanhamento, monitoramento e avaliação das
atividades realizadas por meio de oficinas, pelos
parceiros.

WEB

Java

PostGreSQL

Conf Moodle

Configuração do
Moodle

Disponibilizar comunidade virtual para as secretarias do
MEC

WEB

PHP

MySQL

CONSEG

Site 1ª Conferência
Nacional de
Segurança Pública

Criação de site em Joomla para 1ª Conferência Nacional
de Segurança Pública. Demanda vinda do Ministério da
Justiça.

WEB

PHP

MySQL

CTEL

Sistema de Controle
de Ligações

O Sistema permite a gestão dos contatos das autoridades
do Ministério da Educação, registros das ligações

Cliente/
Servidor

Delphi

Oracle

CONAE Eventos
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Telefônicas

realizadas e recebidas, bem como os recados deixados.

DNE

Diretório Nacional
de Endereços

Padronizar os endereços cadastrados nos sistemas do
Ministério a partir da digitação do Código de
Endereçamento Postal - CEP

WEB

PHP 5

PostGreSQL

DOAÇÃO

Sistema para
controlar Doações
de Bens
Apreendidos pela
Receita Federal

Sistema para controlar Doações de Bens Apreendidos
pela Receita Federal

WEB

ASP

SQLServer
2000

O Projeto "Portal Domínio Público" visa disponibilizar
obras de valor cultural, por meio de um site web,
proporcionando acesso irrestrito aos usuários que utilizam
a rede mundial de computadores. O conteúdo poderá ser:
Pesquisado, por qualquer usuário, por meio de uma
ferramenta simples e rápida; Gerenciamento, pelos
usuários responsáveis, de forma a cadastrar e alterar
obras, aprovadas para a publicação.

WEB

Java

PostGreSQL

WEB

Java

PostGreSQL

Domínio Público

Portal Domínio
Público - 1ª etapa do
processo
automatizado de
inclusão de obras

DP2

Domínio Público 2

Implementação no novo Sistema de Domínio Público parfa
apoiar a gestão de publicações de obras de valor cultural,
contemplando funcionalidades como: Integração com a
CAPES; Integração com o Portal do Banco Internacional
de Objetos Educacionais; e Integração com o Portal do
Professor.

DSS –
Questionário

Questionário Saúde
Institucional Federal

Auxiliar os gestores na obtenção de dados referentes aos
serviços de saúde oferecido aos servidores existentes nas
instituições federais de ensino – IFE's.

WEB

PHP

PostGreSQL

DSS Diagnóstico

Sistema de
Diagnóstico de
Serviço de Saúde

Auxiliar os gestores na obtenção de dados referentes aos
serviços de saúde oferecido aos servidores existentes nas
instituições federais de ensino – IFE's.

WEB

PHP

PostGreSQL
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E-MEC

e-MEC2
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e-MEC

O e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento
dos processos que regulam a educação superior no
Brasil. Todos os pedidos de credenciamento e
recredenciamento de instituições de educação superior e
de autorização, renovação e reconhecimento de cursos,
além dos processos de aditamento, que são modificações
de processos, serão feitos pelo e-MEC. O Sistema atende
à ação de Transparência prevista no PDE os seus
principais módulo são : credenciamento,
recredenciamento/avaliação externa, autorização de
curso, reconhecimento/avaliação de curso, renovação de
reconhecimento de curso/avaliação de curso

e-MEC (Regulação)

E-MEC é o sistema de tramitação eletrônica dos
processos de regulação Credenciamento e
Recredenciamento de Instituições de Ensino de Superior IES, Autorização, Reconhecimento e Renovação de
Reconhecimento de Cursos), regulamentados pelo
Decreto nº. 5.773, de 9 de maio de 2006

e-MEC (Docentes /
Avaliadores)

Sistema de docentes tem como objetivo armazenar os
currículos dos docentes e avaliadores das Instituições de
Ensino Superior. Essas informações servirão de base para
indicadores da educação superior e para o sistema de
designação de comissões de avaliação in-loco.

e-MEC
(Designação)

O sistema de designação tem como objetivo criar as
comissões de avaliação in-loco bem como selecionar os
avaliadores por meio de regras de sorteio a serem
definidas na própria ferramenta.

e-MEC (Avaliação)

O sistema de avaliação de Instituições de Ensino Superior
– IES e de cursos tem como principais objetivos, oferecer
uma base de informações sobre o sistema brasileiro de
Educação Superior, possibilitando assim, avaliá-lo.

WEB

PHP

PostGreSQL

WEB

PHP

PostGreSQL

Atualmente o sistema necessita ser integrado ao e_MEC
e de melhorias (revisão do fluxo de avaliação, retirar
processos manuais, retirar informações redundantes,
revisão do processo de envio de e-mail, adequar as
normas e leis).
EMFOCO

EMFOCO

Sistema para apoiar o MEC na catalogação de mídias
voltadas à educação realizadas por instituições
vinculadas.

WEB

PHP

PostGreSQL

E-Proinfo 2.0

E-Proinfo 2.0

É um Ambiente colaborativo de aprendizagem, através
deste sistema é possível realizar todo o gerenciamento de
cursos a distância

WEB

JAVA

PostGreSQL

Escola Aberta

Escola Aberta

Sistema para apoiar a execução do programa Escola
Aberta, de acordo com as definições técnicas
estabelecidas pelas Secretarias de Educação Básica
(SEB) e de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD).

WEB

PHP

PostGreSQL

Escola Ativa

Escola Ativa

Sistema de Monitoramento e Avaliação do Programa
Escola Ativa

WEB

PHP 5

PostGreSQL

Escola de
Gestores

Sítio Escola de
Gestores

Criação da página do projeto Escola de Gestores

WEB

XHMTL

MySQL

E-SecadAP

Sistema Eletrônico
de Apoio
Administrativo da
Secad

O E-SecadAP busca na sua essência possibilitar aos seus
usuários e proprietários a possibilidade de gerirem em um
ambiente digital e compartilhado, a otimização de
procedimentos em todas as unidades da Secad dos
controles de registros das ligações telefônicas, registros
de compromissos, registros de eventos; registros de
convites e registros de contatos de pessoas e entidades.

WEB

PHP

PostGreSQL

FIES

Sistema para gestão
do FIES

Sistema para apoiar o FNDE - Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no processo de
financiamento estudantil, operado pela Caixa Econômica

WEB

PHP

PostGreSQL
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Federal. O novo FIES irá substituir o atual sistema de
financiamento.
Filantropia

Filantropia

Certificar as entidades filantrópicas.

WEB

PHP

PostGreSQL

Fórum das
Estatais

Fórum das Estatais

Criação de um Portal para hospedar os sistemas do
Fórum das Estatais

WEB

PHP

PostGreSQL

FMEPT

Fórum Mundial de
Educação
Profissional e
Tecnológica

Sistema para apoiar o MEC na execução do Fórum
Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
observando aspectos como controle de participanbtes e
histórico de assuntos.

