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Sumário Executivo 

Documento de apresentação do planejamento das ações para implementação do Processo 

Eletrônico Nacional e para a Gestão, Preservação e Acesso aos documentos digitais produzidos na 

UFSM. 

O planejamento foi realizado com reuniões entre Comissão GEDAI, CPD e DAG, em 18/04, 24/04 e 

26/04. A formatação final do documento foi realizada em 10/05.  

O planejamento foi construído considerando que o CPD realizará as ações relativas à TI, a partir 

das definições e requisitos técnicos estabelecidos pelo DAG. A Comissão GEDAI prestará assessoria 

ao DAG nas definições necessárias. 

Ações Previstas 

As ações foram separadas em 3 grandes frentes, com ações específicas em áreas distintas no CPD, 

com a participação do DAG/GEDAI:  

1. Processo Eletrônico Nacional (PEN): desenvolver as ferramentas necessárias para a 

criação, tramitação e visualização dos processos eletrônicos na UFSM, atendendo às 

exigências legais vigentes. Iniciada em maio/18. 

2. Ações de continuidade: prover a infraestrutura necessária para digitalização de 

documentos, armazenamento/processamento das informações e integração com o 

Barramento do PEN. Prevista para iniciar no DAG após as atividades de PEN. 

3. Ações relacionadas ao Repositório Digital Confiável: para estruturar e implantar os 

sistemas necessários para o RDC-Arq (Archivematica e Atom). Iniciadas em abril/2018. 

Premissas 

Para garantir as entregas necessárias, todos os envolvidos devem envidar os esforços necessários 

para cumprir o planejamento. A alta administração da UFSM deve entender a importância 



estratégica das ações e garantir os recursos necessários para viabilizar os investimentos em 

infraestrutura que não foram realizados entre 2015 e 2017. 

I. Planejamento das ações para o Processo Eletrônico Nacional (PEN) 

 

1. Ferramenta de criação e trâmite de processo (Protocolo e Caixa Postal) 

a) DAG-CPD – Avaliação da versão atual (15 dias) 

b) DAG - Definir os requisitos adicionais para ajuste da ferramenta (15 dias) 

c) CPD - Definir os requisitos de sistema (3 dias úteis por requisito novo) 

d) CPD – Projeto de desenvolvimento (10 dias para entrega do cronograma e início do 
desenvolvimento) 

 

2. Executar processo com forma fixa e conteúdo estável (PDF/A) 

a) DAG – GEDAI - Definidos os projetos piloto: incentivo à qualificação, progressão por 
capacitação, pagamento de taxa de inscrição 

b) DAG – Mapear as tipologias dos processos (10 dias) 

c) DAG – Definir os requisitos de forma, conteúdo (inclusive despacho) para o relatório 
do Processo Eletrônico na Íntegra (45 dias) 

d) DAG – Definir restrição de acesso conforme as políticas do DAG e LAI (30 dias) 

e) DAG – Definir regra para executar trâmite prioritário e urgente (15 dias) 

f) CPD – Definir os requisitos de sistema (3 dias por requisito c,d,e) 

g) CPD – Projeto de desenvolvimento (10 dias para entrega docronograma) 

h) CPD – desenvolvimento inicia após conclusão da ação 1. 

 

3. Executar visualização dos processos: "folhear o processo"(opcional, para avaliação 
posterior) 

 

4. DAG - Divulgar e capacitar a comunidade universitária (10 dias para elaborar o 
cronograma de capacitação a partir do início dos testes de 1 e 2) 

 

5. DAG - Entregar o PEN UFSM (apresentação a partir da homologação dos testes) 

 

6. Divulgação e capacitação sobre documentos digitais (ação paralela, não influencia no 
desenvolvimento das ferramentas) 

a) Elaborar um cronograma de capacitação relacionado a documentos digitais (já existe 
um treinamento previsto para agosto) 



 

 

II. Ações de continuidade  

 

As ações de continuidade dependem dos investimentos em infraestrutura e seus resultados estão 
diretamente relacionados ao atendimento dos planos aquisições.  

