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RESOLUÇÃO No 051/2020-CONSAD, de 17 de dezembro de 2020 
 

Disciplina o relacionamento entre a UFRN e os interessados no licenciamento e 
transferência dos Sistemas Integrados de Gestão - SIG-UFRN bem como sua 
manutenção, evolução e sustentabilidade financeira. 

 
  O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o 
Conselho de Administração, no uso das atribuições  que  lhe  são  conferidas pelo art. 19, III e IV, do 
Estatuto da UFRN, 
   
  CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a normatização iniciada pela resolução 05/2013-
CONSAD. 
   
  CONSIDERANDO que os trabalhos e esforços desenvolvidos pela  Superintendência  de 
Informática nos últimos quinze anos (2003-2018) estão concretizados em um conjunto de sistemas 
corporativos denominados de Sistemas Integrados de Gestão da UFRN (Sistemas SIG-UFRN), cuja 
importância estratégica extrapolam as fronteiras da Instituição; 
   
  CONSIDERANDO que a instituição precisa estabelecer seu planejamento para o decênio (2019-
2028), quando estará em vigência o novo PDI, de maneira que seja assegurada a sustentabilidade 
financeira para as inovações e o aperfeiçoamento dos sistemas SIG-UFRN e da infraestrutura física 
necessária para mantê-los em evolução; 
   
  CONSIDERANDO o objetivo de a UFRN consolidar-se como referência nacional na informatização 
dos processos de trabalho nas áreas acadêmica e administrativa  como mecanismo indutor da busca da 
excelência da gestão e dos serviços prestados à sociedade; 
   
  CONSIDERANDO o objetivo da UFRN e dos parceiros da Rede Pública SIG-UFRN  em prol de um 
interesse comum; 
 
  CONSIDERANDO o teor dos Acórdãos do TCU no 1003/2017-Plenário e no 524/2018-Plenário; 
   
  CONSIDERANDO  a decisão do Comitê de Governança, Riscos e Controle da UFRN, em reunião do 
dia 9 de novembro de 2020, conforme ata nº 27/2020, a qual entende que o modelo da rede de 
cooperação dos sistemas SIG-UFRN adotado pela UFRN tem por fundamento o art. 9º e 9º-A da Lei de 
inovação (Lei 10.973/2004), consoante entendimento do TCU expresso no Acordão 524/2018-Plenário, 
envolvendo entidades públicas da administração direta e autárquica, empresas privadas licenciadas e 
empresa privada sem fins lucrativos, a exemplo da Funpec, para o desenvolvimento e evolução dos 
Sistemas SIG-UFRN;    
 
                                        



 
  CONSIDERANDO que são competências da Agência de Inovação (AGIR) a promoção e 
acompanhamento do relacionamento da ICT com empresas, bem como negociar e gerir os acordos de 
transferência de tecnologia oriunda da ICT, dentre outras, consoante estabelece o artigo 16, §1o, incisos 
IX e X da Lei 10.973/04; e 
 
  CONSIDERANDO o que consta no processo no 23077.101398/2020-64. 
 
  R E S O L V E: 
 
  Art. 1º  Ficam aprovadas as normas que disciplinam o relacionamento entre a UFRN  e os 
interessados no licenciamento e transferência dos Sistemas Integrados de Gestão SIG-UFRN, bem como 
sua manutenção, evolução e sustentabilidade financeira. 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

 
  Art. 2º  Para os fins desta Resolução, considera-se: 
 
  I - sistemas SIG-UFRN: conjunto de sistemas desenvolvidos no âmbito da UFRN que, direta ou 
indiretamente, viabilizam a operacionalização e a otimização dos processos de trabalho inerentes à 
gestão acadêmica, administrativa e de pessoal  da  Universidade,  bem  como de outros órgãos da 
administração direta ou indireta das esferas federal, estadual e municipal; 
 
  II - rede pública SIG-UFRN: conjunto de instituições públicas das esferas federal, estadual e 
municipal que recebem a transferência dos sistemas SIG-UFRN com o interesse comum de construir um 
modelo de gestão que viabilize a  operacionalização  e  a otimização dos seus processos de trabalho nas 
áreas acadêmica, administrativa e de pessoal, por meio da melhoria e evolução contínua dos sistemas 
SIG-UFRN; 
 
  III - ecossistema de cooperação: conjunto de instituições públicas e privadas (UFRN, instituições 
cooperadas e empresas licenciadas) que cooperam e interagem entre  si,  criando  um ambiente 
funcional de reciprocidade para evolução e agregação de valor aos Sistemas SIG-UFRN; 
 
  IV - repositório SIG-UFRN: ambiente onde são armazenados, gerenciados e disponibilizados os 
sistemas SIG-UFRN, exceto o código de aplicativos móveis que fica disponível diretamente em 
plataformas de distribuição digital; 
 
  V - orbitais: demais sistemas auxiliares, aplicativos móveis, módulos auxiliares, soluções de 
gerenciamento ou infraestrutura desenvolvida no âmbito da UFRN e/ou pela Rede Pública SIG-UFRN; 
 
  VI - apoio técnico: atividade com o objetivo de orientar as instituições cooperadas em possíveis 
soluções a questões técnicas do sistema SIG-UFRN, relacionadas à montagem e configuração dos 
ambientes onde os sistemas serão executados, à análise de possíveis problemas técnicos no 
funcionamento dos sistemas, ao ajuste de configurações para aprimorar o desempenho e segurança dos 
sistemas, dentro das tecnologias adotadas na UFRN. O apoio técnico poderá ocorrer de forma virtual, 
com ferramenta indicada pela UFRN, ou presencialmente; 
 



  VII - apoio negocial: atividade com o objetivo de possibilitar que a instituição cooperada conheça 
as funcionalidades, possibilidades de uso e as regras de negócio envolvidas nos sistemas SIG-UFRN. O 
apoio negocial poderá ocorrer de forma virtual, com ferramenta indicada pela UFRN, ou presencial com 
técnicos ou gestores da UFRN; 
 
  VIII - treinamento: capacitação sobre o uso dos módulos dos sistemas SIG-UFRN em sua versão 
de referência para equipes de Tecnologia da Informação e gestores da instituição cooperada. O 
treinamento poderá ocorrer de forma virtual, com ferramenta indicada pela UFRN, ou presencialmente; 
 
  IX - transferência dos sistemas SIG-UFRN: fornecimento de tecnologia por parte da UFRN do 
sistema SIG de sua propriedade para uma rede de cooperação da qual faz parte, visando permitir o 
desenvolvimento, a evolução e o compartilhamento das inovações com a participação das instituições 
cooperadas; 
 
  X - Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI): contrapartida das instituições cooperadas 
destinadas à sustentabilidade do ecossistema de cooperação por meio do financiamento da evolução da 
Rede Pública SIG-UFRN; e 
 
  XI - royalties: contrapartida das empresas licenciadas pela prestação de serviços técnico-
especializados decorrentes do direito de exploração dos sistemas SIG-UFRN, destinados às atividades de 
ciência, tecnologia e inovação e para proteção da propriedade intelectual nos termos do artigo 20 da 
Resolução nº 135/2018-CONSAD. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
  Art. 3º  Os Sistemas SIG-UFRN, por terem sido desenvolvidos na sua origem sob a perspectiva do  
aprimoramento dos processos de trabalho  da gestão acadêmica, administrativa  e de pessoal das 
instituições públicas da rede federal de ensino superior, técnico e tecnológico brasileira (IFES e IFs) e 
atualmente estarem disponíveis para toda a Rede Pública SIG-UFRN, são declarados como bem público 
de interesse comum da Rede Pública SIG-UFRN, cuja continuidade do desenvolvimento deve ser 
viabilizada pelo conjunto de instituições públicas que, juntamente com a UFRN, firmem o compromisso 
de buscar os seguintes objetivos: 
 
