
Coordenação de Informação e Desempenho
Fundação Universidade Federal de Rondônia

O referido documento tem como finalidade orientar e proporcionar a melhor 
utilização da página do CID. Logo abaixo temos uma visão geral da página: 



Em seguida será detalhado as especificações de cada componente da página, 
conforme figura  abaixo:



Abaixo citamos a identificação de cada componente:

1 – Barra de Menus. 
2 – Notícia em destaque
3 – Arquivos de Downloads
4 – Eventos 
5 – Agenda 
6 -  Sobre a CID
7 – Notícias
8 – Links Relacionados. 

Em seguida detalhamos as informações de cada componente. 

Em relação ao Componente 1 que corresponde a  Barra  de Menu,  consta  os
principais menus de acesso as informações que fazem parte do escopo de atuação da
CID, como informações que dizem respeito à CID (Sobre a CID), Consultas, Pesquisa
Institucional,  Dados  Institucionais,  Legislação,  Gráficos,  Calendário,  Catálogos  e
Relatórios. Cada informação será detalhada a seguir. 

Importante  observar  que  ao  colocar  o  cursor  em cima do  menu  aparecerá  as
informações do submenu.  E ao clicar  no menu também será aberto  uma página que
poderá conterá a descrição do menu conforme estou apresentando aqui,  entre outras
informações relevantes.



O Menu Sobre a CID, apresentamos entre outras informações os submenus Fale 
Conosco, Estrutura e Competências, Arquivos, Notícias e Galeria. 



No Submenu Fale Conosco consta entre outras informações a Localização da 
Coordenação a Equipe da Coordenação,  horário de atendimento, Contatos. 



No  Submenu  Estrutura  e  Competência consta   a  Caracterização  da
Coordenação, os Servidores Lotados, Atribuições entre outros. 



O  Submenu   Arquivos consta   os  principais  arquivos  de  orientação  das
atividades  desenvolvidas  na  Coordenação  como  a  orientação  de  preenchimento  das
informações na plataforma do CENSO. 



O Submenu  Notícias consta  as principais notícias relacionadas a Coordenação
de  Informação  e  Desempenho  e  assuntos  relacionados  como os  que  dizem respeito
Comissão Própria de Avaliação, Diretoria de Planejamento, Pró-Reitoria de Planejamento,
Diretoria de Tecnologia da Informação.  



O Submenu  Agenda consta encontramos a agenda das atividades concernentes a
Coordenação de Informação e Desempenho.



O  Submenu   Galerias consta  as  imagens  que  dizem  respeito  as  atividades
relacionadas à Coordenação de Informação e Desempenho.



No Menu  Consultas  constam submenus  referentes  a  consultas  das  atividades
relacionadas  na  CID,  e  outros  setores  da  UNIR  relacionadas  a  CID.  Os  Submenus
existentes  são  o  Fluxogramas,  Mapa  Organizacional,  Orientações  e  Manuais  e
Vestibulares. 



O Submenu  Fluxograma consta fluxogramas tanto relacionados a CID, como de
outros setores da UNIR, como a Dirteoria de Tecnologia da Informação – DTI, que consta
o link dos fluxogramas de Contratações na área de Tecnologia da Informação. 

O  Submenu  Mapa  Organizacional apresenta  todo  tipo  de  mapa  que  tem por
objetivo apresentar orientação visual, seja de ambientes físicos, como virtuais, como o
exemplo o mapa da página (site) da CID que estamos apresentando aqui. 



O Submenu Orientações e Manuais consta os manuais referentes as atividades da CID,
tais  como  o  preenchimento  do  Censo,  Manuais  de  Licitação,  passo  a  passo  para
atividades que envolvam acesso a sistemas. 



No Submenu Vestibulares constam informações referentes ao Vestibular que 
podem ser necessárias para o desenvolvimento das atividades da CID. 



No Menu Pesquisa Institucional consta informações dos setores dos quais a CID 
solicita as informações, para facilitar os contatos, sempre que necessário. Consta 
somente o Submenu Setores Pesquisados. 



