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4) Resumo: (estrutura: justificativa; objetivo(s); metodologia; resultados - parciais ou finais).
Justificativa: a partir da necessidade de compartilhamento das informações discutidas em
reuniões de representações, como o Conselho da Unidade de demais comissões da
unidade, buscou-se uma ferramenta segura para publicação das atas das respectivas
reuniões.
Objetivos: compartilhar informações de forma segura, entre servidores técnicos e
docentes, e alunos de graduação e pós-graduação.
Metodologia: Identificou-se que o ambiente mais seguro seria na plataforma Plone, com
utilização do login e senha do portal da UFRGS para identificação de usuários. A pesar do
total desconhecimento sobre como programar nesta e em outras plataformas, busquei o
Tutorial fornecido pelo CPD e com suporte deles por e-mail, consegui fazer a configuração
e o layout adequado para a Intranet da Escola de Administração. Atualmente, as atas de
todas as representações são publicadas, logo que homologadas, em versão PDF e também
em versão texto. Assim, a ferramenta possibilita localizar todas as atas que contenham
determinada expressão, por exemplo, que mencionem o nome de certo docente, facilitando
o acesso às informações, bem como está o andamento de processos e aprovações
internas à Unidade. Desde seu lançamento, em abril, a Intranet já foi acessada por 355
usuários.
Resultados: A Intranet proporcionou o acesso facilitado e rápido às informações internas
da Escola de Administração sob a proteção de senha, permitindo somente o acesso a
usuários da comunidade da Escola. Criou um local de conhecimento geral que todos
podem utilizar, quando necessário, sem ter que aguardar retorno de nenhum funcionário.
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