  I - construir um modelo de gestão de interesse comum das instituições públicas interessadas em 
participar da Rede Pública SIG-UFRN, viabilizando a operacionalização e a otimização dos seus processos 
de trabalho nas áreas acadêmica, administrativa e  de  pessoal, por meio da melhoria e evolução 
contínua dos sistemas SIG-UFRN; 
 
  II - eliminar a duplicidade de esforços nas inter-relações entre os integrantes da Rede Pública 
SIG-UFRN com os sistemas estruturantes do  Governo  Federal de modo a concretizar os princípios da 
economicidade e eficiência na Administração Pública; 
 
  III - construir um modelo de gestão compartilhado no âmbito da administração pública que 
possibilite o autofinanciamento das inovações dos sistemas SIG-UFRN a partir de contribuições 
financeiras obtidas de instituições públicas que adotam ou venham a adotá-los como instrumentos de 
gestão; e 
 
 



 
  IV - construir um ecossistema de cooperação sustentável que mantenha o interesse da Rede 
Pública SIG-UFRN, possibilite o incentivo à inovação e à pesquisa científica e  tecnológica  no  ambiente 
produtivo e social, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance  da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, nos termos da Lei 10.973/04 alterada pela 
Lei 13.243/2016. 
 

CAPÍTULO III 
DOS PARCEIROS E DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 
  Art. 4º  Para os fins desta Resolução, são estabelecidas as  seguintes denominações para  as 
instituições e empresas envolvidas no processo de transferência dos sistemas SIG-UFRN: 
 
  I - UFRN: instituição criadora e mantenedora dos sistemas SIG-UFRN; 
 
  II - Instituições cooperadas: instituições públicas que recebem a transferência dos sistemas SIG-
UFRN e que passam a fazer parte da Rede Pública SIG-UFRN; e 
 
  III - Empresas licenciadas: empresas da área de Tecnologia da Informação, cujo objeto social seja 
compatível com os sistemas SIG-UFRN e que tem como outorga a  exploração desses sistemas, por meio 
da celebração de contratos de  licenciamento,  nos termos do  artigo 6o da Lei de 10.973/04. 
 
  Art. 5º  Para cada uma das instituições especificadas no art. 4º, definem-se a missão e o foco de 
atuação no âmbito dos sistemas SIG-UFRN: 

 
  I - UFRN: 
 
  a) realizar investimentos em Tecnologia da Informação, inclusive na infraestrutura necessária, 
para manutenção e evolução dos sistemas a fim de modernizar suas áreas  acadêmica, administrativa, 
de gestão de pessoas e de planejamento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI); 
 
  b) aplicar os recursos financeiros da Contribuição para Desenvolvimento e Inovação – CDI 
oriundos das instituições cooperadas em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
tecnológica nos sistemas SIG-UFRN; 
 
  c) fomentar a pesquisa aplicada e a elaboração de teses e dissertações que tenham foco nos 
sistemas SIG-UFRN e em áreas a eles relacionadas; 
 
  d) permitir a formação acadêmica complementar de alunos de graduação na área de TI para 
rápido ingresso no mercado de trabalho; 
 
  e) possibilitar o licenciamento e a transferência dos sistemas SIG-UFRN em  consonância com as 
diretrizes e políticas conduzidas pela Agência de Inovação (AGIR); 
  f) manter em caráter de exclusividade o repositório de códigos e documentações de referência 
dos sistemas SIG-UFRN, atendendo os interesses da Rede Pública SIG-UFRN e registrando toda 
contribuição realizada no desenvolvimento das instituições cooperadas; e 
 
 



  g) fornecer anualmente às instituições cooperadas informações sobre as atividades previstas 
para desenvolvimento dos sistemas e de manutenção do repositório SIG-UFRN a serem realizadas com 
aplicação da Contribuição para Desenvolvimento  e  Inovação  -  CDI, com prazos e metas a serem 
cumpridos anualmente (Acórdão 524/2018 – TCU/Plenário). 

 
  II - Instituições cooperadas: 
 
  a) possuírem capacidade técnica própria ou por meio de empresa licenciada contratada para 
realizar todos os procedimentos necessários para instalação, configuração, sustentação, evolução  
específica,  replicação  de treinamentos,  conciliação  com   a   versão   de   referência, mapeamento de 
fluxos com os gestores, gestão do projeto, reuniões negociais,  dentre outras atividades que são 
inerentes ao processo de implantação de um  sistema  de  grande porte; 
 
  b) responsabilizarem-se pelos investimentos ou pelo esforço para viabilizar a implantação dos 
sistemas SIG-UFRN; 
 
  c) contribuir com a evolução da Rede Pública SIG-UFRN por meio da concessão de recursos 
financeiros para o desenvolvimento e inovação da tecnologia, visando garantir a sustentabilidade do 
ecossistema de cooperação; 
 
  d) submeterem suas inovações e melhorias realizadas para o repositório dos sistemas SIG-UFRN, 
assegurando a compatibilidade dos códigos gerados com o de referência, além do interesse coletivo e 
dos direitos de cópia em nome da UFRN, único titular dos sistemas SIG- UFRN; 
 
  e) manterem as denominações originais e as referências de autoria dos sistemas SIG-UFRN; 
 
  f) assegurarem o acesso da UFRN a qualquer mudança decorrente  da implementação  de nova 
funcionalidade ou criação de módulo através da disponibilização  de  códigos  utilizados em produção no 
repositório da instituição (fork) no ambiente de referência; 
 
  g) assegurarem a cessão dos direitos de propriedade intelectual das partes  geradas, desde que 
seja de interesse da UFRN incorporá-las no código de referência; 
 
  h) cadastrarem todas as solicitações de customizações por meio de ferramenta disponibilizada 
pela UFRN; 
 
  i) notificarem bimestralmente a UFRN por meio de relatório enviado para o e-mail 
cooperacao@info.ufrn.br sobre as funcionalidades desenvolvidas para análise e integração no 
repositório de referência, organizado por sistema, versão, módulo e funcionalidade, indicando todos os 
artefatos utilizados; 
 
  j) solicitarem acesso ao repositório por meio de documento de cadastro do usuário de novo 
repositório - GIT que deve ser preenchido, assinado e enviado pela instituição para obtenção do acesso; 
 
  k) referenciarem no rodapé dos sistemas ou local similar os direitos autorais da UFRN; 
 
  l) assegurarem os direitos da UFRN como titular da propriedade intelectual  dos sistemas SIG-
UFRN em contratos, editais e quaisquer instrumento similares; e 
 

mailto:cooperacao@info.ufrn.br
mailto:cooperacao@info.ufrn.br
mailto:cooperacao@info.ufrn.br


  m) observarem as regras prescritas nos acordos de parceria ou termos de cooperação celebrados 
com a UFRN. 
 
