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PLANO DE AÇÃO CPAD 2021-2022 

 

INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), da UFMA, é um órgão 

técnico dotado de função consultiva sobre assuntos correlatos à Gestão de Documentos 

de Arquivo, sendovinculada ao Gabinete da Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e 

Transparência (PPGT). 

A atuação da CPAD, nesta Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), corresponde ao 

atendimento do Decreto Nº 10.148, de 2 de dezembro de 2019, Art. 9º, que estabelece a 

obrigatoriedade de constituição de “Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentosno âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal, órgãos 

técnicos com o objetivo de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção 

dos documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de atuação para garantir a sua 

destinação final, nos termos da legislação vigente” e das normas do ‘Sistema de Gestão de 

Documentos e Arquivos’ (SIGA). 

A composição da CPAD/UFMA é formada por uma equipe interdisciplinar, em 
conformidade à recomendação do Arquivo Nacional, a qual atualmente é presidida pela 
servidora Irema Vale Bessa (Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo), composta pelos 
membros efetivos:Caroline Cutrim Bezerra (Gabinete/PPGT), Dirlene Santos Barros 
(Departamento de Biblioteconomia/CCSo), Florismar Carvalho Aguiar (Superintendência de 

Correição), Marcos Gabriel Mendes Lauande (Diretoria de Sistemas de Informação/STI) 
Raimundo Nonato Santos Filho (Coordenação de Registro e Controle Funcional/PROGEP); e 
membros suplentes:Aldinar Martins Bottentuit (Departamento de Biblioteconomia/CCSo), 
Carmencita Martins Santos (Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo), Eduardo Monteiro 
Matias (Coordenação de Registro e Controle Funcional/PROGEP), Jose Raimundo Lima Pestana 
(Superintendência de Correição) e Ricardo Ferreira Costa (Diretoria de Sistemas de 

Informação/STI ). 
 

JUSTIFICATIVA 

A elaboração deste Plano de Ação da CPAD referente ao biênio de 2021-2022 corresponde 

ao atendimento do Art. 11, inciso XI, do seu Regimento Interno aprovado pela Resolução 

nº 240-CONSAD, de 26 de outubro de 2020. 

 

OBJETIVOS: 

• Propor Normas relativas ao desenvolvimento das atividades Arquivísticas; 

• Propor procedimentos para o tratamento e tramitação de documentos sigilosos em 
conformidade com a legislação vigente. 

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 
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• Conscientizar e esclarecer sobre o uso das ‘Tabelas de Temporalidade de Documentos’ 

elaboradas pelo arquivo nacional; 

• Contribuir com o resgate e preservação da Memória UFMA; 

• Propor a organização dos documentos, nas unidades acadêmicas/administrativas, de 

forma padronizada; 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a construção deste plano de ação, incialmente foi realizado um diagnóstico junto às 

unidades administrativas e acadêmicas da UFMA com o intuito de identificação da 

suarealidade, referente aos documentos federais produzidos e custodiados nesta 

IFES,frente ao cenário pandêmico vivenciado. Para tanto, foi disponibilizado um formulário 

eletrônico através de link compartilhado via Memorando Circular nº 3/2021-CPAD/PPGT. 

Tivemos como conclusão do diagnóstico a constatação dasnecessidades a seguir:de 

padronização e normatização das atividades arquivísticas desempenhadas na 

universidade, de tratamento da massa documental em suporte papel acumulada, assim 

como tratamento dos documentos eletrônicos já produzidos e tramitados na UFMA. Tal 

conclusão nos levou a gerir prioridades das quais originou o cronograma de metas 

proposto para este biênio. 

 

 Cronograma de Metas CPAD 

 Período de Execução 

DESCRIÇÃO DAS METAS Início Conclusão 

Instrução Normativa de Formalização de processos 
eletrônicos 

* 
Até  

20-jun-21 

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

Semana de Conscientização do uso das TTDsreferente a 
classificação de documentos 

26-jul-21 30-jul-21 

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

* 
Até  

09 ago-21 

Semana de Conscientização de eliminação de documentos 
na UFMA 

9-ago-21 13-ago-21 

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 

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

* 
Até 

3-nov-21 

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

22-nov-21 26-nov-21 
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Formalização da Proposta de “Uniformização do Dossiê 
Eletrônico Acadêmico” 

10-jan-22 11-mar-22 

Semana de Conscientização referente à preservação dos 
documentos permanentes 

21-mar-22 25-mar-22 

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

4-abr-22 3-jun-22 

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

13-jun-22 12-ago-22 

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

29-ago-22 30-nov-22 

 

Ações Complementares 

• Acompanhamento do inventário de processos em suporte papel, a ser realizado pelas 

unidades, em 2021.  

• Acompanhamento de identificação de documentos correspondentes à Memória da 

Ufma(decorrentes do inventário de processos, assim como do ato de classificação de 

documentos avulsos nas unidades quando da aplicação das TTDs, pelas unidades, em 

2021). 

• Acompanhamento da implantação do SEI (documentos/processos eletrônicos) a ocorrer 

em 2021. 

 

Previsão de materiais necessários 

Para o desenvolvimento das atividades arquivísticas propostas, será necessária a 

disponibilidadedecaixas arquivo, materiais de EPIS (caixas de luvas, toucas, aventais), 

álcool em gel  e caixas de colchetes, dos quais a quantidade será tratada posteriormente. 

 

CONCLUSÃO 

Com a documentação organizada, preservada e de fácil acesso, visamos obter como 

resultado a contribuição com o resgate e preservação da Memória da UFMA, ampliação 

da migração de processos físicos para eletrônicos, agilidade no retorno junto aos Órgãos 

de Controle, minimizaro excesso de documentos com temporalidade “vencida na TTD”, 

otimização de espaço físico nas unidades, disponibilidade de dados estatísticos para 

tomadas de decisão da Gestão e disponibilidade de dados para pesquisas científicas. 

 

cpad@ufma.br 
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