WEB

PHP

PostGreSQL

GCD

Sistema de Gestão
de Certificação
Digital

Desenvolver sistema de Acompanhamento, Emissão e
Distribuição dos Certificados Digitais

WEB

PHP

PostGreSQL

Guia do
Estudante

Site Guia do
Estudante

Criação de um site para o Guia do Estudante.

WEB

PHP

MySQL

Hotsite PDE

Hotsite do PDE

Hotsite para disponibilizar as ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação

WEB

PHP /
Javascript

MySQL

IDE Brasil 2008

IDE Brasil 2008

Site que permite acesso às tabelas de dados dos
Indicadores Demográficos e Educacionais, por estado ou
por município.

WEB

PHP /
Javascript

PostGreSQL

IDE Estadual
2007

Indicadores
Demográficos e
Educacionais de
todos os Estados do
País

Perfil da população e da rede de ensino de cada um dos
estados brasileiros. Disponibilização dos indicadores
populacionais e educacionais reunidos e sistematizados,
por estado.

WEB

PHP

MySQL

IDE Municipal
2007

Indicadores
Demográficos e
Educacionais de
todos os Municípios
do País

Divulgação do perfil da população e da rede de ensino de
cada um dos municípios brasileiros e os indicadores
populacionais e educacionais reunidos e sistematizados,
por município.

WEB

PHP

MySQL
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O sistema trabalhará integrado e on-line (via WEB),
possibilitando a geração de relatórios gerenciais pela
secretaria de educação em tempo real.

i-Educar

Sistema de Controle
Escolar

O sistema foi desenvolvido para atender as necessidades
dos CI's da rede municipal que até então não contavam
com um sistema informatizado para controlar os alunos.

WEB

PHP

MySQL

WEB

PHP

Sql 2005

WEB

PHP

PostGreSQL

Possibilidade de disponibilizar informações de matrícula e
presença de alunos para outros órgãos, como conselho
tutelar, criança e adolescente e desenvolvimento social
que solicitam periodicamente informações a secretaria de
educação.
IGC

Informações
Gerenciais da
Freqüência Escolar
para a Bolsa Família

III CNIJMA

III Conferência
Nacional InfantoJuvenil pelo Meio
Ambiente

Informativo
Eletrônico

Sistema de
Cadastramento de
Boletins

Divulgar os boletins de serviço das Secretarias e
Subsecretarias do MEC

WEB

ASP

SQLServer
2000

Inscrição PRÓCONSELHO

Sistema de
Inscrições de Cursos
no PRÓCONSELHO

Provê o cadastro de cursos que fazem parte do Programa
Nacional de Capacitação dos Conselheiros Mucinipais de
Educação

WEB

ASP

SQL

Inscrição ProUni

Inscrição ProUni Programa
Universidade para

O Ministério da Educação, alinhado a política do Governo
Federal de democratização do acesso ao ensino superior,
criou o ProUni – Programa Universidade para Todos. Este

WEB

ASP

SQLServer
2000
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Disponibilizar Relatórios Gerenciais da Freqüência
Escolar para a Bolsa Família
Cadastrar pela internet os dados das escolas que
realizarem conferencia locais.
Possibilitar uma seleção estadual das escolas que
participarão das Conferências estaduais

Todos

Programa de Governo tem como finalidade a distribuição
de bolsas de estudo a estudante

Integração SBA
x SGB

Integração SBA x
SGB

Integrar os sistemas SBA-Sistema Brasil Alfabetizado e
SGB-Sistema de Gestão de Bolsas

WEB

PHP

PostGreSQL

IntraMEC

Nova IntraMEC em
Joomla

Migração IntraMEC de MAMBO para JOOMLA. Portal
totalmente em Tableless. XHTML validado para
acessibilidade. Nova Estrutura

WEB

PHP

MySQL

Inventário 2006

Inventário
Patrimonial 2006

Sistema de Gestão e Administração dos Bens
Patrimoniais do MEC, que auxilia a Divisão de Patrimônio
no trabalho de inventariar os bens móveis da instituição.

WEB

PHP

PostGreSQL

LCE

Programa Luz,
Câmera, educAÇÃO

Criação do site em Joomla para o programa Luz, Câmera
e Educação.

WEB

PHP

MySQL

MAILING

Sistema de envio de
conteúdo por e-mail

Sistema a ser utilizados em marketing direto. Sistema
para mala direta utilizando correio eletrônico

WEB

PHP 5

PostGreSQL

Mais Educação

Sistema Mais
Educação

Gestão do Programa Mais Educação, subsidiar os
gestores do programa no acompanhamento,
monitoramento e avaliação das atividades realizadas
pelos parceiros envolvidos no programa facilitando a
tomada de decisão na implementação da política pública.

WEB

PHP

PostGreSQL

MAP

MAP SERVICE

Base sobre a qual o i3Geointerage

PHP

PostGreSQL

Sistema de
Atendimento a
Imprensa

Devido à grande quantidade de requisições de
atendimento feitos pelos veículos de comunicação à ACS
Gabinete (9° andar) e por cada um dos postos avançados
em secretarias (SESU, SETEC, SECAD, SEED...). Surgiuse a necessidade de um sistema que registrasse todos
esses atendimentos em uma única base compartilhada
pelas diversas secretarias, que prestam esse tipo de
serviço aos veículos de comunicação de todo o país. Essa
necessidade veio principalmente pelo fato dos registros

PHP

PostGreSQL

MEC Imprensa
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WEB

desses atendimentos serem feito em planilhas Excel.

MEC Legis

Sistema de Gestão
de Documentos
Legislativos da
Consultoria Jurídica
do MEC

O sistema MEC Legis surgiu devido a necessidade do
desenvolvimento de um sistema para gestão dos
documentos, centralizando informações e garantindo a
consistêcnia dos dados, permitindo assim que, usuários
logados no sistema, de acordo com o perfil, possam
cadasstrar documentos, realizar consultas e gerar
impressões

WEB

PHP

PostGreSQL

Medalha Paulo
Freire

Medalha Paulo
Freire

Formulário público de inscrição para a Medalha Paulo
Freire. Projeto que premiará ações ou iniciativas de
incentivos à alfabetização de jovens e adultos.

WEB

PHP 5

PostGreSQL

Mulheres Mil

Nova versão do site do Projeto Mulheres Mil, fruto de uma
parceria entre o Ministério da Educação e a Agência
Canadense de Desenvolvimento Internacional.

