
   

 

Relação de softwares disponíveis na instituição 2021 

 

Ambulatório Médico de Especialidades - AME 

BPA – Boletim de produção ambulatorial é uma dos aplicativos de captação do SIA/SUS, 

responsável pela captação do atendimento ambulatorial do prestador de serviço vinculado ao 

SUS. 

Vivver – Sistema de saúde. 

SIU-Pedidos - Usado para fazer pedidos para o almoxarifado. 

SIU-Gestão - Usado para fazer suplementações para a gestão superior avaliar. 

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. Gestão orçamentária. 

 

Clínica veterinária 

Vertis – Software de gestão hospitalar veterinária, com: agenda de procedimentos, agenda de 

coleta, recepção, caixa, mapas de trabalho, automatizando a assinatura e publicação dos laudos 

de exames por e-mail e Internet. 

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. Gestão orçamentária. 

SIU-Pedidos - Usado para fazer pedidos para o almoxarifado. 

SIU-Gestão - Usado para fazer suplementações para a gestão superior avaliar. 

 

Centro de Fisioterapia - CEU 

SIU-Pedidos - Usado para fazer pedidos para o almoxarifado. 

SIU-Gestão - Usado para fazer suplementações para a gestão superior avaliar. 

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. 

 

Ambulatório de Lesões 

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. Gestão orçamentária. 

SIU-Pedidos - Usado para fazer pedidos para o almoxarifado. 

SIU-Gestão - Usado para fazer suplementações para a gestão superior avaliar. 

 



   
Departamento Pessoal 

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. Gestão orçamentária. 

Alterdata – Software de gerenciamento de folha de pagamento e segurança do trabalho. 

Ponto Secullum - Sistema de controle de ponto eletrônico. 

SIU-RH - Software de gerenciamento de folha de pagamento e gestão de pessoas. 

 

Biblioteca 

Pergamum – Sistema de gestão bibliotecária.  

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. Gestão orçamentária. 

SIU-Pedidos - Usado para fazer pedidos para o almoxarifado. 

SIU-Gestão - Usado para fazer suplementações para a gestão superior avaliar. 

 

Centro de Empregabilidade e Oportunidades - CEO 

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. Gestão orçamentária. 

SIU-Pedidos - Usado para fazer pedidos para o almoxarifado. 

SIU-Gestão - Usado para fazer suplementações para a gestão superior avaliar. 

SIU-Estágio – Gerencia todo o processo e controle de estágio. 

 

Espaço A3 

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. Gestão orçamentária. 

SIU-Pedidos - Usado para fazer pedidos para o almoxarifado. 

SIU-Gestão - Usado para fazer suplementações para a gestão superior avaliar. 

SIU-Estágio – Gerencia todo o processo e controle de estágio. 

 

Clinicas Odontológicas 

RM TOTVS - Atende as necessidades da instituição na gestão e relacionamento com alunos, pais 

e comunidade docente. Gestão orçamentária. 

SIU-Clínicas - Usado para gerenciar os pacientes das clínicas. 

SIU-Clínicas web - Usado para gerenciar os pacientes da clínica de especialização. 

 

Outros serviços 



   
- Automatização da entrega de contracheque aos colaboradores acontece via e-mail pelo 

sistema Alterdata. Deve informar apenas a data da vigência do contracheque. 

 

- Disponibilização de celulares corporativos aos setores relacionados abaixo para atendimento 

geral de cada setor para comunidade interna e externa: acadêmica, sociedade, fornecedores. 

 

 

Assessoria de Comunicação - ASCORG Setor de Compras  

Centro de Empregabilidade e Oportunidades 

- CEO 

Setor de Desenvolvimento Humano 

Coordenação do curso Contábeis  Setor de Eventos 

Coordenação do curso Direito  Setor de Processo Seletivo 

Coordenação do curso Medicina Setor de Vigilância 

Coordenação dos cursos de Pós-Graduação Setor do PROUNI 

Departamento de Campi - DEC Setor Espaço A3 

Escola Técnica - ETEIT  Setor Financeiro  

Escritório de Assessoria Jurídica - EAJ SPA - Psicologia  

Reitoria TV Univale 

Setor Comercial  

Temos também a ferramenta Syngoo, que é o atendimento centralizado a comunidade via 

Whatsapp através do telefone 3279-5900, com os seguintes setores: Secretaria Acadêmica, 

Tesouraria, Centro de empregabilidade e oportunidades, Comercial, Processo seletivo e Bolsas 

e financiamentos. 