  III - Empresas licenciadas: 

 
  a) prestarem serviços técnico-especializados de excelência para apoiar as instituições públicas 
cooperadas a implantarem com eficiência e eficácia os sistemas SIG-UFRN; 
 
  b) responsabilizarem-se pela implantação da versão mais atual dos sistemas SIG- UFRN, 
disponibilizada no repositório da instituição usuária (fork), contribuindo com a compatibilidade à versão 
de referência e transparência do processo; 
 
  c) responsabilizarem-se pela compatibilidade dos códigos gerados para atender demandas 
específicas das instituições; 
 
  d) manterem a compatibilidade com o código de referência e com o repositório da instituição 
usuária (fork) a cada customização e versão implantada em produção. O código implantado deve passar 
pelo processo de merge (GIT) com a versão atualmente disponível no código de referência e ser 
disponibilizado no fork da instituição para que possa ser implantado em produção, garantindo que todas 
as versões de produção da instituição possuam compatibilidade e estejam devidamente integradas às 
versões de referência SIG-UFRN, tornando-se uma variação/customização do software e não um novo 
produto; 
 
  e) garantirem que toda e qualquer versão implantada em produção esteja previamente 
disponibilizada no repositório da instituição usuária (fork) na branch master (versão atual) e  tags 
(versões anteriores); 
 
  f) solicitarem o acesso ao repositório da instituição usuária (fork) por meio de documento de 
cadastro do usuário de novo repositório (GIT) que  deve  ser  preenchido, assinado e enviado pela 
instituição usuária para que a  empresa  licenciada  tenha  permissão para acessar e manipular o 
repositório da instituição usuária; 
 
  g) submeterem suas inovações e melhorias realizadas para o repositório dos sistemas SIG-UFRN 
de acordo com procedimentos a serem definidos pela UFRN, garantindo  o  interesse coletivo e os 
direitos de cópia em nome da UFRN, único titular dos sistemas SIG- UFRN; 
 
  h) manterem as denominações originais e as referências de autoria dos sistemas SIG-UFRN; 
 
  i) assegurarem a cessão dos direitos de propriedade intelectual das  partes  geradas, desde que 
seja de interesse da UFRN incorporá-las no código de referência; 
 
  j) cadastrarem todas as solicitações de customizações por meio de ferramenta disponibilizada 
pela UFRN; 
 
  k) notificarem bimestralmente a UFRN por meio de relatório enviado para o e-mail 
cooperacao@info.ufrn.br sobre as funcionalidades desenvolvidas para análise e integração no 
repositório de referência, organizado por sistema, versão, módulo e funcionalidade, indicando todos os 
artefatos utilizados; 
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  l) notificarem novos produtos que não possuem projeto no repositório de referência SIG-UFRN 
para que a Universidade possa criar o novo repositório; 
  m) referenciarem no rodapé dos sistemas ou local similar os direitos autorais da UFRN; 
 
  n) assegurarem os direitos da UFRN como titular da propriedade intelectual dos sistemas SIG-
UFRN em contratos e quaisquer instrumento similares; 
 
  o) observarem as regras prescritas nos contratos de licenciamento celebrados com a UFRN; e 
 
  p) manterem visualmente no rodapé dos sistemas em execução as versões originais dos sistemas 
disponibilizados pela UFRN no ambiente de referência, podendo, ainda, adicionar versões de 
customizações desde que não omita a versão original. 

 
CAPITULO IV 

DAS MODALIDADES DE TRANSFERÊNCIA DOS SISTEMAS SIG-UFRN 
 

  Art. 6º  A difusão dos sistemas SIG-UFRN poderá ser realizada por meio das seguintes 
modalidades de transferência: 
 
  I - transferência direta de know-how dos sistemas: aplicada às instituições públicas interessadas 
em participar da Rede Pública SIG-UFRN que disponham de reconhecida capacidade técnica e 
notoriedade no ramo de Tecnologia da Informação sob os aspectos  aferidos nos termos do Anexo II 
para implantar, aperfeiçoar e desenvolver novas funcionalidades; 
 
  II - transferência por intermédio de empresas licenciadas: aplicada às instituições públicas que 
não dispõem de equipe técnica própria, obtendo o direito de participar da Rede Pública SIG-UFRN; e 
 
  III - transferência de know-how das atualizações: aplicada às instituições públicas que possuem 
os sistemas SIG-UFRN implantados e que tenham interesse de manterem-se ou reintegrarem-se à Rede 
Pública SIG-UFRN. 
   
  § 1º  As modalidades de transferência previstas nos incisos I, II e III poderão contar com a 
atuação de técnicos da UFRN nas atividades de apoio técnico e negocial conforme definidas no Anexo I. 
 
  § 2º  A modalidade de transferência prevista no inciso II  somente  será  possível mediante a 
contratação de empresa legalmente licenciada pela UFRN. 
 
  § 3º  A modalidade de transferência prevista no inciso III poderá ser formalizada a qualquer 
tempo mediante celebração de termo de cooperação com as instituições cooperadas  ou contratos com 
as empresas licenciadas. 
 
  § 4º  Em cada uma das modalidades previstas no caput, a instituição cooperada terá acesso ao 
repositório de códigos e documentações dos sistemas SIG-UFRN. 
   
  § 5º  Qualquer outra modalidade de interesse institucional referente à transferência dos 
sistemas SIG-UFRN que não se enquadrem naquelas previstas no caput deste artigo serão submetidas à 
deliberação da AGIR e, quando couber, ouvido o CONSAD. 
 
   



  § 6º  As instituições que obtiverem acesso aos sistemas SIG-UFRN pelas modalidades previstas 
no caput deste artigo irão compor a Rede Pública SIG-UFRN com  os  mesmos direitos e 
responsabilidades. 
 
  § 7º  A utilização dos Sistemas SIG-UFRN, bem como de quaisquer outros aplicativos 
desenvolvidos com base nesses sistemas, somente é autorizada aos  integrantes  da  Rede Pública SIG-
UFRN por meio das modalidades de transferências previstas nos incisos I, II e III do caput desse artigo. 
 

CAPÍTULO V 
DO LICENCIAMENTO DOS SISTEMAS SIG-UFRN  

PARA EMPRESAS PRIVADAS 

  Art. 7º  Fica autorizado o licenciamento em caráter não exclusivo dos sistemas SIG- UFRN a 
empresas privadas para exploração da tecnologia por meio de sua disponibilização a instituições 
interessadas ou por intermédio da prestação de serviços técnico-especializados. 

  § 1º A disponibilização da tecnologia a instituições interessadas  consiste  na transferência dos 
sistemas SIG-UFRN auxiliando-as no aperfeiçoamento e no desenvolvimento de novas funcionalidades. 

  § 2º  Os serviços técnico-especializados são realizados em  prol  do  interesse  público para 
possibilitar a implantação dos sistemas em instituições cooperadas que, discricionariamente, optarem 
pela contratação de empresas licenciadas para a realização de serviços de suporte, manutenção, 
instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, 
configuração, parametrização, tradução, localização, treinamento e consultoria. 

  § 3º  Em quaisquer das modalidades de licenciamento previstas nos §§ 1º e 2º, a UFRN mantém 
a titularidade do direito de propriedade dos sistemas SIG-UFRN, inclusive suas atualizações e 
aprimoramentos decorrentes de desenvolvimento realizado por instituições cooperadas e por empresas 
licenciadas, seja por meio de  solicitação  das  instituições cooperadas ou iniciativa das licenciadas. 
  § 4º  As empresas que se submeterem ao licenciamento terão sua capacidade técnica analisada 
pela Agência de Inovação (AGIR) com o apoio de comissão de  especialistas, garantida a participação da 
Superintendência de Informática, que emitirá parecer conclusivo com base em critérios estabelecidos 
em edital de chamamento  público  para oferta de tecnologia. 
 
  Art. 8º  A empresa licenciada se obriga a informar à UFRN, no prazo máximo  de 30  dias após a 
celebração de contrato com instituições cooperadas, os dados relativos à  contratação, tais como, 
objeto, valor do contrato, vigência, qualificação do contratante, bem como os aditamentos, renovações 
e suas respectivas condições. 

