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Descrição da Unidade 
 

 
 

O Depatamento de Gestão da Informação é composto pela Direção de Gestão da Informação 

e Coordenadoria de Gestão da Informação. 

O Departamento de Gestão da Informação (DPGI) tem a responsabilidade de estabelecer 

diretrizes e propor normas aplicáveis ao fornecimento de subsídios para as diretrizes de 

gestão e de desenvolvimento institucional; coletar, armazenar, analisar e divulgar dados 

estatísticos e outras informações de interesse dos processos de desempenho da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Suas atribuições são: assessorar a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAN) em 

assuntos de sua competência; efetuar a superintendência das atividades da Coordenadoria do 

Departamento; executar a gestão dos sistemas de informação associados e outras atividades 

inerentes à área ou que lhe venham a ser delegadas por autoridade competente. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



              

           

 

ATIVIDADES 

 

Durante o exercício de 2020, o Departamento de Gestão da Informação (DPGI) desenvolveu as 

seguintes atividades:  

 

• Acompanhamento e divulgação dos resultados do Exame Nacional de Desempenho do 

Estudantes (ENADE);  

• atualização e acompanhamento da estrutura organizacional da UFSC no Sistema de 

Informações Organizacionais (SIORG); atualização dos organogramas da UFSC na 

página do DPGI;  

• coleta de informações para atualização do Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento do Governo Federal (SIOP); 

• acompanhamento e divulgação dos resultados do Conceito Preliminar de Curso (CPC);  

• acompanhamento e divulgação dos resultados do Índice Geral de Cursos (IGC);  

• elaboração do Relatório de Gestão 2019;  

• elaboração do Boletim de Dados 2019;  

• elaboração do documento “UFSC em Números”;  

• elaboração do documento “UFSC em Números série de 10 anos”;  

• elaboração do Boletim de Dados série histórica; 

• acompanhamento de 30 processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento 

de cursos de graduação no sistema e-MEC; e 

• acompanhamento do cadastro dos alunos no sistema Brasil Conta Comigo. 