 

Relação de Softwares Licenciados da FPF para uso educacional 

Software Descrição Licenciamento 

Adobe Acrobat DC Pacote adobe para edição e 

tratamento de imagens voltado 

aos cursos de design gráfico e 

publicidade e propaganda. 

65 computadores 

Adobe After Effects 65 computadores 

Adobe Animate 65 computadores 

Adobe Audition 65 computadores 

Adobe Bridge 65 computadores 

Adobe Character Animator 65 computadores 

Adobe Dimension 65 computadores 

Adobe Dreamweaver 65 computadores 



   
Adobe Illustrator 65 computadores 

Adobe InCopy 65 computadores 

Adobe InDesign 65 computadores 

Adobe Lightroom 65 computadores 

Adobe Lightroom Classic 65 computadores 

Adobe Media Encoder 65 computadores 

Adobe Photoshop 65 computadores 

Adobe Prelude 65 computadores 

Adobe Premiere Pro 65 computadores 

Adobe Premiere Rush 65 computadores 

Adobe XD 65 computadores 

Alterdata Acadêmico Software de gerenciamento de 

pessoal e folha. 

Uso ilimitado (para fins 

acadêmicos). 

Licença gratuita 

Autodesk 3ds Max Software de desenvolvimento de 

maquetes 3D 

3000 execuções 

concorrentes. 

Licença gratuita 

Autodesk AutoCAD Software para desenho 

computacional 

3000 execuções 

concorrentes. Licença 

gratuita 

Autodesk Revit Software para desenvolvimento 

de maquetes e desenho 

computacional 

3000 execuções 

concorrentes. 

Licença gratuita 

Avanutri Software de avaliação e gestão de 

nutrição. 

1 computador. 

Licença gratuita 

Avast Antivírus Antivírus  700 dispositivos 

Azure Dev Tools for Teaching Parceria com a Microsoft que 

oferece softwares gratuitos. 

Uso ilimitado (voltado 

para os cursos de TI) 

Biosphera – Introdução à 

Anatomia Humana 

Software de anatomia  2 computadores.  

DietPro Solução em Nutrição Clínica e 

Rotulagem de Alimentos 

10 usuários simultâneos. 

Licença gratuita 

AltoQi Eberick Solução para projeto estrutural 

em concreto armado, com 

15 usuários simultâneos 

AltoQi QiBuilder 15 usuários simultâneos 



   
recursos de modelagem, análise e 

dimensionamento de estruturas 

Microsoft Access Suíte de escritório para criação, 

edição e apresentação de 

documentos. 

Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft Excel Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft OneNote Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft Outlook  Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft PowerPoint Suíte de escritório para criação, 

edição e apresentação de 

documentos. 

Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft Publisher Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft Word Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft Skype for Business  Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft Windows 10 Sistema operacional  Uso ilimitado (cobre 

todos os computadores 

da instituição) 

Microsoft Visual Studio IDE para desenvolvimento .NET Uso Ilimitado 

Microsoft Visual Studio Code Editor de código  Licença gratuita 

Astah Community Elaboração de documentação 

para softwares 

Licença gratuita  

Android Studio IDE para desenvolvimento 

Android 

Licença gratuita 



   
MySQL Workbench Software para banco de dados Licença gratuita 

Portugol Studio Editor de código para lógica de 

programação 

Licença gratuita 

VisualG Editor de código para lógica de 

programação 

Licença gratuita 

Sqlite  Licença gratuita 

Git Software de versionamento de 

código 

Licença gratuita 

Pycharm community IDE para desenvolvimento em 

Python 

Licença gratuita 

Apache NetBeans ide IDE para desenvolvimento Java Licença gratuita 

Docker  Licença gratuita 

NodeJS Linguagem de programação  Licença gratuita 

Sketchup 

 

Software próprio para a criação de 

modelos em 3D no computador. 

2 licenças para o 

escritório modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