 
CAPÍTULO VI 

DA TRANSFERÊNCIA DOS SISTEMAS SIG-UFRN  
PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

 
  Art. 9º  Instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que formalizem perante a Reitoria da 
UFRN o  interesse  em integrar a Rede Pública SIG-UFRN, por meio da transferência dos sistemas SIG-
UFRN, celebrarão, sem exclusividade, acordos de parceria ou termos de cooperação, consoante art. 9º 
da Lei 10.973/04, nos quais fique caracterizado o interesse comum previsto no artigo 3º, sem prejuízo 
da inclusão de outros interesses comuns em cada caso concreto. 



 
 
  § 1º  O objeto dos instrumentos contratuais a que se refere o  caput  é a  integração  à Rede 
Pública dos sistemas SIG-UFRN, conforme interesses previstos nos incisos I e III do art. 6º desta 
Resolução, passando a contribuir para a sustentabilidade do  ecossistema  de cooperação. 
 
  § 2º  As instituições públicas que se submeterem a transferência direta de know-how dos 
sistemas SIG-UFRN terão sua capacidade técnica analisada pela Agência de Inovação (AGIR) com o apoio 
de comissão de especialistas designada pela AGIR, garantida a participação da Superintendência de 
Informática. 
 
  § 3º  Para efeito do §2º, a comissão de especialistas emitirá parecer técnico em observância aos 
critérios e parâmetros referenciais mínimos definidos no Anexo II desta Resolução, podendo estabelecer 
outros quantitativos de profissionais definidos no Quadro I segundo o porte e especificidades da 
instituição, bem como a quantidade de subsistemas envolvidos na cooperação. 
 
  § 4º  Após a celebração dos termos de cooperação as instituições públicas signatárias serão 
denominadas de instituições cooperadas. 
 
  Art. 10.  As instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que obtiverem a transferência dos 
sistemas  SIG-UFRN por intermédio de empresas licenciadas se obrigam a informar à UFRN, no prazo 
máximo de 30 dias após a celebração do contrato, os dados relativos à contratação, tais como, 
contratado, objeto, valor, vigência, bem como as eventuais renovações. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DA REMUNERAÇÃO À UFRN 

 
  Art. 11.  No processo de licenciamento e de transferência dos sistemas SIG-UFRN, a Universidade 
obterá como contrapartidas financeiras a Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI) e Royalties. 
 
  § 1º  Os valores da CDI para as modalidades de transferência direta e por intermédio de 
empresas licenciadas, previstas nos incisos I e II do artigo 6º, são evidenciados nos Quadros 5 e 6 do 
Anexo III, calculados mediante aplicação percentual sobre o valor econômico dos sistemas, segundo os 
seguintes perfis institucionais: 
 
  I - perfil I: instituição de ensino com até 10 mil alunos; 
 
  II - perfil II: instituição de ensino de 10 até 20 mil alunos; 
 
  III - perfil III: instituição de ensino de 20 até 30 mil alunos; 
 
  IV - perfil IV: instituição de ensino 30 até 40 mil alunos; 
 
  V - perfil V: instituição de ensino acima de 40 mil alunos; 
 
  VI - perfil VI: instituição fora do escopo de ensino com até 1.000 servidores; 
 
  VII - perfil VII: instituição fora do escopo de ensino de 1001 até 2.000 servidores;  



 
  VIII - perfil VIII: instituição fora do escopo de ensino acima de 2.000 servidores; e 
 
  IX - perfil IX: instituição fora do escopo de ensino acima de 2.000 servidores, onde o sistema SIG-
UFRN será aplicado em mais de um estado da federação. 
 
  § 2º Os valores da CDI para a modalidades de transferência previstas no art. 6º para instituições 
que já fazem parte da rede de cooperação serão definidos mediante a aplicação de 70% (setenta por 
cento) dos valores apresentados nos quadros 5 e 6 do Anexo III, condicionado à pontualidade no 
cumprimento do cronograma de desembolso definido no Plano de Trabalho com atrasos implicando na 
perda do desconto da parcela em questão. 
   
  § 3º  A primeira parcela da CDI deverá ser repassada à UFRN em até 30 dias úteis após a 
celebração dos instrumentos contratuais e as demais parcelas em regime anual como condição para que 
o parceiro utilize o código disponibilizado e tenha acesso ao repositório de código e documentações dos 
sistemas SIG-UFRN nos prazos previstos no  instrumento  jurídico celebrado entre as partes. 
 
  § 4º Os royalties consistem no pagamento anual equivalente ao percentual de 6% (seis por 
cento) incidente sobre o valor faturado dos contratos celebrados e respectivos aditivos, excluídos os 
impostos incidentes. 
 
  § 5º O sistema orbital SIGAdmin é pré-requisito para o funcionamento dos outros sistemas SIG-
UFRN, sistema responsável pela administração de papéis, usuários e permissões. 

   
  § 6º  Instituições fora do escopo de ensino e que tenham interesse no SIGAA deverão contribuir 
com a CDI equivalente aos perfis I a V de acordo com o número de usuários deste sistema. 
 
  Art. 12.  Os recursos financeiros repassados à UFRN para remuneração de atividades  de apoio 
técnico e negocial, quando acordadas no processo de transferência  direta de know- how prevista no 
artigo 6o, inciso I desta Resolução, terão por base os valores estabelecidos no Anexo IV. 
 
  § 1º  Os valores estabelecidos no Anexo IV referem-se aos custos anuais  de cada tipo do apoio 
prestado, excetuando-se a parcela relativa a treinamentos, devendo ser executados no prazo de 
duração previsto no instrumento jurídico celebrado entre as partes. 
 
  § 2º A participação ativa das instituições cooperadas apresentando contribuições técnicas 
relevantes para os sistemas SIG-UFRN e homologadas pela UFRN poderá proporcionar redução de até 
10% no valor de apoio técnico em acordo de cooperação subsequente, conforme atribuições 
apresentados no Quadro 10 (Anexo IV). 
   
  Art. 13. O valor referente a treinamentos não tem caráter anual devendo ser repassado no 
primeiro instrumento jurídico celebrado com a UFRN e executado na vigência do acordo. 
 
  Parágrafo único. O treinamento de um módulo é realizado para equipe técnica e gestores antes 
da instituição cooperada disponibilizá-lo para os seus usuários, sendo realizado apenas uma vez após a 
implantação do módulo. 
 

 
 



CAPÍTULO VII 
DO VALOR ECONÔMICO DOS SISTEMAS SIG-UFRN 

 
 

 
  Art. 14.  Os sistemas SIG-UFRN são avaliados em R$ 49.535.200,00 (quarenta e nove milhões, 
quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), correspondendo a 90.065 (noventa mil e sessenta e 
cinco) pontos de função, conforme detalhamento constante do Anexo II, que fará parte integrante de 
cada instrumento jurídico de licenciamento e transferência de tecnologia. 
 
  Parágrafo único. O valor econômico dos sistemas SIG-UFRN deve ser atualizado a cada 12 meses 
com base no índice de reajuste dos contratos públicos (IPCA), bem como atualizado o quantitativo dos 
pontos de função a cada 60 meses, contados da aprovação desta Resolução. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DA GESTÃO DOS LICENCIAMENTOS E TRANSFERÊNCIA  

DOS SISTEMAS SIG – UFRN 
 
  Art. 15. Cabe à Agência de Inovação – AGIR promover e acompanhar o relacionamento da 
Universidade com as empresas licenciadas, bem como negociar e gerir os acordos e termos de 
cooperação de transferência de tecnologia, consoante estabelece o artigo  16, §1º, incisos IX e X, da Lei 
10.973/04. 
 
  Parágrafo único. Para o desempenho  das atribuições previstas  no  caput desse  artigo a AGIR 
poderá solicitar o apoio da Superintendência de Informática e demais unidades administrativas da 
UFRN. 
 