WEB

PHP

MySQL

Monieja

Sistema de
Monitoramento do
EJA

Gestão do Programa Fazendo Escola, subsidiar os
gestores do programa no acompanhamento,
monitoramento e avaliação das execução dos recursos
financeiros repassados para as instituições parceiras, bem
com, avaliar o desenvolvimento das ações do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos – Fazendo Escola do
ensino fundamental, visando sua adequação ao contexto
dessa modalidade de ensino.

WEB

PHP

PostGreSQL

NIS

Localização e
Outorga do NIS

Atribuir NIS aos cadastros

WEB

PHP

Sql 2005

PAC

Plano Anual de
Capacitação

Provê o cadastro dos cursos que fazem parte do Plano
Anual de Capacitação promovido pelo CETREMEC

WEB

ASP

SQLServer
2000

PAC - Inscrição

Sistema de Inscrição
de curso no PAC -

Cadastro de inscrições de servidores para os cursos
oferecidos do PAC

WEB

ASP

SQLServer
2000

MM
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Cetremec
Instrumento de
Acompanha- mento
da Execução do
PBA - Exercício 2007

Subsidiar aos gestores informações de acompanhamento
da execução do PBA referente ao exercício 2007 por
intermédio da criação de instrumento de diagnóstico
específico.

WEB

ASP

SQLServer

PBA 2008

Programa Brasil
Alfabetizado - 2008

O Programa Brasil Alfabetizado representa um portal de
entrada na cidadania, articulado diretamente com o
aumento da escolarização de jovens e adultos e
promovendo o acesso à educação como um direito de
todos em qualquer momento da vida. Criado pelo
Ministério da Educação o Programa tem como objetivo
abolir o analfabetismo no Brasil. O Sistema permite o
controle da execução do Programa Brasil Alfabetizado do
Ministério da Educação, por meio da realização dos
cadastros de alfabetizadores, coordenadores de turma,
tradutores/intérpretes de libras, turmas e alfabetizandos

WEB

PHP

PostGreSQL

PBA Relatórios

Instrumento de
Diagnóstico do PBA
- Módulo Relatório

Consolidação dos dados coletados no cenário municipal
e/ou estadual sobre questões e dimensões específicas
sobre EJA prevista no instrumento de diagnóstico para
subsidiar futuramente a política pública em EJA/AJA

WEB

ASP

SQLServer

PDE 1 ano

Site do PDE 1 ano

Criação de um site em Joomla para do Plano de
Desenvolvimento da Educação.

WEB

PHP

MySQL

Programa Ética e
Cidadania

O Programa Ética e Cidadania é uma iniciativa do
Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos com o objetivo de criar uma rede de
comunicação entre os fóruns escolares de ética e de
cidadania espalhados por todo o país, criando as
condições para a consolidação do programa e o
fortalecimento das ações relacionadas à ética e à

WEB

PHP

PostGreSQL

PBA 2007

PEC
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cidadania.
O programa tem como instrumento principal de ação a
constituição, em cada escola, do Fórum Escolar de Ética e
de Cidadania. O programa pretende apoiar a ação dos
educadores e dos membros dos fóruns, fornecendo
recursos didáticos e materiais pedagógicos adequados à
sua execução, e promovendo a troca de experiências
entre os participantes. O Sistema permite o
cadastramento das instituições de ensino interessadas no
Programa e a solicitação e acompanhamento dos kit’s
contendo o material necessário para a implantação do
Programa naquelas instituições
Programa
Estudantes
Convênio de
Graduação

Cooperar com a formação de pessoal de nível superior
dos países participantes. Criar, divulgar e aprofundar uma
imagem favorável do Brasil no exterior. Aprofundar as
relações diplomáticas com os países envolvidos. Divulgar
o sistema brasileiro de educação superior.

WEB

PHP 5

PostGreSQL

PET Egressos

Sistema do
Programa de
Educação Tutorial PET - Egressos

O sistema têm como principal propósito o cadastro e
acompanhamento dos egressos do PET (Programa de
Educação Tutorial) por meio do preenchimento de um
formulário. Os tutores dos PETs de todo o Brasil poderão
acompanhar os formulários preenchidos, referente ao PET
que ele faz parte, e validar os dados. Os usuários da
Comissão poderão verificar os acessos ao sistema e
emitir relatórios com dados dos formulários. Os usuários
da SESu(Secretaria de Educação Superior) poderão, por
sua vez, gerenciar tutores e usuários da Comissão além
de emitir relatórios com dados dos formulários.

WEB

PHP

PostGreSQL

PingIFES

Plataforma de
Integração de Dados
das IFES

O projeto PingIFES surgiu de uma necessidade específica
da SESu/MEC em obter dados atualizados das IFES, de
forma ágil, com a maior qualidade possível, para

WEB

Java

PostGreSQL

PEC-G
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efetivamente servir como base técnica para a tomada de
decisões da SESu
Plataforma
Freire

Sistema Nacional de
Formação de
Professores da
Educação Básica

Gerenciar a demanda e oferta de curso para professores
da educação superior, bem como, administrar o currículos
dos professores

WEB

PHP

PostGreSQL

PMSE

Plano de
Mobilização Social
pela Educação

Gerenciar Instituições Participantes

WEB

PHP 5

PostGreSQL

Portal - IntraMec

Portal de
Informações IntraMec

Portal de Informações da Intranet do Ministério da
Educação

WEB

PHP

MYSQL

Portal do Aluno

Portal do Aluno

Acesso a conteúdos educacionais, onde os alunos
poderão realizar pesquisas e tarefas de aula.

WEB

PHP

PostGreSQL

O Portal, lançado em 2008 em parceria com o Ministério
da Ciência e Tecnologia, tem como objetivo apoiar os
processos de formação dos professores brasileiros e
enriquecer a sua prática pedagógica.

WEB

PHP

PostGreSQL

Portal e-Tec

Portal do Programa
– Escola Técnica
Aberta do Brasil

Democratizar o acesso ao ensino

WEB

PHP 5

PostGreSQL

Portal MEC

Portal de
Informações do
Ministério da
Educação

Portal de Informações do Ministério da Educação
desenvolvido sob a plataforma de gerenciamento de
conteúdo JOOMLA

WEB

PHP

MYSQL

Portal ProUni

Portal de
Informações ProUni

Atualização de conteúdo do Portal Programa Universidade
Para Todos.

WEB

ASP
XHTML

SQLServer
2000

Portal UAB

Portal da

Portal de divulgação da Universidade Aberta do Brasil

WEB

PHP 5

PostGreSQL

Portal do
Professor
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Portal do Professor

Universidade Aberta
do Brasil
Portal UCA

Portal do Programa
– Um Computador
por Aluno

Portal de divulgação do programa Um Computador por
Aluno

WEB

PHP 5

PostGreSQL

PRADIME

Portal PRADIME

Atualização de conteúdo do Programa de Apoio aos
Dirigentes Municipais

WEB

PHP

MYSQL

Pró-Formação

Sistema de
Informação do
Programa Próformação

Monitoramento e avaliação do curso de formação de
professores leigos e magistério.

