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 Período de Execução  

DESCRIÇÃO DAS METAS Início Conclusão Responsável 

Instrução Normativa de Formalização de processos 
eletrônicos 

* 
Até  

20-jun-21 
Irema e 
Lauande 

Instrução Normativa de Digitalização integral de processos 28-jun-21 17-jul-21 
Irema e 
Lauande 

Semana de Conscientização do uso das TTDs referente a 
classificação de documentos 

26-jul-21 30-jul-21 Dirlene 

Consolidação da parceria com Cooperativa de reciclagem 
(para a eliminação de documentos) 

* 
Até  

09 ago-21 
Junior 

Semana de Conscientização de eliminação de documentos na 
UFMA 

9-ago-21 13-ago-21 
Irema, 

Dirlene, 
Junior 

Instrução Normativa referente aos documentos Sigilosos 
(Classificação, desclassificação ou reclassificação, e 
tramitação) [Competências/procedimentos] de documentos 
eletrônicos e/ou suporte papel 

23-ago-21 21-out-21 
Flor, 

Dirlene, 
Irema 

1º Envio dos documentos em suporte papel para a sua 
eliminação (finalização com reciclagem) 

* 
Até 

3-nov-21 
Junior 

Semana de Conscientização referente a “Preservação dos 
documentos de arquivo” 

22-nov-21 26-nov-21 Carol 

Formalização da Proposta de “Uniformização do Dossiê 
Eletrônico Acadêmico” 

10-jan-22 11-mar-22 Dirlene 

Semana de Conscientização referente à preservação dos 
documentos permanentes 

21-mar-22 25-mar-22 Carol 

Formalização da proposta de definição dos Arquivos: 
corrente, intermediário e permanente 

4-abr-22 3-jun-22 
Dirlene, 
Irema, 
Junior 

Formalização da proposta de Uniformização da organização 
dos principais documentos custodiados pelas unidades 
acadêmicas/administrativas 

13-jun-22 12-ago-22 Irema 

Parceria com o STI referente a viabilidade do Gerenciamento 
eletrônico de documentos na UFMA 

29-ago-22 30-nov-22 Lauande 
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PLANO DE AÇÃO CPAD 2021-2022 

Relatório de Acompanhamento Trimestral – Período de junho a agosto de 2021 
 

 
 
No primeiro trimestre do Plano de Ação CPAD 2021-2022, foi vivenciada a transição de sistemas na UFMA 
(de SIPAC para o SEI) ocorrida em 01/07/2021, o que resultou, também, no acompanhamento da CPAD 
referente ao inventário de processos gerados no SIPAC dos quais deveriam ser destinados aos principais 
Arquivos da Universidade (Arquivo Geral/DEPA e Arquivo Contábil) conforme Portaria GR 371/2021-MR, 
onde esta documentação é composta por processos eletrônicos e também do legado de processos em 
suporte papel. 
É válido constar a chegada de dois bolsistas de biblioteconomia os quais ficaram vinculados à CPAD com 
a finalidade de contribuir com o desenvolvimento de atividades arquivísticas na Universidade. Os bolsistas 
passaram o mês de julho na ‘Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo’ (DEPA) com a finalidade de 
treinamento, e a continuidade de suas atividades ocorrem no ‘Arquivo da Contabilidade’ com a 
contribuição no inventário de processos em suporte papel do setor. 

Neste relatório de acompanhamento trimestral constam, abaixo, as ações correspondentes às metas 
planejadas para o período de junho a agosto de 2021, com os devidos ajustes necessários à mudança de 
cenário. 

 Referente as metas contidas no plano de ação, destacam-se: 

1. Proposta de Instrução Normativa de Formalização de processos eletrônicos (expandida para Instrução 
Normativa de Autuação de Processos na UFMA); 

Minuta aprovada em reunião CPAD e formalizada através do processo 23115.024878/2021-81, onde 
atualmente se encontra na DGMT/PPGT para análise. 
  
2. Proposta de Instrução Normativa de Digitalização integral de processos 
Estamos em acompanhamento da “Consulta pública ABNT Digitalização de documentos”, como 
referência nacional. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Link: https://www.abntonline.com.br/consultanacional/ 
Projeto (anexo). 
 
3. Semanas de Conscientização (uso das Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTDs) referente a 

classificação de documentos, e eliminação de documentos) 

Com a concentração de processos em suporte papel acontecendo nos os principais Arquivos da 

Universidade (Arquivo Geral/DEPA e Arquivo da Contabilidade), devido ao inventário de 

processos/SIPAC com a migração de sistemas, a semana de conscientização inicialmente ocorreu de 

forma específica aos setores supracitados. 

Na semana de 16 à 20/08/2021 aconteceu a conscientização e capacitação, em formato presencial, com 

os setores de Arquivos supracitados, havendo a participação de membros CPAD (Dirlene Barros e Irema 

Vale), equipe do Arquivo Geral (Carmencita Santos, Lucia Firmino, Vitoria Carvalho), representante do 

Arquivo Contábil (Suelma Aguiar) e bolsistas (Lorena Silva e William Sousa). Foi seguido o planejamento 

de primeiro dia teórico e os demais dias treinamento prático onde foi abordado o uso das TTDs referente 
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a classificação e avaliação de documentos com a complementação dos procedimentos necessários a sua 

eliminação, quando for o caso. 

4.  Consolidação da parceria com Cooperativa de reciclagem (para a eliminação de documentos) 

O Raimundo Nonato realizou pesquisa de Cooperativas de reciclagem localizadas em São Luis, assim 
como estava tentando contato com outra IFES que já tenha passado pela experiência da eliminação de 
documentos públicos. E Irema articulou com a PPGT e CPL do como deverá ser a formalização do vínculo 
entre a UFMA e a Cooperativa, onde nos foi orientado a preferência por “chamamento público”, no qual 
a CPL ficou sob a responsabilidade de analisar o procedimento mais viável para instruir a CPAD. 

5. Proposta de Instrução Normativa referente aos documentos Sigilosos (Classificação, desclassificação 
ou reclassificação, e tramitação) [Competências/procedimentos] de documentos eletrônicos e/ou 
suporte papel. 

Foram realizadas pesquisas, pelos membros Florismar Aguiar e Irema Vale, correlatas à legislação 

vigente referente a especificidade do assunto e a Minuta da Instrução Normativa se encontra em fase 

de construção. 
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