                                                 CAPÍTULO IX 
                                     DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
  Art. 16.  É vedado às empresas licenciadas e as instituições cooperadas registrar os sistemas SIG-
UFRN, ou parte deles, no  Instituto  Nacional da Propriedade Industrial –  INPI ou em órgão similar no 
exterior. 
 
 Art. 17. Os casos omissos serão tratados pela AGIR. 
 
  Art. 18. Revoga-se a Resolução CONSAD no 061/2018, de 29 de novembro de 2018. 
 
  Art. 19. Esta Resolução entra em vigor em 24 de dezembro de 2021. 

                                                                     
  

Reitoria, em Natal, 17 de dezembro de 2020. 
 

 

HENIO FERREIRA DE MIRANDA 
Reitor em exercício 

 
 



 
ANEXO I 

Responsabilidades da UFRN no processo de transferência dos sistemas SIG- 
UFRN 

 
 

  Para a efetiva transferência de tecnologia, é importante elucidar que a UFRN não implanta  os 
sistemas SIG-UFRN em outras instituições públicas interessadas, nem está no âmbito das atribuições 
da UFRN a prestação de tais serviços. Essa responsabilidade é da equipe técnica de TI de cada instituição 
cooperada ou das empresas licenciadas. O papel da UFRN como instituição criadora, mantenedora e  
possuidora  dos  módulos implantados consiste em: 

• Repassar os códigos fontes, documentações e toda e qualquer informação necessária e 
disponível para a implantação dos sistemas SIG-UFRN; 

• Capacitar a equipe da instituição interessada para recepcionar os sistemas SIG- UFRN 
explicando a abordagem arquitetural e a intercomunicação do ambiente (excluindo a 
capacitação em tecnologias); 

• Treinar os usuários por meio de videoconferência para que eles sejam  capazes de 
entender o fluxo de operacionalização dos sistemas SIG-UFRN; 

• Fornecer consultoria técnica especializada para os analistas de TI da instituição 
interessada; 

• Realizar apoio presencial, mediante solicitação e disponibilidade, durante a implantação 
com a alocação de um consultor técnico e/ou negocial, com custo  de passagens e diárias 
pela instituição cooperada; 

• Disponibilizar todas as versões e evoluções do software para as instituições cooperadas 
através do repositório central de publicação; 

• Efetuar as evoluções e mudanças estruturantes, ou seja, aquelas que são de interesse 
coletivo e que podem beneficiar as instituições, por meio da melhoria do produto. 

 
  



ANEXO II 
ATIVIDADES E REQUISITOS PARA ATESTADO DE  

CAPACIDADE TÉCNICA 
 
  O papel das instituições cooperadas é realizar todos os procedimentos necessários para instalação, 
configuração, sustentação, evolução específica, replicação de treinamentos, conciliação com a versão de 
referência, mapeamento de fluxos com os gestores, gestão do projeto, reuniões negociais, dentre outras 
atividades que são inerentes ao processo de implantação de um sistema de grande porte. 
 
  São atividades que devem ser asseguradas pela equipe de TI das instituições cooperadas: 

 
Macro atividades                                                     Atividades 

Requisitos 1. Estudo do funcionamento do sistema através da leitura dos manuais, legislações, 
documentos de negócio, navegação no sistema para a compreensão do fluxo sistêmico 
das informações e dos procedimentos; 

2. Replicação dos treinamentos recebidos pela UFRN para a comunidade interna de 
usuários da instituição interessada para utilização dos sistemas SIG-UFRN; 

Implantação 3. Configuração inicial dos parâmetros disponibilizados pela aplicação para o 
comportamento desejado pela instituição interessada; 

4. Instalação e configuração do sistema nos ambientes de desenvolvimento, treinamento, 
homologação e produção; 

Desenvolvimento 5. Identificação e depuração de possíveis bugs para repasse e correção pela UFRN (para 
os casos dos módulos em homologação); 

6. Correção imediata de bugs e comunicação à UFRN para incorporação na versão de 
referência (para o caso dos módulos em produção); 

7. Realização de merge para atualização das novas funcionalidades e correções de erros 
disponibilizadas pela UFRN; 

8. Realizar adaptações necessárias (customizações) para à realidade da instituição. 
9. Manter a compatibilidade com repositório de referência com atualização a cada versão 

implantada em produção; 

Testes 10. Validação de solicitação de ajustes e das correções de bugs das versões disponibilizadas 
pela UFRN; 

Homologação 11. Validação e implantação das versões; 
12. Análise dos fluxos institucionais e dos fluxos implementados nos sistemas SIG- UFRN. 
13. Homologação dos módulos para implantação em produção. 

Atendimento 14. Suporte aos usuários para tirar dúvidas sobre a utilização dos sistemas SIG- UFRN; 

Infraestrutura 15. Configuração e monitoramento da infraestrutura de software (servidor de aplicação, 
servidor de banco de dados etc.) dos diversos ambientes; 

16. Implementação de rotinas de backup das informações; 

Gerência 17. Gerência do projeto de implantação definindo cronogramas, riscos e atividades 
específicos da instituição interessada; 

18. Comunicação institucional e gestão do projeto para viabilizar as implantações dos 
sistemas SIG-UFRN através de notícias, comunicados, esclarecimentos, reuniões, 
dentre outros mecanismos de comunicação; 

19. Definir por meio de portaria responsáveis para implantação dos sistemas/módulo e 
enviar a UFRN. 

 
  As instituições públicas devem possuir ou assumir compromisso de adquirir conhecimento das 



tecnologias e ferramentas: JSF, Hibernate, EJB, JBoss, Apache Tomcat, Apache mod_jk, Spring Framework, Struts, 
Java, Javascript, Vue.js, Thymeleaf, PostgreSQL, GIT, Ant, Maven, Gradle, Linux CentOS, Eclipse/IntelliJ, Elastic 
Stack, RabbitMQ, Netflix OSS, Docker, Kubernetes, API Umbrella, OpenAPI (Swagger) e Jasig CAS, além  de  outras 
que venham a ser necessárias à implantação dos sistemas SIG-UFRN. 
 
  As instituições públicas interessadas em integrarem a Rede Pública SIG-UFRN devem ter corpo técnico de 
TI com perfil para recepcionar o conhecimento disponibilizado  pela  UFRN e aplicá-lo nos procedimentos 
necessários para a implantação e manutenção/evolução dos Sistemas SIG-UFRN. 
   
  Os itens descritos nos Quadros 1 e 2 e Equação 1 serão utilizados como requisitos de avaliação de 
competência técnica. A competência técnica dos profissionais necessários à implantação e evolução dos sistemas 
será aferida pelo número de pessoas e perfis definidos, podendo ser acumulado nos casos em que o quantitativo 
de pessoas definidos pela Equação 1 seja inferior ao total de perfis apresentados no Quadro 1. Os perfis gerente 
de projeto e gerente técnico devem ser pessoas distintas e podem acumular outros perfis descritos.  
 
  A instituição interessada na cooperação deverá enviar declaração de capacidade técnica à UFRN 
contemplando os perfis apresentados no Quadro 1 e especificações do Quadro 2. 
 
 

Quadro 1 - Profissionais necessários à implantação de todos os módulos dos sistemas SIG-UFRN em 3 anos 

PERFIL DESCRIÇÃO SIGRH SIPAC SIPAC e 
SIGRH 

SIGAA SIGAA e 
SIGRH  

SIGAA 
e 

SIPAC 

Todos 

Gerente de 
Projeto 

Acompanhame
nto dos 
cronogramas 

1 1 1 1 1 1 1 

Gerente 
Técnico 

Profissional de 
maior 
experiência que 
coordene 
tecnicamente a 
equipe. 

