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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

GABINETE/PROAF

MEMORANDO CIRCULAR Nº 114/2019 - GAB/PROAF (14.00) 
(Identificador: 202044981) 

Nº do Protocolo: 23115.029397/2019-48
São luís-MA, 30 de Agosto de 2019.

Ao grupo: TODOS OS SERVIDORES.

Título: Digitalização Integral de Processos Administrativos.

Senhores Servidores,
 
Considerando a data de implantação dos processos eletrônicos na UFMA (02/10/2017), utilizada como referência
do limite de formalização de processos administrativos em suporte papel, bem como necessidades identificadas,
a exemplo de 'um processo físico aderir características de processo eletrônico', e/ou  'apensação entre processos
eletrônicos e físicos no sistema', ou ainda formalização de processos considerados Antigos (não inclusos no
SIPAC por não migrarem do sistema SAU à época), informamos procedimentos a serem adotados em relação
à Digitalização integral dos documentos de processos administrativos e sua devida inclusão no SIPAC.
Esclarecemos que, quanto à tramitação de processos administrativos com data de cadastro anterior ao dia
02/10/2017, o ideal, por hora, é a permanência do atendimento ao Art. 16 da Portaria UFMA GR nº 569-MR
(anexo). No entanto, caso haja a necessidade de digitalização integral de processo administrativo, os
procedimentos descritos abaixo terão que ser divididos da seguinte forma:
 
PROCEDIMENTOS:
01) Realização da digitalização integral dos documentos do processo administrativo e sua inserção no SIPAC;
Obs I:  Os documentos deverão ser inseridos no seu NUP de origem, ou seja, seu número correspondente ao já
gerado no SIPAC e impresso na Capa inicial do processo em suporte papel.
Obs II: Os documentos digitalizados devem ficar legíveis, sem cortes e fidedigno ao documento original,
ressalvadas as orientações contidas no Art. 11 da Portaria UFMA GR nº 569-MR.
Ressaltamos que, atualmente, diante da realidade estrutural desta IFES, não há como se concentrar a ação de
digitalização integral de processos em um único setor administrativo.
Sendo assim, a unidade administrativa com interesse na digitalização integral efetuará este item de nº 01 e
posteriormente encaminhará, física e eletronicamente, o processo à DEPA sinalizando a sua digitalização
integral.
 
 
 
02) Registro no processo de sua digitalização integral (adotando tramitação exclusivamente em formato
eletrônico). Assim como também o registro de localização física do processo em suporte papel.
Obs I: Inserção do Formulário 'Digitalização Integral de Documentos/Processos Administrativos' após a última
folha digitalizada (tanto no SIPAC como no processo em suporte papel).
Obs II: Inclusão do 'registro de digitalização integral' no campo 'OBSERVAÇÃO' da capa do processo.
Obs III: Devido ao seu perfil de acesso (enquanto unidade protocolizadora), e ainda pelos procedimentos
arquivísticos e custódia do processo em suporte papel a ser guardado no Arquivo Geral, a DEPA se
responsabilizará pela execução deste item de nº 02.
Após a conclusão deste item, o processo deverá ser devolvido eletronicamente à unidade requisitante para
continuidade de seu andamento.
 
Ressaltamos, por fim, que a informação a constar no campo 'OBSERVAÇÃO' será utilizada como referência para
a necessidade de solicitação, ou não, do desarquivamento do processo em suporte papel. Ou seja, quando
houver, na observação, informação iniciada por "PROCESSO COM DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL DOS
DOCUMENTOS..." entenda-se que este processo deverá ser tramitado exclusivamente em formato eletrônico,
independentemente de sua data de cadastro.
 
Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com o e-mail cpad@ufma.br.
 
Atenciosamente,
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ENEIDA DE MARIA RIBEIRO 
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