O Submenu  Setores Pesquisados  consta os setores dos quais são solicitadas
informações no período de coleta dos dados do Censo, a partir de portaria publicada pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira – INEP. 



No Menu Dados Institucionais Constam os dados Gerados na CID, ou de outros
setores relacionados a CID. Constam os Submenus  Censo,  Cursos,  Departamentos,
Docentes, IES UNIR, Indicadores, Laboratórios, Pró-Reitorias.  



No Submenu Censo constam os Relatórios exportados do Sistema Censo. Esses
Relatórios são gerados após o período de Coleta do Censo conforme portaria publicado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira - INEP. 



No Submenu Cursos constam as informações dos Cursos de Graduação da 
Universidade Federal de Rondônia.

 



No Submenu Departamento Consta, ou constará todas as informações  públicas 
relevantes referentes aos Departamentos da Universidade Federal de Rondônia - UNIR.



No Submenu Docentes Consta, ou constará todas as informações  públicas 
relevantes referentes aos Docentes da Universidade Federal de Rondônia - UNIR.



No Submenu IES UNIR consta ou constará todas as informações relevantes 
referentes à Instituição de Ensino Universidade Federal de Rondônia.

 



No Submenu  Indicadores consta ou constará todas os indicadores utilizados ou
elaborados  pela  CID,  visando  uma  maior  ampliação  da  análise,  controle  e  avaliação
institucional, a partir dos dados com os quais a CID trabalha.  



No Submenu  Laboratórios consta ou constará todas as informações referentes
aos laboratórios dos cursos da Universidade Federal de Rondônia, informações estas que
constam no sistema CENSO.  



No Submenu  Pró-Reitorias consta ou constará todas as informações relevantes
das Pró-Reitorias da Universidade Federal de Rondônia.



No Menu  Legislações consta  ou  constará  todas  as  legislações  pertinentes  as
atividades desenvolvidas pela CID.



No Menu Gráficos consta os gráficos elaborados pela CID a partir dos dados e 
informações coletados pela CID.  





No menu Calendário são apresentadas as informações do calendário acadêmico 
da Universidade Federal de Rondônia. 





No menu Catálogo de Dados são apresentadas as informações do Catálogo de 
Dados Elaborado pela CID, a partir dos dados coletados pelo CENSO. 



No menu Relatórios constam  os relatórios referentes as atividades de coleta de 
informação da CID, juto a outros setores.



Agora apresentaremos os demais componentes, levando em consideração que o
componente 1 (menus) é bastante extenso. Os demais componentes são mais sucinto é
poderá ser verificado conforme imagem apresentado abaixo e que já foi  demonstrado
anteriormente. 



2 – Notícia em destaque: Consta a notícia de maior relevância no momento de sua
publicação e que, por isso, demanda Destaque. 

3 – Arquivos de Downloads: Consta os arquivos de Downloads de maior relevância para
conhecimento das atividades da CID, assim como orientação da melhor forma de realizar
as atividades que dizem respeito ao preenchimento dos dados no sistema CENSO.   

4 – Eventos: Consta Eventos dos quais a CID faz parte, assim como outros relevantes e
relacionados as atividades da CID. 

5 – Agenda:  Consta a agenda de atividades da CID, assim como outros relevantes e
relacionados as atividades da CID.

6 -  Sobre a CID:  Consta uma apresentação informando o que é a CID, assim como
orientação, através de links de outras informações relevantes sobre a CID, para maiores
esclarecimento de suas atribuições, incluindo o link para acesso  a esse mapa da página. 

7 – Notícias: Consta Notícias dos quais a CID faz parte, assim como outras notícias 
relevantes e relacionados as atividades da CID. 

8 – Links Relacionados:  Consta Links dos quais a CID faz parte, assim como outras
links relevantes e relacionados as atividades da CID. 

A medida que houver atualização nos componentes do site, esse mapa será atualizado.
Além disso. Sugestões podem ser apresentadas para melhorar a comunicação da página.
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