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PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul – IFMS

Seguindo o disposto no Decreto Nº 10.332, de 28 de abril  de 2020, esta Ins tuição Federal
apresenta  à  Secretaria  de  Governo  Digital  do  Ministério  da  Economia  (SGD)  o  Plano  de
Transformação Digital aprovado pelo Comitê de Governança Digital.

Dados do Gerente do Projeto na Ins tuição

O  Gerente  do  projeto  é  o  responsável  pelo  preenchimento  deste  arquivo,  ar culação,
acompanhamento de sua execução e pelo envio de dados para monitoramento.

Nome Cargo Telefone E-mail

Carlitos Fioravante Vieira de Oliveira Analista de TI (67) 99978-9170 dir @ifms.edu.br

1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS

SERVIÇOS

1. Matricular-se em curso de Educação à Distância

Volume anual de solicitações (es ma va) 2505

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 05/2022

Responsável pela ação CREAD/DIRTI

E-mail do responsável cread@ifms.edu.br

Telefone do responsável (67) 3378-9639

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

3º trimestre/2020

2. Matricular-se em curso de Educação Profissional Técnica (Educação de Jovens e Adultos, Integrado e Subsequente)

Volume anual de solicitações (es ma va) 2648

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM
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Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 05/2022

Responsável pela ação DIREB/DIRTI

E-mail do responsável direb@ifms.edu.br

Telefone do responsável (67) 3378-9547

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

3º trimestre/2020

3. Matricular-se em curso de Educação Superior de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado)

Volume anual de solicitações (es ma va) 1104

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 05/2022

Responsável pela ação DIGRA/DIRTI

E-mail do responsável digra  @ifms.edu.br  

Telefone do responsável (67) 3378-9549

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

3º trimestre/2020

4. Matricular-se em curso de Formação Inicial e Con nuada

Volume anual de solicitações (es ma va) 2983

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 05/2022

Responsável pela ação DIREB/DIRTI

E-mail do responsável direb  @ifms.edu.br  

Telefone do responsável (67) 3378-9547

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

3º trimestre/2020

5. Matricular-se em curso de Pós-Graduação

Volume anual de solicitações (es ma va) 456
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Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 05/2022

Responsável pela ação PROPI/DIRTI

E-mail do responsável propi  @ifms.edu.br  

Telefone do responsável (67) 3378-9602

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

3º trimestre/2020

6. Obter diploma ou segunda via de diploma

Volume anual de solicitações (es ma va) 786

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? NÃO

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Transformação

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 12/2022

Responsável pela ação DIRGA/DIRTI

E-mail do responsável dirga  @ifms.edu.br  

Telefone do responsável (67) 3378-9546

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

Não é prestado em canal digital

7. Par cipar de processo sele vo para curso de Educação à Distância

Volume anual de solicitações (es ma va) 8830

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 12/2021

Responsável pela ação CREAD/DIRTI

E-mail do responsável cread  @ifms.edu.br  

Telefone do responsável (67) 3378-9639

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

2018 ou antes
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8. Par cipar de processo sele vo para curso de Educação Profissional Técnica (Educação de Jovens e Adultos, Integrado e 
Subsequente)

Volume anual de solicitações (es ma va) 11.921

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 12/2021

Responsável pela ação DIREB/DIRTI

E-mail do responsável direb  @ifms.edu.br  

Telefone do responsável (67) 3378-9547

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

2018 ou antes

9. Par cipar de processo sele vo para curso de Educação Superior de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado)

Volume anual de solicitações (es ma va) 6.737

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 12/2021

Responsável pela ação DIGRA/DIRTI

E-mail do responsável digra  @ifms.edu.br  

Telefone do responsável (67) 3378-9549

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

2018 ou antes

10. Par cipar de processo sele vo para curso de Formação Inicial e Con nuada 

Volume anual de solicitações (es ma va) 7.590

Há canal digital para solicitar e obter esse serviço? SIM

É solicitado ao usuário o preenchimento em formulário de algum dado cadastral do CPF? SIM

Tipo de projeto (Transformação/ Integração) Integração

Data para conclusão do projeto (mês/ano) 12/2021

Responsável pela ação DIREB/DIRTI

E-mail do responsável direb  @ifms.edu.br  
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Telefone do responsável (67) 3378-9547

Caso o serviço possua canal digital, quando foi disponibilizado o canal digital para esse 
serviço?

2018 ou antes

2. UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS

Trata-se da disponibilização de Aplica vos na Conta Única da Administração Pública Federal,
pois conforme disposto no Decreto nº 9.756/2019, todos os aplica vos móveis do Governo
Federal deverão ser registrados na conta única GOV.BR da Administração Pública Federal. 

Atualmente, o IFMS não possui aplica vo (APP) a ser migrado para a conta única do governo
nas lojas (Google Play e App Store).

3. INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS - ADESÃO AO CBC

Pergunta Resposta

Caso haja serviços para os quais se solicita ao usuário o preenchimento de dados cadastrais do CPF,
conforme respostas do quadro anterior, a ins tuição tem interesse em fazer a adesão para acesso aos
dados do CBC, sem custos, de forma a viabilizar o preenchimento automá co desses dados?

SIM

4. ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PORTAL GOV.BR

Ação Data para conclusão

Atualização dos serviços da ins tuição no Portal Gov.br 09/2021

Editores a serem cadastrados no Portal  Gov.br para cadastro e atualização dos serviços da
Ins tuição:

Nome do Editor Telefone E-mail CPF

Ivan José Alves Júnior (67) 3378-9625 ivan.alves@ifms.edu.br 024.***.***-71

Marcos Paulo Mar ns (67) 3378-9566 marcos.mar ns@ifms.edu.br 027.***.***-88

Felipe Gustavo Braiani Santos (67) 3378-9546 felipe.santos@ifms.edu.br 038.***.***-50
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Do monitoramento

A Ins tuição se compromete a enviar mensalmente informações sobre a execução das ações
previstas neste plano, em formato a ser definido pela Secretaria de Governo Digital. Poderão
ser estabelecidas  reuniões  com um conjunto de Ins tuições  Federais  de  Educação Superior
para acompanhamento de ações dos respec vos Planos de Transformação Digitais.

Da formalização

De acordo com o Decreto Nº 10.332, de 28 de abril de 2020, o Plano de Transformação Digital
deve ser aprovado pelo Comitê de Governança Digital da ins tuição. Orienta-se, então, que o
presente plano seja enviado ao e-mail governodigital@planejamento.gov.br juntamente com
cópia de ata da reunião de aprovação ou outro documento que evidencie sua aprovação pelo
referido Comitê.
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