Dicom anuncia desativação do Portal das Disciplinas
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A Diretoria de Comunicação Social (Dicom) informa que, como parte do projeto de
reestruturação do Portal Institucional da UFVJM
realizado em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (Proplan) e a Diretoria
de Tecnologia da Informação (DTI), o Portal das Disciplinas foi desativado por conter
problemas graves de gestão e segurança, que poderiam vir a comprometer todo o ambiente do
portal atual.

O Portal das Disciplinas era um ambiente que rodava sobre uma rede de sites WordPress e
agregava um total de 136 sites independentes, dos quais apenas 5 estavam sendo utilizados
recentemente, conforme relatado por professores que ainda utilizavam a plataforma. A referida
rede estava rodando na versão desatualizada (3.0) do WordPress, além de possuir também
alguns plugins desatualizados. Era utilizado pelos professores como um repositório simples de
arquivos, muitos dos quais não recebiam atualizações constantes. Alguns ainda usavam os
posts dos sites como forma de publicar algumas informações aos estudantes, mas não foi
identificado nenhum uso específico que denotasse a necessidade de se manter o material em
um ambiente desse tipo dentro do domínio da UFVJM.

De acordo com nossa análise técnica, tais funcionalidades podem ser obtidas com a utilização
do serviço gratuito do Wordpress. Além disso, a maioria dos usuários dos sites em WordPress
que eram disponibilizados desejavam níveis de personalização que dificultavam ainda mais a
manutenção do site (instalação de plugins) e, quando utilizado o sistema próprio do
WordPress, essa flexibilidade será garantida, sem que se comprometa a estabilidade e/ou
segurança do Portal da UFVJM.

Caso algum usuário ainda deseje migrar o repositório de arquivos que era disponibilizado
através do Portal das Disciplinas para o serviço gratuito do Wordpress , deve entrar em
contato com a equipe do Portal através do e-mail portal@ufvjm.edu.br, com o assunto
"Migração Portal das Disciplinas", até o dia 9 de março de 2019. Após essa data, os dados
serão deletados.
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