1 1 1 1 1 1 1 

Analistas/ 
Desenvolvedor
es 

Para a 
implantação e 
manutenção/ 
evolução dos 
sistemas 

1 3 4 5 6 8 9 
 

Analista de 
dados 

Para migração 
de dados 

* 1 1 1 1 1 1 

Analistas de 
negócio 

Para análise de 
negócio e 
mapeamento 
de processos 
para a 
capacitação de 
usuários e 
suporte 
negocial dos 
gestores 
produção 

1 1 2 2 3 3 4 



 
Analistas de 
Testes/Contr
ole de 
Qualidade 

Para validação 
técnica dos 
módulos na 
realidade de 
dados da 
instituição e 
validação dos 
casos de usos 
novos e 
adaptados 
para a 
realidade da 
instituição. 

         * 1 1 2 2 2 2 

Técnico de 
Suporte 

Atendimento 
de Helpdesk 
produção 

* 
 

1 1 1 1 2 2 

 
Analista de 
Infraestrutura 

Configuração, 
monitorament
o, manutenção 
e suporte 
técnico dos 
ambientes 
para suportar 
a execução dos 
sistemas SIG-
UFRN 

1 1 1 1 1 1 1 

TOTAIS  5 10 12 14       16    19 21 

* Essas funções devem estar contempladas no projeto das instituições, entretanto, podem ser acumuladas por 
pessoas já apontadas para outros perfis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Quadro 2 - Infraestrutura mínima recomendada 

Para o ambiente de 
produção 

administrativo 

- Um servidor para banco de dados com 4 núcleos de processamento, 
12GB de RAM, capacidade de I/O de rede mínima de 1Gbps e 200GB de 
disco. 
 - Um servidor para balanceamento de carga com 
2 núcleos de processamento, 2GB de RAM, capacidade de I/O de rede 
mínima de 1Gbps e 50GB de disco 
- Dois servidores para aplicação com 2 núcleos de processamento, 8GB 

de RAM, capacidade de I/O de rede mínima de 1Gbps e 30GB de 
disco. 

- No caso de ambiente virtualizado será aceito número menor de 
máquinas, desde que, as somas das capacidades sejam equivalentes 
ao recomendado.  

 

 
 
 
 

Para o ambiente de 
produção 

administrativo e 
acadêmico 

- Um servidor para banco de dados com 4 núcleos de processamento, 
32GB de RAM, capacidade de I/O de rede mínima de 1Gbps e 1TB de 
disco. 
 - Um servidor para balanceamento de carga com 
4 núcleos de processamento, 4GB de RAM, capacidade de I/O de rede 
mínima de 1Gbps e 100GB de disco. 
- Dois servidores para aplicação com 4 núcleos de processamento, 

16GB de RAM, capacidade de I/O de rede mínima de 1Gbps e 30GB 
de disco. 

- No caso de ambiente virtualizado será aceito número menor de 
máquinas, desde que, as somas das capacidades sejam equivalentes 
ao recomendado.  

 

 
 
 
 

Para o ambiente de 
treinamento 

 - Um servidor para banco de dados com 2 núcleos de processamento, 
8GB de RAM, capacidade de I/O de rede mínima de 1Gbps e 100GB de 
disco.  
 - Um servidor para aplicação e balanceamento de carga com 4 núcleos de 
processamento, 10GB de RAM, capacidade de I/O de rede mínima de 
1Gbps e 30GB de disco. 
- No caso de ambiente virtualizado será aceito número menor de 

máquinas, desde que, as somas das capacidades sejam equivalentes 
ao recomendado.  

Para o ambiente de 
desenvolvimento 

 - Estação de trabalho com processador quad core e no mínimo 8GB de 
RAM. 

 
 
 

 
Softwares 

 - Todos os softwares utilizados são livres tanto no ambiente de 
desenvolvimento como no de produção: JSF, Hibernate, EJB, JBoss, 
Apache Tomcat, Apache mod_jk, Spring Framework, Struts, Java, 
Javascript, Vue.js, Thymeleaf, PostgreSQL, GIT, Ant, Maven, Gradle, Linux 
CentOS, Eclipse/IntelliJ, Elastic Stack, RabbitMQ, Netflix OSS, Docker, 
Kubernetes, API Umbrella, OpenAPI (Swagger) e Jasig CAS. Além de outros 
que venham a ser necessários para implantação dos sistemas SIG- UFRN. 

 
Para fixação do quantitativo de pessoal para implantação/customização de módulos dos sistemas SIG-

UFRN,  deve-se usar a seguinte equação:  (indicar quando deve ser usado) 



𝑄𝑃 =  
𝑆𝑃𝐹𝑀𝐷

𝑃𝐹𝑃
∗ 𝐶𝐶 ∗

𝐹𝑇𝑅

𝐹𝑇𝐶
       (Equação 1) 

   
QP = Quantitativo de Pessoal. 
SPFMD = Somatório dos Pontos de Função dos Módulos Desejados acrescido dos ORBITAIS 

que é obrigatório,  de acordo com anexo V. 
PFP = Pontos de Função por pessoa corresponde a 4.000. 
CC = Complexidade em razão da customização. SIPAC e SIGRH correspondem a 1 

e SIGAA a 1,2. 
FTR = Fator tempo Referência em anos: 3.  
FTC = Fator Tempo Contratado em anos. 

 
Para o total do quantitativo de pessoas definidos pela equação 1, a sequência de 

distribuição de perfis apresentados no Quadro 1 deve obedecer a seguinte ordem: gerente de 
projeto, gerente técnico, analista/desenvolvedor, analista de negócio, analista de infraestrutura, 
analista de testes, técnico de suporte e analista de dados. Após preencher todos os perfis, a 
sequência deve obedecer a seguinte ordem: dois analistas/desenvolvedores, um analista de 
negócio, um analista de testes, dois analistas/desenvolvedores e um técnico de suporte. Essa 
sequência deve ser repetida até atingir o quantitativo de pessoas definido pela fórmula. Os perfis 
apresentados no Quadro 1 podem ser acumulados com exceção ao gerente de projeto e gerente 
técnico. 

 
 



ANEXO III 
CONTRIBUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO – CDI 

 
 
  A Contribuição de Desenvolvimento e Inovação – CDI será fixada de acordo com o 
índice percentual definido em função do porte de cada instituição interessada, conforme 
mostrado no Quadro 3. 

 
 

Quadro 3 - Percentual de cálculo da CDI segundo porte da instituição 

Perfil da Instituição Todos os  
Sistemas 

Sistemas Isolados 

Perfil I – Até 10 mil alunos 0,15% 0,23% 

Perfil II – 10 a 20 mil alunos 0,25% 0,38% 

Perfil III – 20 a 30 mil alunos 0,50% 0,75% 

Perfil IV – de 30 a 40 mil alunos 0,75% 1,13% 

Perfil V – Acima de 40 mil alunos 1,00% 1,50% 

Perfil VI – Até 1 mil servidores 0,40% 0,50% 

Perfil VII– 1001 a 2 mil servidores 0,85% 1,00% 

Perfil VIII– Acima de 2 mil servidores 1,30% 1,50% 

Perfil IX – Acima de 2 mil servidores 
em mais de um estado federativo 

1,75% 2,00% 

 
O Quadro 4 apresenta os valores de mercado associados aos sistemas SIG-UFRN. Tomou-

se como base o valor estabelecido pela Resolução 05/2013 – CONSAD,  de 07  de março de 2013, 
para o ponto de função, atualizado pelo IPCA do período de março de 2013 a agosto de 2018. 