WEB

ASP

MS SQL

Proforti

Hotsite do Proforti

Hotsite para o Programa de Fortalecimento Institucional
das Secretarias Municipais do Semi-Árido

WEB

PHP

MySQL

SIPWeb Proinfantil

Sistema gerencial com o objetivo de controlar as
atividades do Programa de Formação de Professores em
Educação Infantil – Proinfantil

WEB

PHP 4

MS SQL

Programa
Universidade para
Todos – ciclo 2007

O Ministério da Educação, alinhado a política do Governo
Federal de democratização do acesso ao ensino superior,
criou o ProUni - Programa Universidade para Todos. Este
Programa de Governo tem como finalidade a distribuição
de bolsas de estudo a estudantes carentes. Neste cenário
temos um sistema que controla: - a geração das bolsas de
estudo, pelas Instituições de Ensino Superior; - a
distribuição das bolsas através da inscrição e seleção dos
candidatos, com base no ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio); - o controle efetivo das bolsas em
utilização; Alguns de seus principais módulos são: Cadastros: mantenedora, IES, unidades e cursos Emissão de Adesão/Aditivo - Inscrição e resultado Comprovação de informações - Manutenção de Bolsas

WEB

ASP

SQL Server
2000

Proinfantil

ProUni Ciclo
2007
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Portal de informações do Programa Reforma Universitária.
O portal é composto por um site de informações e por um
módulo de gerência de conteúdo referente à publicação
de notícias e de documentos.

WEB

ASP

SQLServer
2000

PRU

Portal Reforma
Universitária

Quadra nas
Escolas

Quadra nas Escolas

Reforma, ampliação e construção de quadras nas escolas
beneficiadas pelo Mais Educação.

WEB

PHP

PostGreSQL

RAMEC

Repositório de
Arquivos do MEC

Criação de um site em Joomla para o Repositório de
Arquivos do Ministério da Educação.

WEB

PHP

MySQL

RCE

Rede de
Comunicadores da
Educação

Sítio destinado a distribuição de informação e
documentação para a Rede de Comunicadores do Rádio
do Ministério da Educação

WEB

PHP

MySQL

RIVED

Rede Interativa
Virtual de Educação

Produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de
objetos de aprendizagem.

WEB

PHP 4

MS SQL

SADE

Sistema de
Avaliação e
Desempenho de
Servidores em
Estágio Probatório

O Sistema de Avaliação de Desempenho de Servidores
em Estágio Probatório visa a melhoria do processo de
avaliação de servidores em estágio probatório,
automatizando o processo, bem como gerando dados
relevantes para o Gestor sobre as avaliações.

WEB

PHP

PostGreSQL

SAF

Sistema de
Avaliação Funcional

Sistema de Avaliação Funcional – GDATA

Cliente/
Servidor

Delphi

SQLServer

SAFAS

Sistema de
Afastamento do País

Registrar e controlar o afastamento de docentes do país,
no âmbito MEC.

Cliente/
Servidor

VB

SQLServer
2000

SAG

Sistema de Controle
de Agenda

É um sistema de Agendamento e Controle de
Documentos do Gabinete do Ministro, Controla os eventos
(reuniões, fóruns, audiências, convites).

Cliente/
Servidor

Delphi

SQLServer
2000

SAHUF

Sistema de
Acompanha-mento
dos Hospitais

Este sistema é caracterizado por fazer o
acompanhamento do repasse dos recursos do Programa

WEB

PHP

MS SQL

Página 15 de 31

Universitários
Federais

Interministerial

Sistema de
Administração de
Transportes

Administra diariamente o uso de transporte terceirizado e
oficial no âmbito do MEC, controlando quilômetros
rodados, combustível consumido, revisões, consertos,
multas e outros serviços nos veículos sob a
responsabilidade do MEC.

WEB

ASP

SQLServer
2000

Sistema Brasil
Alfabetizado

O Programa Brasil Alfabetizado representa um portal de
entrada na cidadania, articulado diretamente com o
aumento da escolarização de jovens e adultos e
promovendo o acesso à educação como um direito de
todos em qualquer momento da vida. Criado pelo
Ministério da Educação o Programa tem como objetivo
abolir o analfabetismo no Brasil. O Sistema permite o
controle da execução do Programa Brasil Alfabetizado do
Ministério da Educação, por meio da realização dos
cadastros de alfabetizadores, coordenadores de turma,
tradutores/intérpretes de libras, turmas e alfabetizandos.

WEB

ASP

SQLServer

SBA 2007

Sistema Brasil
Alfabetizado

O Programa Brasil Alfabetizado representa um portal de
entrada na cidadania, articulado diretamente com o
aumento da escolarização de jovens e adultos e
promovendo o acesso à educação como um direito de
todos em qualquer momento da vida. Criado pelo
Ministério da Educação o Programa tem como objetivo
abolir o analfabetismo no Brasil. O Sistema permite o
controle da execução do Programa Brasil Alfabetizado do
Ministério da Educação, por meio da realização dos
cadastros de alfabetizadores, coordenadores de turma,
tradutores/intérpretes de libras, turmas e alfabetizandos.

WEB

SCA

Sistema de Controle
de Acesso

Controla o acesso de visitantes do MEC. E cadastra
crachá provisório para servidores do MEC.

Cliente/
Servidor

SAT

SBA
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SQL 2000

Delphi

SQLServer
2000

Sistema de Controle
do Acervo
Documental e
Bibliográfico - GM

Cadastro do Acervo Documental do Ministério da
Educação

WEB

PHP

PostGreSQL

SCB

Sistema de Cadastro
de Bolsistas

Cadastrar e controlar bolsistas para a geração de
autorizações dos pagamentos junto ao FNDE,
condicionados aos bolsistas engajados nos cursos
oferecidos pelas Instituições conveniadas.

WEB

PHP

PostGreSQL

SCBG

Censo Bibliográfico
da Graduação

Indicação por parte do docente, de publicações (livros e
periódicos) para os cursos de graduação das Instituições
Federais de Ensino Superior

WEB

PHP

SQL

SCC

Sistema de Controle
de Convênios e
Descentrali-zações

O sistema SCC atende a necessidade da COAP em
manter e obter as informações dos convênios firmados.
Com base nestas informações o SCC disponibilizará
consultas/relatórios da situação e valores dos convênios
de acordo com as demandas da Secretarias de Ensino a
Distância.