1. Verificar a necessidade de infraestrutura para atendimento de digitalização de 
documentos 

a) DAG – Elaborar o manual de digitalização (existente) 

b) DAG – Realizar levantamento inicial da infraestrutura existente para verificar se 
atende às configurações indicadas no Manual de Digitalização (17/08/2018) 

c) DAG – Infraestrutura de pessoal e material para digitalização de documentos 
(planejamento – indicar as necessidades) (31/08/2018) 

d) DAG – Estabelecer os requisitos mínimos para aquisição/outsourcing (para garantir 
que os equipamentos atendam aos requisitos de digitalização) (11/06/2018) 

e) CPD – Proporcionar o SRP para aquisição/outsourcing de equipamentos 
(25/07/2018) 

f) DEMAPA – Realizar o SRP e disponibilizar para os setores envolvidos (31/12/2018) 

g) PROPLAN/PRA – Garantir os investimentos necessários (30/04/2019) 

2. CPD – Implementar digitalização de documentos diretamente no sistema (inplace)  

a) CPD – Análise de viabilidade de implementação, por meio de POC utilizando 
estrutura de P&D até 31/12/2020. 

3. Integração com o barramento do PEN 

a) DAG – Definir os requisitos com apoio do CPD (45 dias) 

b) CPD – Avaliar com o CGTIC a possibilidade de desenvolvimento conjunto (90 dias) 

c) CPD – Definir os requisitos de sistema com apoio do DAG (3 dias por requisito) 

d) CPD – Projeto de desenvolvimento (10 dias para cronograma) 

4. Processo de produção de documentos nato-digitais (exceto despacho) 

a) PROPLAN/DAG –Mapeamentodos processos de negócio 

b) DAG – Definição dos metadados e tipologias 

c) DAG – Classificaçãodos documentos produzidos conforme o plano 

d) Para os documentos existentes 

a) CPD/DAG/PROPLAN – Avaliação e priorização dos documentos produzidos 
pelos sistemas informatizados (p.e. processos, portarias, atestados, 
comprovantes, certificados, etc.) 

b) CPD – Adequação dos sistemas envolvidos 



e) Para os novos documentos nato-digitais 

a) CPD – Implementação 

5. SIGAD - Desenvolver módulo para avaliação e destinação de documentos (eliminação ou 
guarda permanente) 

a) DAG – Definir os requisitos com apoio do CPD (45 dias) 

b) CPD - Definir os requisitos de sistema com apoio do DAG (3 dias por requisito) 

c) CPD – Projeto de desenvolvimento (10 dias para o cronograma) 

 

III. Ações relacionadas ao Repositório Digital Confiável 

Trabalho com muitas ações concomitantes com as ações I e II; não faz parte do planejamento 

solicitado pelo Vice-Reitor, porém é de extrema importância para a preservação dos documentos 

digitais produzidos pela Universidade. Depende dos investimentos necessários em infraestrutura. 

1. Archivematica (RDC-Arq) 

a) CPD – Garantir backup do conteúdo do AtoM 

b) DAG – Institucionalizar a Política de preservação digital da UFSM (DAG) 

c) CPD – Dimensionar a infraestrutura computacional necessária (30 dias)  

d) PRA – Aquisição de infraestrutura computacional para abrigar o repositório 
(definir orçamento e prazo) 

e) DAG/CPD – Definição dos papéis e responsabilidades de cada ator no processo 
(atendimento, sustentação, uso da ferramenta) 

f) PRA – Treinamento formal para os atores envolvidos do CPD e DAG 

g) CPD – Implantação e configuração do ambiente de produção (cronograma) 

h) DAG – Entregar o Arquivo Permanente Digital da UFSM 

2. AtoM (Fonte/UFSM) 

a) DAG-CPD – Definição dos papéis e responsabilidades de cada ator no processo 
(atendimento, sustentação, uso da ferramenta) 

b) PRA – Treinamento formal para os atores envolvidos 

c) CPD –Prover a sustentação do sistema existente 

3. SIGAD - Desenvolver módulo de envio de pacotes (SIP) para o repositório efetivando a 
integração SIE -> RDC-Arq 

a) DAG – Definir os requisitos com apoio do CPD (45 dias) 

b) CPD – Definir os requisitos de sistema com apoio do DAG (3 dias por requisito) 

c) CPD – Projeto de desenvolvimento (10 dias para o cronograma) 



 
4. Desenvolver a integração dos pacotes (DIP) fornecidos pelo repositório com as diversas 

plataformas de acessos (SIE, Farol, Manancial, etc.)  

Esta ação futura efetiva a integração RDC-Arqcom as várias plataformas de acesso 

disponíveis na Universidade. 

a) DAG – Definir os requisitos (definir prazo) 

b) CPD - Definir os requisitos necessário (definir prazo) 

c) CPD – Projeto de solução (cronograma) 

 