 

Quadro 4 – Valor de referência de mercado estimado para os sistemas SIG-UFRN 

Subsistemas Quantidade de 
Pontos de Função 

(PF) 

Valor Corrigido do 
Ponto de Função 

Valor 
Econômico 

Acadêmico 38.166 550,00 20.991.025,00 

Administrativo 31.871 550,00 17.529.050,00 

Gestão de 
Pessoas 

11.814 550,00   6.497.700,00 

Orbitais 8.214 550,00   4.517.425,00 

Total 90.065  49.535.200,00 

 
Considerando-se os índices percentuais e os valores de referência de mercado dos 

sistemas, são definidos os valores da CDI relativos à remuneração da UFRN destinada à 



sustentabilidade do ecossistema de cooperação por meio do financiamento da evolução  
da Rede Pública SIG-UFRN para realização de atualizações e aprimoramentos do 
repositório SIG-UFRN, conforme mostrados nos Quadros 5 e 6 a seguir. 

 
O quadro 5 apresenta a contribuição da CDI para o  estabelecimento  da  

cooperação entre as instituições cooperadas e a UFRN, contemplando todos os 
subsistemas dos sistemas SIG-UFRN desenvolvidos e mantidos em prol dos interesses da 
Rede  Pública  SIG-UFRN. Caso a cooperação seja estabelecida para subsistemas isolados, 
os valores da CDI são  fixados no Quadro 6. 

 

Sistema 

Quadro 5 – Valor da Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI) para 
todos os subsistemas dos sistemas SIG-UFRN 

Perfil I 
(0,15%) 

Perfil II 
(0,25%) 

Perfil III 
(0,5%) 

Perfil IV 
(0,75%) 

Perfil V 
(1%) 

Todos 
subsistemas 

76.732,50 127.887,50 255.775,01 383.662,51 511.550,01 

Sistema 
Perfil VI 
(0,4%) 

Perfil VII 
(0,85%) 

Perfil VIII 
(1,3%) 

Perfil IX 
(1,75%) 

Perfil IX 
(2,6%) 

Todos 
subsistemas 

117.910,28 250.559,34 383.208,40 515.857,47 766.416,81 

 
 

Sistema 

Quadro 5A – Valor da Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI)  para 
todos os subsistemas dos Sistemas - Instituição Parceira - 30% de desconto 

Perfil I 
(0,15%) 

Perfil II 
(0,25%) 

Perfil III 
(0,5%) 

Perfil IV 
(0,75%) 

Perfil V 
(1%) 

Todos 
subsistemas 

53.712,75 89.521,25 179.042,50 268.563,76 358.085,01 

Sistema 
Perfil VI 
(0,4%) 

Perfil VII 
(0,85%) 

Perfil VIII 
(1,3%) 

Perfil IX 
(1,75%) 

Perfil IX 
(2,6%) 

Todos 
subsistemas 

82.537,19 175.391,54 268.245,88 361.100,23 536.491,77 

 
 



Sistema 

Quadro 6 – Valor da Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI) para 
subsistemas isolados dos sistemas SIG-UFRN 

Perfil I 
(0,23%) 

Perfil II 
(0,38%) 

Perfil III 
(0,75%) 

Perfil IV 
(1,13%) 

Perfil V 
(1,5%) 

SIGAA 49.858,09 82.374,24 162.580,74 244.954,98 325.161,47 

SIPAC 41.635,17 68.788,55 135.766,87 204.555,42 271.533,75 

SIGRH 15.433,40 25.498,66 50.326,31 75.824,98 100.652,62 

Orbitais 10.729,83 17.727,55 34.988,59 52.716,14 69.977,17 

Total 117.656,49 194.389,00 383.662,51 578.051,52 767.325,01 

Sistema 
Perfil VI 
(0,5%) 

Perfil VII 
(1%) 

Perfil VIII 
(1,5%) 

Perfil IX 
(2%) 

Perfil IX 
(3%) 

SIGAA - - - - - 

SIPAC 90.511,25 181.022,50 271.533,75 362.045,00 543.067,50 

SIGRH 33.550,87 67.101,75 100.652,62 134.203,50 201.305,24 

Orbitais 23.325,72 46.651,45 69.977,17 93.302,90 139.954,34 

Total 147.387,84 294.775,70 442.163,54 589.551,40 884.327,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema 

Quadro 6A– Valor da Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI) para 
subsistemas isolados dos sistemas SIG-UFRN - Instituição Parceira - 30% de 

desconto 

Perfil I 
(0,23%) 

Perfil II 
(0,38%) 

Perfil III 
(0,75%) 

Perfil IV 
(1,13%) 

Perfil V 
(1,5%) 

SIGAA 34.900,66 57.661,97 113.806,52 171.468,48 227.613,03 

SIPAC 29.144,62 48.151,98 95.036,81 143.188,80 190.073,62 

SIGRH 10.803,38 17.849,06 35.228,42 53.077,48 70.456,84 

Orbitais 7.510,88 12.409,29 24.492,01 36.901,30 48.984,02 

Total 82.359,54 136.072,30 268.563,76 404.636,06 537.127,51 

Sistema 
Perfil VI 
(0,5%) 

Perfil VII 
(1%) 

Perfil VIII 
(1,5%) 

Perfil IX 
(2%) 

Perfil IX 
(3%) 

SIGAA - - - - - 

SIPAC 63.357,87 126.715,75 190.073,62 253.431,50 380.147,25 

SIGRH 23.485,61 46.971,22 70.456,84 93.942,45 140.913,67 

Orbitais 16.328,01 32.656,01 48.984,02 65.312,03 97.968,04 

Total 103.171,49 206.342,98 309.514,48 412.685,98 619.028,96 

 

 
 
 
 

Sistema 

Quadro 6B – Valor da Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI) para subsistemas isolados 
dos sistemas SIG-UFRN 

Perfil da instituição interessada 

Perfil I 
(0,23%) 

Perfil II 
(0,38%) 

Perfil III 
(0,75%) 

Perfil IV 
(1,13%) 

Perfil V 
(1,5%) 

Perfil VI 
(0,5%) 

Perfil VII 
(1%) 

Perfil VIII 
(1,5%) 

SIGAA 49.858,09 82.374,24 162.580,74 244.954,98 325.161,47 - - - 

SIPAC 41.635,17 68.788,55 135.766,87 204.555,42 271.533,75 90.511,25 181.022,50 271.533,75 

SIGRH 15.433,40 25.498,66 50.326,31 75.824,98 100.652,62 33.550,87 67.101,75 100.652,62 

Orbitais 10.729,83 17.727,55 34.988,59 52.716,14 69.977,17 23.325,72 46.651,45 69.977,17 

Total 117.656,50 194.389,00 383.662,51 578.051,51 767.325,02 147.387,85 294.775,70 442.163,54 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema 

Quadro 6C – Valor da Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI) para subsistemas isolados 
dos sistemas SIG-UFRN - 30% de desconto 

Perfil da instituição interessada 

Perfil I 
(0,23%) 

Perfil II 
(0,38%) 

Perfil III 
(0,75%) 

Perfil IV 
(1,13%) 

Perfil V 
(1,5%) 

Perfil VI 
(0,5%) 

Perfil VII 
(1%) 

Perfil VIII 
(1,5%) 

SIGAA 34.900,66 57.661,97 113.806,52 171.468,48 227.613,03 - - - 

SIPAC 29.144,62 48.151,98 95.036,81 143.188,80 190.073,62 63.357,87 126.715,75 190.073,62 

SIGRH 10.803,38 17.849,06 35.228,42 53.077,48 70.456,84 23.485,61 46.971,22 70.456,84 

Orbitais 7.510,88 12.409,29 24.492,01 36.901,30 48.984,02 16.328,01 32.656,01 48.984,02 

Total 82.359,55 136.072,30 268.563,76 404.636,06 537.127,51 103.171,49 206.342,99 309.514,48 



ANEXO IV 
REMUNERAÇÃO DO APOIO TÉCNICO, NEGOCIAL E TREINAMENTOS 

 
 A remuneração do apoio técnico tem como base o valor/hora do  analista  
técnico  fixado em R$ 150,00. A quantidade de horas necessárias para a realização do 
apoio  técnico  está demonstrada no Quadro 7 para os sistemas SIPAC, SIGAA, SIGRH e 
ORBITAIS. 
 