WEB

PHP

PostGreSQL

SCCSESU

Sistema de Controle
de Convênios

Sistema de Controle de Convênios - visa substituir o uso
de planilhas no controle de convênios. Este processo
consiste em registrar os convênios firmados e gerar
relatórios gerenciais e de acompanhamento

WEB

PHP

PostGreSQL

SCF

Sistema de Controle
de Freqüência

Sistema que auxilia na gestão da freqüência dos
servidores do MEC, realizando o controle de entrada e
saída – interagindo com o relógio de ponto da entrada,
gerando as folhas de ponto e gerenciando os recessos e
férias.

Cliente/
Servidor

Delphi

SQLServer
2000

SCFAC

Sistema de Cadastro
de Facilitadores

Cadastro de Facilitadores do CETREMEC

WEB

PHP

PostGreSQL

SCIE

Solicitação de
Concessão de

Inscrições para o processo seletivo destinado à
concessão de bolsas de estudo para financiamento parcial

WEB

ASP

SQLServer

SCAD
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Incentivo
Educacional

de Cursos de Graduação a servidores.

2000

SCK

Sistema de Controle
de Kit's

O Sistema permite aos interessados a solicitação, o
gerenciamento das solicitações, o envio dos kit's - material
instrucional para a capacitação dos Conselheiros
Escolares na implantação e fortalecimento dos Conselhos
Escolares – o acompanhamento da agenda de
solicitações, o registro dos relatórios de realização da
capacitação e a emissão dos relatórios
estatísticos/listagens. O SCK atende ao Plano de Metas
do PDE (Índice do Desenvolvimento da Educação Básica
- IDEB) por meio do programa Compromisso de Todos
pela Educação, cujo objetivo é fomentar e apoiar os
conselhos escolares, envolvendo as famílias dos
educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar
pela manutenção da escola e pelo monitoramento das
ações e consecução das metas do compromisso

SCL

Sistema de Controle
de Chamadas

Gestão dos telefones do Ministério da Educação.

WEB

PHP

PostGreSQL

SDP

Domínio Público

O Portal Domínio Público visa disponibilizar obras de valor
cultural, proporcionando acesso irrestrito aos usuários que
utilizam a rede mundial de computadores. O conteúdo
poderá ser pesquisado por qualquer usuário, por meio de
uma ferramenta simples e rápida; Gerenciamento, pelos
usuários responsáveis, de forma a cadastrar e alterar
obras, aprovadas para a publicação.

WEB

Java

PostGreSQL

SecadDoc

Sistema de
Numeração
automática de
Documentos da
Secad

Geração da numeração automática de documentos
expedidos pela Secad e permitir a pesquisa das
informações armazenadas no sistema.(trata-se de um
aplicação específica)

WEB

PHP

PostGreSQL
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WEB

PHP

PostGreSQL

SED

SEED Net

Sistema de
Expedição de
Documentos

Controla a expedição de documentos de um setor do GM.

Cliente/
Servidor

Delphi

SQLServer
2000

Revista Eletrônica
da SEED

A Seednet é uma revista eletrônica que possibilita acesso
fácil, gratuito e dinâmico a todo o universo de conteúdos
sobre EAD. A revista busca a interação direta com seus
leitores, por meio de ferramentas como fóruns, batepapos, enquetes e comentários, que visem o
conhecimento qualitativo de seu público e o atendimento
de suas demandas.

WEB

PHP 4

MS SQL

Delphi

SQLServer
2000

SEG

Sistema de
Segurança

Administração de usuários e sistemas e documentação do
ambiente de produção dos aplicativos.

Cliente/
Servidor e
Módulo de
autenticação
WEB

Segurança

Sistema de
Gerenciamento de
Usuários e Sistemas

Sistema gerencial com o objetivo de controlar o acesso
aos sistemas e os seus usuários.

WEB

PHP 4

MS SQL

SEO

Sistema de Estrutura
Organizacional

Controla a estrutura organizacional do MEC e os seus
respectivos ocupantes de cargos e funções.

Cliente/
Servidor

Delphi

SQLServer
2000

SEO-WEB

Sistema de Estrutura
Organizacional

Controla a estrutura organizacional do MEC e os seus
respectivos ocupantes de cargos e funções

WEB

PHP

PostGreSQL

SESuWeb

Revista Eletrônica
da SESuWeb

A SESuWeb é uma revista eletrônica que possibilita
acesso fácil, gratuito e dinâmico a todo o universo de
conteúdos sobre ensino superior.

WEB

PHP

MS SQL

SGB

Sistema de Gestão
de Bolsas

Prover a gestão de bolsa e de bolsistas desde o cadastro
inicial até o acompanhamento dos programas realizados,
possibilitando ao bolsista a visualização de extratos de
pagamento. O Sistema atende aos programas SBA e UAB

WEB

PHP

PostGreSQL
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pertencentes a ações do PDE
Sistema de Gestão
de Eventos

Desenvolver sistema para gerencia eventos realizados
pelo MEC

WEB

PHP

PostGreSQL

SGEF

Gerenciamento de
Escola de Fábricas

O programa Escola de Fábrica tem como objetivos
preparar os jovens sem condições financeiras para o
exercício de uma profissão e criar oportunidades de
trabalho e renda. Seu diferencial é estabelecer parcerias
entre o governo federal e entidades públicas e privadas
sem fins lucrativos, para instalar salas de aula em
empresas. O Sistema possibilita o cadastramento dos
projetos de cursos encaminhados pelas instituições e a
sua avaliação pelas Unidades responsáveis pela Escola
de Fábrica

WEB

PHP 5

PostGreSQL

SGM

Sistema de
Gerenciamento de
Mensagens

Sistema que auxilia na gestão das mensagens recebidas
da página do Fale Conosco existente no portal do
Ministério da Educação.

WEB

ASP

SQLServer
2000

SGP

Sistema de Gestão
de
Projetos/Convênios
de Cooperação de
Organismos
Internacionais

Visa controlar as atividades e projetos de Consultores de
organismos internacionais.

WEB

PHP 5

PostGreSQL

WEB

PHP 4

SQLServer
2000

WEB

PHP 5

PostGreSQL

SGE

SGQA

SGQAADM
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O Sistema de Gestão de Questionários de Avaliação
Sistema de Gestão
provê dados gerenciais baseados nos dados preenchidos
dos Questionários de nas avaliações feitas pelos alunos do EPROINFO. Estas
Avaliação
informações serão processadas pela área juntamente com
a UnB para avaliar a qualidade dos treinamentos.
Administração de
INFO MÍDIAS NA
EDUCAÇÃO

Gerenciar informações sobre instituições e cursos,
responsáveis, tutores, cursistas.

Sistema de
Gerenciamento de
Servidores de Rede

Gerenciamento de servidores de rede do MEC

WEB

PHP

PostGreSQL

SIAPRO

Sistema de
Acompanhamento
de Processos – CNE

Sistematizar e padronizar os procedimentos de
administração de processos/ documentos. Acompanhar os
processos/ documentos desde a sua entrada no Protocolo
do CNE. Agilizar o fluxo dos processos/documentos no
âmbito do MEC. Preservar o histórico das movimentações
sofridas pelos processos, tornando possível a
identificação, a qualquer momento, das informações
inerentes a eles.

