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Em um cenário onde o trabalho remoto se 

tornou uma opção segura para as empresas e 

seus empregados apresentamos uma solução 

da Prodemge de videoconferência passível de 

integração a sistemas legados e 

demonstramos como esse produto agregou 

valor aos trabalhos da Polícia Civil sendo parte 

integrante do sistema PCnet.



Sobre Sistema PCnet
• Sistema de Gerenciamento de Procedimentos;
• PCnet é o sistema onde tramitam todos os procedimentos da 

Polícia Civil;
• Sistema Integrado com diversos órgãos e sistemas (TJMG, 

BEMP, SIP, REDS);
• Atende à todas as áreas da Polícia Civil;



• Procedimentos: +9.500.000 
• Peças: +74.000.000 

• Apreensões: +1.700.000 
• Cumprimento MP: +270.000
• Certidão de Inteiro Teor: +6.100
• Laudos periciais: +2.000.000 (TODOS assinados digitalmente)

• 20.000 visitantes/mês
• 142 milhões de requisições web/mês

Números do sistema PCnet



• Resolução 8.132 recebimento do flagrante;
• Reduzir deslocamentos e diminuir gastos;
• Requisitos para implantação computadores com câmeras e 

conexão de internet;

Sobre o Plantão digital



• Celeridade na lavratura de procedimentos de flagrante;
• Economia de recursos públicos;
• Redução do tempo de permanência de equipes policiais civis e 

militares;
• Evitar o deslocamento de vítimas, testemunhas e policiais para 

encerramento de ocorrências;

Benefícios do Plantão Digital



Ferramentas existentes no mercado



-Gravação das chamadas;
-Utilização de visão computacional;
-Transcrição de voz;
-Integração dos dados armazenados;

Solução Prodemge



Arquitetura da solução



Arquitetura da solução



-Registrar usuários que estão disponíveis para receber chamadas;
-Gravar vídeos no servidor de arquivos;
-Fazer transcrição dos textos das conversas;
-Processar imagens aplicando técnicas de visão computacional;

Arquitetura da solução – Backend



-Apresentar uma camada visual aderente com a aplicação integrada;
-Consumir a API do servidor de media utilizando WebRTC;
-Permitir os controles individuais do cliente (mute, imagem, full 
screen);

Arquitetura da solução – Frontend



Videoconferência em grupo



Videoconferência entre unidades policiais



Vide oitiva gravada (local ou remoto)



Vide oitiva gravada (local ou remoto)



Plantão Digital
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