 

Quadro 7 – Quantidade de horas dispendidas por sistema para apoio 
técnico 

 
Sistemas 

 
Número de 

atendiment
os 

Tempo de 
atendimen
to (horas) 

 
Total de 

horas 
ano 

 
Valor anual 

SIPAC 200 1 200 R$ 30.000,00 

SIGAA 220 1 220 R$ 33.000,00 

SIGRH 100 1 100 R$ 15.000,00 

ORBITAIS 60 1 60 R$ 9.000,00 

 
 A remuneração do apoio negocial tem como base o  valor/hora  do  
analista/gestor  fixado em R$ 200,00. A quantidade de horas necessárias para a realização 
do apoio  técnico  está explicitada no Quadro 8 para os sistemas SIPAC, SIGAA, SIGRH e 
ORBITAIS. 
 

 

Quadro 8 – Quantidade de horas dispendidas por sistema para apoio 
negocial 

 
Sistemas 

 
Número de 

atendiment
os 

Tempo de 
atendimen
to (horas) 

 
Total de 

horas 
ano 

 
Valor anual 

SIPAC 200 1 200 R$ 40.000,00 

SIGAA 220 1 220 R$ 44.000,00 

SIGRH 100 1 100 R$ 20.000,00 

ORBITAIS 60 1 60 R$ 12.000,00 

 
 A remuneração do treinamento tem como base o valor/hora do  
analista/gestor  fixado em R$ 200,00. Esses treinamentos são realizados durante todo o 
período de transferência dos sistemas, não tendo caráter anual. A quantidade de horas 
necessárias para a realização do treinamento está explicitada no Quadro 9 para os 
sistemas SIPAC, SIGAA, SIGRH e ORBITAIS. 



sistema 
Ʃ 

Quadro 9 – Quantidade de horas dispendidas por sistema 
para apoio negocial 

Sistemas Total de horas ano Valor anual 

SIPAC 245 R$ 49.000,00 

SIGAA 242 R$ 48.400,00 

SIGRH 232 R$ 46.400,00 

ORBITAIS 140 R$ 28.000,00 

 
 Para fixação do valor da remuneração de apoio  técnico, negocial e 
treinamentos deve- se usar a seguinte equação: 

 
 

 
            VR=     {[(CAAT+CAAN)*DC] +CT} 

 
  
 VR = valor da remuneração à UFRN. 
 CAAT = custo anual de apoio técnico por sistema. 
 CAAN = custo anual de apoio negocial por sistema. 

DC= duração em anos do termo de cooperação técnica celebrado entre a 
UFRN e a instituição interessada. 

 CT = custo total de treinamento por sistema. 
 
 
 

Quadro 10 - Redução do valor do Apoio Técnico 
 

Complexidade Baixa 
(pontos) 

Média 
(pontos) 

Alta 
(pontos) 

Correção de erro  1 2 3 

Implementação de nova regra de negócio 2 3 4 

Contribuição para documentação técnica  1 2 3 

Construção de um novo sistema/módulo  8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO V 
PONTOS DE FUNÇÃO POR MÓDULO DOS SISTEMAS SIG-

UFRN 
 

 

Quadro 11 - Pontos de função por módulo dos sistemas SIG-UFRN 
Sistema SIGAA 

Módulo Pontos de Função 

Portal do Docente 2056,75 

Graduação 1771,75 

Bibliotecas 1561,75 

Pesquisa 1534,25 

Portal da Coord. Graduação 1344,25 

Stricto Sensu 1284,25 

Extensão 1281,75 

Portal do Discente 1214,25 

Técnico 1201,75 

Portal do Coord. Stricto Sensu 1154,25 

Integrado 1119,25 

Administração do Sistemas 1109,25 

Monitoria 1046,75 

Turma Virtual 1016,75 

Formação complementar 1004,25 

Lato Sensu 1004,25 

Metrópole Digital 1144,25 

Vestibular 976,75 

Fundamental 926,75 

Médio 919,25 

Portal do Coord. Lato Sensu 916,75 

Relações Internacionais - SRI 911,75 

Ensino a Distância 909,25 

Produção Intelectual 881,75 

Ações Integradas 869,25 

Central de Estágios 874,25 



Infantil 879,25 

Ensino em Redes 814,25 

Assistência ao Estudante 911,75 

NEE 804,25 

Ouvidoria 804,25 

Residências em Saúde 804,25 

Ambientes Virtuais 801,75 

Diplomas 796,75 

Avaliação Institucional 779,25 

Programa de Atualização Pedagógica 734,25 

Total 38.166 

 
 

Quadro 12 - Pontos de função por módulo dos sistemas SIG-UFRN 
Sistema SIPAC 

Módulo Pontos de Função 

Acesso à informação 630,63 

Almoxarifado 915,63 

Auditoria 845,63 

Biblioteca 845,63 

Boletim de Serviços 648,13 

Bolsas 805,63 

Catálogo de Materiais 690,63 

Compra de Material Informacional 680,63 

Cjompras 1.023,13 

Compras - SRP 703,13 

Contratos 1.000,63 

DDO 673,13 

Editora 665,63 

Faturas 735,63 

Infraestrutura 1.143,13 

Liquidação de Despesa 788,13 

Orçamento 1.250,63 

Pagamento Online 718,13 



Patrimônio Imóvel 798,13 

Patrimônio Móvel 1.245,63 

Planejamento de obras 598,13 

Portal Administrativo 1.243,13 

Portal da Direção Centro 600,63 

Portal do Fornecedor 625,63 

Projetos e Convênios 905,63 

Protocolo 1.073,13 

Requisição Atividade de Campo 603,13 

Requisição Auxílio Financeiro 615,63 

Requisição Curso/Concurso 603,13 

Requisição Diárias 640,63 

Requisição Hospedagem 600,63 

Requisição Infraestrutura 628,13 

Requisição Material 715,63 

Requisição Material/Serviço Contratado* 603,13 

Requisição Serviço 603,13 

Requisição Suprimento de Fundos 610,63 

Requisição Veículo 603,13 

Requisição Viagem 645,63 

Restaurante 713,13 

Segurança do Trabalho 690,63 

Transportes 1.140,63 

Total 31.871 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 13 - Pontos de função por módulo dos sistemas SIG-UFRN 
Sistema SIGRH 

Módulo Pontos de Função 

Agenda 340,96 

Aposentadoria 445,96 

Assistência ao Servidor 463,46 

Atendimento ao Servidor 328,46 

Auxílios/Solicitações 490,96 

Avaliação de Desempenho 585,96 

Avaliação Funcional 443,46 

Banco de Vagas 443,46 

Cadastro 608,46 

Capacitação 618,46 

Colegiados 450,96 

Comissões 405,96 

Concursos 560,96 

Consultas Funcionais 650,96 

Dimensionamento 433,46 

Escritório de Ideias 365,96 

Férias 390,96 

Financeiro 483,46 

Frequência 538,46 

Integração SIAPE 403,46 

Plano de Saúde 480,96 

Portal da Chefia da Unidade 458,46 

Portal do Aluno 325,96 

Portal do Servidor 775,96 

Segurança do Trabalho 358,46 

Total 11.854 
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