Cliente/
Servidor

VB

Banco
Access

SICME

Sistema de
Informações dos
Conselhos
Municipais de
Educação

Coletar informações sobre os Conselhos Municipais de
Educação fornecendo subsídio para caracterizar o perfil
dos CME no país, para estudos e pesquisas no campo da
gestão democrática e para auxiliar a formulação da
política de educação básica do MEC.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIDOC

Sistema de
Informações de
Documentos

Sistematizar e padronizar os procedimentos de
administração de processos/documentos. Acompanhar os
processos/documentos desde a sua entrada no Protocolo
Central do MEC ou unidades correspondentes. Agilizar o
fluxo dos processos/documentos no âmbito do MEC

Cliente/
Servidor

VB

SQLServer
2000

SIEAD

Sistema de busca de
Polos de EAD

O SIEAD é um sistema de busca de Instituições e Pólos
credenciados em Educação a Distância, sendo que as
mesmas deverão estar credenciadas pelo Ministérios da
Educação - MEC, mais especificadamente na Diretoria de
Políticas em EAD – DPEAD - da Secretaria de Educação
a distância – SEED

WEB

PHP

PostGreSQL

SigProj

Sistema de
Informações
Gerenciais de

Tem como objetivo auxiliar o planejamento, a gestão, a
avaliação e a publicação das ações de extensão
desenvolvidas nas Universidades Brasileiras.

WEB

PHP

PostGreSQL

SGSR
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Projetos

SIG SETEC

Sistema de
informações
Gerenciais da
SETEC

O sistema tem o objetivo de viabilizar de forma prática e
transparente uma abordagem gerencial dos dados e
indicadores resultantes da ação educativa empreendida
no âmbito das IFETs, além de permitir a essas instituições
e aos dirigentes do MEC acesso, em tempo real, a uma
base de dados que contemple informações atualizadas

WEB

Java

PostGreSQL

SIGAP

Sistema Gerencial
de
Acompanhamento
de Processos

Possibilitar o gerenciamento das despesas dos processos
de aquisição pela CGRL

WEB

PHP

PostGreSQL

SIGETEC

Sistema de Gestão
de Tecnologia

Sistema gerencial com o objetivo de controlar a logística,
o financeiro e a distribuição dos equipamentos da SEED.

WEB

PHP 4

MS SQL

SIHUF

Sistema de
Informação dos
Hospitais
Universitários

O SIHUF existe desde 1997 e foi construído com o
objetivo de coletar e armazenar os dados dos Hospitais
Universitários Federais a cada semestre. São os
seguintes dados: alunos, área física, despesas, docentes,
força de trabalho, indicadores qualitativos e quantitativos,
receita, residentes, produção de serviços, produção
científica e procedimentos de alta complexidade

MS Access

Não há

MS Access

SIMEC Acadêmico

SIMEC Monitoramento
Acadêmico

Módulo interno do SIMEC - Permitir o monitoramento de
dados pertinentes a informações acadêmicos, tais como
bolsas e cargos, permitindo a distribuição e
acompanhamento dessas informações.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC Atividades
Estratégicas

SIMEC - Módulo de
identificação das
atividades
estratégicas

Módulo para identificar as atividades estratégicas do PDE.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC Avaliação

SIMEC - Avaliação

Sistema de Avaliação para a Gratificação de Desempenho

WEB

PHP

PostGreSQL
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GDPGPE

GDPGPE

do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo

SIMEC Biblioteca de
Projetos

SIMEC - Módulo
Biblioteca de
Projetos

Manter um cadastro com todos os projetos que serão
compartilhados pelos órgãos e entidades pertencentes ao
MEC. Manter um fórum de discussão sobre projetos.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC – Brasil
Profissionalizado

SIMEC – Módulo
Brasil Profissionalizado

Permitir a captação do diagnóstico e definição do plano de
ações articuladas para o Ensino Médio Integrado a
Educação Profissional e Tecnológica dos estados e
municípios, on-line.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC –
CDPGPE

SIMEC Informações
Orçamentárias e
Financeiras

Módulo de controle financeiro do MEC

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC Compras SAA

SIMEC - Compras
SAA

Sistema para apoiar o MEC no registro dos processos de
compras efetuado pela Subsecretaria de Assuntos
Administrativos (SAA).

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - Conjur

SIMEC - Módulo
Conjur

Sistema permite o controle de fluxo de documentos
(processos) da CONJUR – Consultoria Jurídica do
Ministério da Educação

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - CTE

SIMEC - Módulo
Cadastro de
Tecnologias
Educacionais

Cadastro de propostas para a qualificação de tecnologias
educacionais inovadoras que promovam a qualidade na
educação básica em todas as suas etapas e modalidades
de ensino.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC Demandas

SIMEC - Módulo de
Gestão de
Demandas

Cadastrar demandas para as seguintes áreas: sistemas
de informação, suporte de atendimento, redes, telefonia,
mobiliário, dentre outras

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC –
Elaboração e
Revisão do PPA

SIMEC – Módulo de
Elaboração e
Revisão do PPA

Permite a elaboração e revisão dos Programas e ações
do PPA (Plano PluriAnual)

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC -

SIMEC - Emendas

Sistema para apoiar o MEC no cadastramento e

WEB

PHP

PostGreSQL
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acompanhamento dos processos de emendas
parlamentares relativas as ações orçamentárias
orientadas à educação.

Emendas

SIMEC –
Execução
Orçamentária e
Financeira

SIMEC - Módulo
Orçamentário e
Financeiro

Permite o acompanhamento da execução orçamentária
financeira do MEC

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC Financeiro

SIMEC - Financeiro

Sistema para apoiar o MEC no tratamento das
informações de execução orçamentária e financeira
enviadas pelo SERPRO (SIAFI) por meio dos arquivos de
extração e internalização destas, no banco de dados do
SIMEC.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - Força
de Trabalho

SIMEC - Força de
Trabalho

Sistema para apoiar a CGGP no levantamento da Força
de Trabalho do Ministério da Educação.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC –
Gerência de
Projetos

SIMEC - Módulo de
Gerência de Projetos
- SIMEC

Planejamento de Projetos e acompanhamento e controle
da execução de tarefas.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - LSE

SIMEC - Módulo
Levantamento da
Situação Escolar

Sistema informatizado e planilhas de preenchimento de
dados a serem coletados no Levantamento da Situação
Escolar - LSE. Esses dados deverão ser levantados ou
atualizados pelos técnicos das secretarias e inseridos no
sistema LSE com o objetivo de emitir relatórios
diagnósticos das escolas da rede, coerentes à atualidade,
e assim, verificar a situação de sua rede física frente aos
Padrões Mínimos de Funcionamento das Escolas - PMFE.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC Monitoramento
de Cursos

