
UFF cria 4,9 mil ramais de VoIP  
 
A Universidade Federal Fluminense (UFF) está unificando toda a sua estrutura de comunicação de 
voz e dados através de uma solução convergente que permite eliminar os custos de tarifa 
telefônica entre suas diversas unidades prediais.  
 
O projeto, que utiliza tecnologia da Dígitro, é um dos maiores do País envolvendo o uso de VoIP 
(tecnologia de voz com acesso pela Internet) em uma configuração de rede local de alcance 
metropolitano. Pela configuração, o tráfego de voz dos vários pontos da UFF é encapsulado em IP 
por meio de 20 centrais de acesso da Dígitro.  
 
De acordo com o professor Sérgio Kitsuta, gerente da área de Voz do Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da UFF, a integração de voz e dados sucede a uma série de inovações 
que o Núcleo vem introduzindo na Universidade. Isto incluiu a instalação de uma rede de fibra 
óptica com alcance de 25 Km e a substituição de toda a estrutura de cabos dos prédios da 
Universidade por novos sistemas de cabeamento estruturado.  
 
Neste novo modelo de rede, todo o tráfego de voz corporativa da UFF passa a compartilhar a 
mesma infra-estrutura de comunicação de fibra óptica que possui capacidade de tráfego bem 
superior a demanda puramente de dados.  
 
''A idéia de iniciar a integração voz e dados contou, inicialmente, com apoio acadêmico oferecido 
pela Faculdade de Telecomunicações e pelo Instituto de Computação da UFF e suporte da equipe 
do Núcleo de Tecnologia, representado pela professora Maria de Lourdes Peluso'', afirma Kitsuta.  
 
Com cerca de 150 unidades prediais espalhadas por diversos pontos de Niterói (RJ) e municípios 
vizinhos, a UFF possui um campus universitário atípico, quando comparado com as tradicionais 
cidades universitárias do País. Por esta característica, a solução até agora encontrada para 
unificar a telefonia entre os prédios era a utilização de um PABX virtual, um serviço de central 
telefônica contratado junto à operadora de telefonia e administrado por ela.  
 
Mas embora resolvesse em parte o problema da fragmentação geográfica, este PABX virtual tinha 
inconvenientes de custo e de limitação de serviços. Do ponto de vista financeiro, a principal 
desvantagem do sistema estava em que cada acesso telefônico da UFF, entre um ramal e outro da 
universidade, implicava no pagamento de uma tarifa para a operadora. Não é difícil imaginar a 
magnitude destes custos, diante de cerca de 2 mil linhas existentes na Universidade antes da 
aquisição da solução Dígitro.  
 
''Já no que se refere à flexibilidade e disponibilidade de serviços, o PABX virtual tinha o 
inconveniente de não permitir um plano único de numeração, o que dificultava enormemente a 
padronização de listas de ramais e acabava onerando os serviços de informação interna'', afirma 
Kitsuta. Além destas dificuldades, o antigo sistema de PABX carecia de recursos de 
monitoramento e manejo capazes de permitir o planejamento e análise de uso dos recursos de 
telefonia pelas diferentes unidades da UFF e seus respectivos departamentos e laboratórios.  
 
Com a implantação da solução Converge Dígitro, o PABX virtual foi substituído por um conjunto de 
equipamentos locais de PABX e soluções de CTI (Computer Telephony Integraton) da Dígitro que 
permitem gerenciar voz e dados de forma totalmente digital e a custos menores. De acordo com 
Euler Rabelo da Costa, gerente regional da Dígitro no Rio de Janeiro, este tipo de integração 
segue a mais recente tendência mundial em redes de grande complexidade por facilitar o 
gerenciamento dos serviços e derrubar os custos de manutenção e tráfego. Em vez de arcar com 
tarifas telefônicas para as ligações ramal-ramal, a UFF passa a utilizar a capacidade ociosa de sua 
rede de dados, trafegando voz a custo zero. 'Só este tipo de benefício já justificaria o projeto', 
assinala Euler Costa.  



Além disto, através dos equipamentos da família (Comp@CT e 20BXS,) da Dígitro, criou-se um 
plano único de numeração que possibilitou a implantação de uma lista telefônica digital, acessível 
via microcomputador e totalmente gerenciável pelo administrador da rede. O sistema permite 
ainda obter relatórios on-line ou históricos sobre o uso dos recursos de voz pelos quase 4,9 mil 
ramais e possibilitou a centralização dos atendimentos em apenas cinco telefonistas.  
 
Outras facilidades típicas da tecnologia digital também passam a estar disponíveis, como o serviço 
de follow-me; a transferência de ramal para o celular e a realização de conferências telefônicas 
programadas com facilidade na tela do micro dos participantes. Com a tecnologia da Dígitro, a 
UFF também está disponibilizando o telefone virtual (uma interface do ramal telefônico na tela do 
computador, que faz discagem automática, memoriza as ligações, anota recados, etc).  
 
E, para professores e funcionários que mantém contato com outros países, a Dígitro criou para a 
UFF um sistema multilingüe de caixa postal de voz, capaz de armazenar saudações em diversos 
idiomas.  
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