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A FAURGS é uma organização privada sem fins lucrativos, que visa fornecer suporte financeiro para projetos de pesquisa, extensão e ensino da 
UFRGS, através da captação de recursos públicos e privados e da prestação de serviços remunerados à comunidade.

A Unidade de Tecnologia da Informação da FAURGS (FAURGS TI) é o organismo responsável pela prestação de serviços em Tecnologia da 
Informação para instituições públicas e privadas, tendo como base os requisitos da norma ISO 9001:2000, da qual é certificada e contando com o 
suporte tecnológico da UFRGS − Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Dispondo de profissionais altamente qualificados e preparados para atuar nas mais diversas plataformas tecnológicas, a FAURGS TI atua no 
mercado de TI desde 1999, já tendo prestado mais de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) de horas de serviços neste segmento. 

A FAURGS TI tem como uma das premissas básicas a busca da qualidade através da aplicação de metodologia padronizada e processos de controle 
na execução do trabalho. 

Através de modernos mecanismos de gestão, a FAURGS TI busca garantir a redução de custos individuais para o cliente, a excelência técnica na 
prestação de serviços e atualização tecnológica do seu ambiente de TI. 

FAURGS - Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

FAURGS - TI
Uma fábrica de soluções para você e sua empresa!

Serviços em Tecnologia da Informação

Sua empresa pode contar com a FAURGS para auxiliar sua área de TI a atingir níveis de excelência, reduzindo custos e agregando conhecimento e 
experiência, permitindo a alta direção concentrar-se nos objetivos fins da empresa.

Para tanto, a FAURGS oferece os seguintes serviços:
Gestão e planejamento de TI;
Alocação de profissionais de TI (Bodyshop ou locados em nossa Fábrica de Software); 
Recrutamento e seleção de profissionais de TI;
Desenvolvimento de sistemas e aplicativos;
Mapeamento e otimização de processos;
Planejamento, elaboração e execução de treinamentos personalizados;
Consultoria em todas as áreas de conhecimento relativas à tecnologia da informação;

Outsorcing

Mais do que recursos, a FAURGS TI disponibiliza soluções efetivas e rentáveis aos seus clientes. A terceirização dos serviços de Análise, 
Programação, Consultoria e Operações complementares permite que as organizações direcionem seus esforços produtivos ao foco de seus 
negócios, evitando a dispersão de recursos  e otimizando seus custos operacionais e de pessoal. Contando com profissionais de alto nível, com 
excelente formação, certificações e experiência, a FAURGS pode oferecer uma solução que reúne economia e qualidade para resolver todos os 
seus problemas na área de TI. 

Plataforma de atuação: 

A FAURGS TI possui profissionais para a atuação em múltiplas plataformas de TI, especializando-se nas seguintes: 
WEB: Consultoria, análise de sistemas, análise de negócios, programação e testes nas plataformas Windows .Net (C# e Asp.net) e Java. 
MAINFRAME: Consultoria, análise, programação e testes em COBOL, PL-1, CICS, IDMS, DB2, SQL-SERVER e ORACLE.
MOBILE: Consultoria e desenvolvimento de aplicativos Mobile para as plataformas Android, Windows Phone e IOS.



Consultoria

Contando com os profissionais de ensino e pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRGS, além de um seleto e experiente grupo de profissionais próprios, 
a FAURGS possui elenco e experiência para prestar consultoria em todas as áreas de 
conhecimento relativas à Tecnologia da Informação, abrangendo as áreas de tecnologia 
e de gestão da informação. A FAURGS TI está preparada para auxiliar você e a sua 
empresa em quaisquer projetos na área de TI. 
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Desenvolvimento de Sistemas 

A FAURGS TI conta com um quadro de desenvolvedores preparados para 
atuar nas mais diversas plataformas. Temos atuação nas plataformas 
mainframe (IBM), Client Server, Web, sistemas operacionais Windows, Linux, 
Unix. Bancos de dados Oracle, SQL Server, Db2 etc. Os profissionais são 
experientes e preparados, a maioria com certificações e/ou pós-graduações 
na área de TI. A FAURGS TI utiliza metodologias consagradas (RUP e PMI) nos 
seus projetos, gerando entregáveis de forma incremental e sólida, gerando 
todos os artefatos necessários com garantia de qualidade. Deixe os nossos 
profissionais desenvolverem seus sistemas e economize dinheiro e tempo 
com total segurança e qualidade. 
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Treinamento

Dentro da sua política de promoção do conhecimento técnico-científico qualificado, a FAURGS possui 
estrutura e profissionais altamente qualificados, técnica e pedagogicamente, para planejar, preparar e 
executar treinamentos na área de Tecnologia da Informação. Nossos treinamentos são feitos “sob 
medida” para atender as suas necessidades.

Fale conosco! Afinal, Educação e Tecnologia da Informação são o nosso negócio. 

Seleção de Profissionais

A FAURGS TI conta com um significativo Banco de Talentos e profissionais com longa experiência na 
seleção de profissionais de Tecnologia da Informação. Determine o perfil desejado e deixe os profissionais 
da FAURGS TI selecionarem o profissional certo para a sua empresa. 

Fale conosco e coloque FAURGS TI a serviço da sua empresa!

Para maiores informações sobre os serviços da FAURGS TI ou para agendar uma visita de um representante, você pode enviar um e-mail para
. 

 
comercial@faurgs-ti.com.br



A FAURGS - TI está aguardando o seu contato.

UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Rua dos Andradas, 1121, Cj401

CEP: 90020-015
Centro, Porto Alegre − RS

comercial@faurgs-ti.com.br

(51) 3224.6567

(51) 3226.0181 

www.faurgs-ti.com.br
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