SIMEC Monitoramento de
Cursos (Rede
Federal)

Sistema para apoiar o MEC no monitoramento da Rede
Federal contemplando funcionalidades como:
monitoramento de Concursos, Monitoramento de Cursos,
Dados das entidades (unidade e campus), Dados dos
dirigentes, Visualização de Notas Técnicas, Mapa da

WEB

PHP

PostGreSQL
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Rede Federal, Alimentação de dados que geram as notas
técnicas do SIG e Visualização de Obras.
SIMEC – Módulo de
SIMEC –
Monitoramento e
Monitoraramento
Avaliação do PPA
do PPA

Permite monitorar e avaliar as ações e programas do
plano plurianual, possui integração com o sistema de
informações gerenciais e de planejamento do plano
plurianual.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC –
Monitoramento
do PDE

SIMEC - Módulo de
Monitoramento do
Plano de
Desenvolvimento da
Educação

Elaboração e Acompanhamento do Plano de
Desenvolvimento da Educação

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC Monitoramento
Estratégico

Sistema de
Monitoramento
Estratégico

O SIMEC é uma ferramenta gerencial cuja função é
instrumentalizar o processo de planejamento, auxiliar as
equipes executoras de Programas e Ações e subsidiar os
dirigentes do Ministério na tomada de decisões.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - Obras

SIMEC - Módulo de
Monitoramento e
Controle de Obras e
Infraestrutura

Manter a fiscalização das obras do Ministério da
Educação desde a elaboração dos projetos até a
execução das etapas de construção, através da inserção
de dados de vistoria com fotos das obras.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - Painel

SIMEC - Painel

Cadastrar e manter série histórica de indicadores
encontrados nos produtos decorrentes de atividades de
Alinhamento Estratégico, tais como: Mapas estratégicos e
indicadores estratégicos. Os mapas estratégicos são
representados no Painel de acordo com os eixos:
Educação Básica, Educação Superior, Alfabetização,
Educação Continuada e Diversidade e Educação
Profissional e Tecnológica.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - PAR
Indígena

SIMEC - Módulo do
PAR Indígena

Monitorar ações indígenas de formação escolar,
elaboração de materiais didáticos e obras indígenas.

WEB

PHP

PostGreSQL
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SIMEC - Módulo do
PDE-Escola

Instrumento utilizado para acompanhar a elaboração do
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) e
subsidiar os dados que auxiliarão no planejamento
estratégico das escolas da rede pública.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - Plano
de Ações
Articuladas

SIMEC - Plano de
Ações Articuladas

Instrumento de planejamento do MEC que objetiva o
desenvolvimento de ações conjuntas entre Estado e
municípios que resultam em melhorias efetivas da
qualidade da educação

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC – Plano
de Metas

SIMEC - Módulo
Compromisso Todos
pela Educação

Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação tem
por objetivo permitir a captação do diagnóstico e definição
do plano de ações articuladas de cada UF e Município online.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - Pregão
de
Medicamentos
(REHUF) CGHU

SIMEC - Pregão de
Medicamentos
(REHUF) CGHU

Sistema para apoiar o MEC no processo de realização de
pregões para aquisição de medicamentos contemplando
funcionalidades como: Disponibilização dos pregões a
serem realizados; Disponibilização da lista de
medicamentos que serão licitados; Permitir aos Hospitais
Universitários aderir ao pregão informando a quantidade
desejada de medicamento a ser licitado e o preço
histórico gasto em períodos anteriores; e Gerar relatórios
sobre a quantidade total de medicamentos a serem
comprados e os preços mínimos e máximos dos períodos
anteriores.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC Processos do
FNDE

SIMEC Acompanhamento
de Processos do
FNDE

Sistema para apoiar o MEC no acompanhamento dos
processos de infraestrutura da CGEST.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC –
Programação
Orçamentária

SIMEC - Módulo de
Programação
Orçamentária

Permite Elaborar a proposta orçamentária do Ministério da
Educação, possui integração com o SIGPLAN (Sistema
de Informações e de Planejamento do Plano Plurianual) e
com o SIDOR (Sistema Integrado de Dados

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - PDEEscola
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Orçamentário).

SIMEC - PSE

SIMEC - Programa
Saúde na Escola

Gestão do Programa PSE, subsidiar os gestores do
programa no acompanhamento, monitoramento e
avaliação das ações praticadas pelos agentes da Equipe
Saúde da Família (ESF), visando a prevenção, promoção
e na atenção a saúde dos estudantes dos
municípios/escolas alvo que aderiram ao PSE.

SIMEC - REHUF

SIMEC - REHUF

Avaliar recursos e infra-estrutura dos hospitais
universitários federais

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC – Reuni

SIMEC Reestruturação e
Expansão das
Universidades

Captação on-line dos projetos das Instituições Federais de
Ensino Superior

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC –
Segurança e
Configuração

SIMEC - Módulo de
Segurança e
Configuração do
SIMEC

Controle de usuários, acesso ao SIMEC e interface do
sistema.

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC - SIG

SIMEC - SIG Informações para a
Presidência

Módulo de informações gerenciais para subsidiar a
elaboração de documentos destinados à Presidência da
República

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMEC – SIOF

SIMEC Informações
Orçamentárias e
Financeiras

Módulo de controle financeiro do MEC

WEB

PHP

PostGreSQL

Sistema de Pastas
Funcionais
Microfilmadas

O Sistema de Pastas Funcionais Microfilmadas - SIMPAF,
tem como objetivos: Sistematizar e padronizar os serviços
inerentes aos procedimentos de microfilmagem de
documentos (Pastas Funcionais) no MEC. Proporcionar
aos usuários do sistema maior rapidez na localização dos
microfilmes. Preservar o histórico das pastas funcionais,

WEB

PHP

PostGreSQL

SIMPAF
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WEB

PHP

PostGreSQL

tornando possível sua rápida localização
SISAD

Sistema de
Administração

Sistema gerencial com o objetivo de controlar as
atividades por recurso de forma simplificada, permitindo o
acompanhamento das mesmas por todos os envolvidos.

WEB

PHP

MS SQL

SISAP

Acompanhamento e
Solicitação de
Processos
Arquivados e
Microfilmados.

Controla os pedidos de desarquivamento de processos e
documentações que estão na microfilmagem e no arquivo
central do MEC. Controla quais os solicitantes, qual o tipo
de solicitação (processo de aposentadoria, quintos,
dossiês, etc).

Cliente/
Servidor

Delphi

SQLServer
2000

SISCONF

Sistema de
Conferência

Sistema para viabilizar a conferência da educação 2010.

WEB

PHP

PostGreSQL

SisProUni

SisProUni Programa
Universidade para
Todos

Sistema web responsável por controlar a geração e
distribuição de bolsas de estudo, para cursos de ensino
superior, à candidatos carentes.

WEB

ASP,
Javascript,
VBScript

SQLServer
2000

SisRel

Sistema de Extração
Dinâmica de Dados

Geração Dinâmica de Consultas e Relatórios com
utilização de gráficos e plotagem em georeferenciamento.

WEB

PHP

PostGreSQL

SISTEC

Sistema Nacional de
Informações da
Educação
Profissional e
Tecnológica

Disponibilizar, mensalmente, informações sobre escolas
que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus cursos e
alunos desse nível de ensino. Caso a escola também
ofereça cursos de formação inicial e continuada, o
SISTEC apresentará ainda dados referentes aos cursos e
aos alunos dessa oferta de ensino.

WEB

PHP

PostGreSQL

Sistemas MDA

Sistemas MDA Ministério do
Desenvolvimento
Agrário

Software de atendimento aos usuários, Sistema de
gerenciamento de Portais e de controle de acesso.

WEB

PHP

PostGreSQL

SISu

Sistema de Seleção
Unificada

Sistema para apoiar as Instituições de Ensino Superior na
gestão da ocupação de vagas em seus cursos, realizando

WEB

PHP

PostGreSQL
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a unificação do processo de vestibular. Observando
aspectos como realização do registro dos cursos de nível
superior e realização da seleção de candidatos por curso.
SISUAB

Sistema de Gestão
do Programa
Universidade Aberta
do Brasil

Avaliar proposta para cursos a distância

WEB

PHP

PostGreSQL

Site IDEB

Site Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica

Criação de um site para o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB).

WEB

PHP

MySQL

Site Linux
Educacional

Site Institucional do
Linux Educacional

O Linux Educacional (LE) colabora para o atendimento
dos propósitos do ProInfo, de forma a favorecer o usuário
final

WEB

PHP

MySQL

Site Machado de
Assis

Site Machado de
Assis

Criação de um site para homenagear o centenário de
morte de Machado de Assis.

WEB

PHP

MySQL

SMF

Sistema MédicoFinanceiro

Faz o controle cadastral e financeiro dos segurados do
plano de saúde oferecido pelo MEC.

Cliente/
Servidor

Delphi

SQLServer
2000

SMT

Sistema de
Administração de
Material

O sistema de material tem por objetivo controlar todo
material de consumo adquirido pelo MEC, bem como sua
movimentação e estoque. É subdividido em dois módulos:
pedido de material e sistema.

Cliente/
Servidor e
Módulo de
Solicitação
ao
Almoxarifado
WEB

Delphi

SQLServer
2000

SPAMMER

Sistema de envio de
e-mail

Gerar spam direcionado aos usuários do MEC

WEB

PHP

PostGreSQL

SPD

Sistema de
Passagens e Diárias

Faz a emissão e o controle financeiro das passagens e
diárias do MEC, REMEC/SP E RJ, INES E IBC.

Cliente/
Servidor

Delphi

SQLServer
2000

SPP

Perfil

Um mini currículo que deve ser preenchido pelos

WEB

ASP

SQL Server

Página 29 de 31

Profissiográfico

aprovados em concurso do MEC, para auxiliar na melhor
lotação de cada novo servidor.

SSD

Sistema de
Segurança Digital

O escopo do projeto é gerenciar todas as requisições de
autenticação de usuários e assinatura digital de
documentos, dividindo-se em módulos de acordo com as
funcionalidades. - O sistema fará a autenticação de
usuários de uma base unificada. Para realizar a
autenticação, o usuário utilizará um sistema de login
personalizado ou Certificado Digital, que ocorrerá de
forma fácil, segura e transparente. - O sistema dará
suporte para assinatura digital e fará o gerenciamento
destes documentos assinados digitalmente. - Será criado
um Centro de Excelência em Certificação Digital, capaz de
prover soluções de auditoria, homologação, rastreamento,
recuperação e validação de documentos e autenticações
assinados digitalmente. O controle e o desenvolvimento
da solução, do processo de assinaturas, armazenamento
e controle dos documentos, serão de domínio do
Ministério da Educação desenvolvido sobre uma
plataforma livre. O SSD está em desenvolvimento
atualmente com a previsão de entrar em homologação em
agosto. Há, no entanto, em produção, o módulo de
autenticação por login e senha, que é acessado via
WebService. Os sistemas que estão cadastrados para
acessar esse módulo no momentos são: Projeto Presença
e Educacenso, com um total de 823 usuários cadastrados.

‘13Termo de
Adesão Plano de
Metas

Termo de Adesão
Plano de Metas –
Compromisso Todos
pela Educação

Tornar disponível a todos os municípios brasileiros o
Termo de Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação, de caráter voluntário, que propõe a
adoção de um conjunto de diretrizes, conforme Decreto nº
6.094/2007, e estabelece a projeção do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB dos anos
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WEB

Java

PostGreSQL

WEB

PHP

MySQL

iniciais e finais do ensino fundamental de seu município.
Formação para a
Diversidade

Avaliar proposta para cursos a distância

WEB

PHP

PostGreSQL

Site Web
Conferência

Criação de um site para Web Conferência. Consiste na
transmissão de vídeo ao vivo, permite também a interação
com o usuário através de um canal de comunicação (chat)
monitorado por um moderador.

WEB

PHP

MySQL

WebEduc

Portal de Conteúdos
Educacionais

Portal que reúne diversos portais: FRANCOCLIC - é um
sítio que dispõe de diversos recursos, de livre acesso,
particularmente, para alunos e professores interessados
na aprendizagem e no ensino da língua francesa; RIVED
– Portal e catálogo de objetos de aprendizagem
desenvolvidos em tecnologia Flash; Sítios Educacionais –
Portal dos sítios educacionais das Secretarias de
Educação Estaduais.

WEB

PHP

-

WSPF

Web Service Pessoa
Física

O objetivo deste projeto é buscar informações de Pessoa
física junto a Receita Federal, através de um web service
armazená-las na Base de Dados do Banco Corporativo e
disponibilizá-las aos sistemas do MEC.

WEB

PHP

PostGreSQL

WSPJ

Web Service Pessoa
Jurídica

Vinculada à ação Formação (PDE) o Programa
Universidade Aberta do Brasil – UAB tem como principal
objetivo oferecer formação inicial de professores em
efetivo exercício da educação básica pública que ainda
não têm graduação, o que significa atender a demanda

WEB

PHP

PostGreSQL

WSPR

WEBSERVICE para
a Presidência

Envio de informações da Educação para a Presidência da
República

WEB

PHP

PostGreSQL

UAB-DIV
Web
Conferência
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