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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente as Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs tem assumido um 

papel fundamental no âmbito das organizações públicas brasileiras. O foco principal das 

TICs é a efetiva utilização dos recursos tecnológicos disponíveis como suporte a execução 

das atividades de negócio das organizações, possibilitando que essas atendam a 

crescente exigência por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação. 

Nesse contexto, na busca por uma Administração Pública que prime pela melhor 

gestão dos recursos públicos e maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, 

torna-se essencial a utilização dos melhores recursos de TIC disponíveis que viabilize e 

potencialize a melhoria contínua da performance organizacional. 

Para visualização e formalização deste planejamento foi utilizado como base o atual 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC que é um instrumento 

de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da 

Informação, que tem como objetivo fundamental atender às necessidades tecnológicas e 

de informação de um órgão ou entidade para um determinado período. Resulta em um 

instrumento essencial para orientar o alcance da maturidade necessária do órgão 

responsável pelo aporte de serviços de qualquer instituição pública e, principalmente, para 

a manutenção dessa maturidade. 

O objetivo do PDTIC é analisar o uso das TICs no âmbito da UFOPA e identificar as 

necessidades de informação, serviços, infraestrutura, capacitação, e contratação de 

serviços e de pessoal especializados nas Tecnologias da Informação e Comunicação em 

uso na universidade, bem como, apresentar um diagnóstico da situação atual e propor o 

atendimento às necessidades levantadas com suas respectivas prioridades, de forma a 

otimizar o retorno de investimento das áreas e alinhar as necessidades de TICs ao 

Planejamento Estratégico da Universidade. 

Neste contexto, a implantação do processo digital na Ufopa faz parte do respectivo 

PDTIC, o qual aponta prioridade alta no desenvolvimento e efetiva utilização na sede e nos 
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campi da Universidade. Este Plano tem por finalidade o planejamento das atividades que 

serão realizadas para a implantação do processo digital no âmbito da Universidade Federal 

do Oeste do Pará – UFOPA, conforme determinação legal do Decreto Presidencial nº 

8.539/2015 e cumpre parte da demanda estratégica planejada no respectivo PDTIC – 

2019/2022. 

2. OBJETIVO 
 

O Plano de Implantação do Processo Digital na Ufopa é um instrumento de 

diagnóstico, planejamento e execução das ações necessárias para o efetivo 

funcionamento e utilização do processo administrativo digital na instituição. 

O objetivo é tornar o processo digital como ferramenta permanente, facilitadora e 

promissora da qualidade dos trabalhos internos. Outro fator importante é a otimização na 

comunicação dos trabalhos perante as peculiaridades regionais, os campi fora de sede, na 

sua maioria, dependem de meios de transportes fluviais, os quais possuem limitações na 

velocidade e custos operacionais altos na condução dos processos físicos. 

O Projeto visa adequar a Ufopa aos meios digitais, promover a economicidade de 

recursos utilizados para impressão, como papéis, cartuchos, manutenção de impressoras 

e contratos terceirizados para impressão. Portanto, todas as ações estão respaldadas e 

amparadas a atender novas demandas e transformações perante a governança digital e 

ao Decreto Presidencial nº 8.539/2015, com foco na interatividade das informações e 

respeito ao meio ambiente. 

2.1. JUSTIFICATIVA 
 

O contexto atual de intensas mudanças faz com que as organizações tenham que 

se adaptar rapidamente às alterações do ambiente em que atuam. No entanto, há 

organizações que ainda agem de maneira reativa, apenas respondendo às demandas 

geradas ou influenciadas por essas mudanças.  
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Dentro desse cenário de instabilidade, o planejamento se torna cada vez mais 

importante e vital e deve ser construído de maneira realista e flexível, com o engajamento 

e comprometimento de todos os colaboradores da organização.  

O planejamento é uma importante ferramenta para a tomada de decisão e faz com 

que os gestores estejam aptos a agir com iniciativa diante das constantes mudanças que 

ocorrem. Permite focalizar os esforços onde os benefícios são maiores ou onde há maior 

necessidade (eficácia e efetividade), aproveitar melhor os recursos disponíveis, 

minimizando o desperdício (eficiência e economicidade), aumentar a inteligência 

organizacional por meio de aprendizado e responder mais adequadamente às mudanças 

do ambiente.  

Quanto às razões para implantação do Processo Digital, destacam-se, abaixo, alguns 

dos benefícios advindos de sua efetivação:  

• Maior e melhor utilização do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos - SIPAC; 

• Possibilidade de leitura e despachos em processos e documentos a distância; 

• Informação imediata e otimização na logística; (Assessoramento ágil nas soluções 

e tomada de decisões) 

• Maior segurança da informação; 

• Economicidade; 

• Respeito ao Meio Ambiente; 

 

2.2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O Plano de Implantação do Processo Digital na Ufopa – PIPROD - será o documento 

norteador das diretrizes e metas de implementação dos procedimentos digitais que 

envolvam documentos destinados a processos administrativos internos alinhado à 

governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Federal do 

Oeste do Pará, Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 
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O alinhamento estratégico foca em garantir a ligação entre os planos de negócios 

da instituição, definindo, mantendo e validando a proposta de valor e alinhando as 

operações do PIPROD com as principais operações planejadas pela organização. 

Neste sentido, o PIPROD está alinhado e previamente planejado estrategicamente 

com o PDI e o PDTIC, conforme codificações e endereçamento de cada plano abaixo: 

PDI – 2017/2023 - Estratégia relacionada OE-PI-09; 

PDTIC – 2019/2022 - ID N.2, classificado como prioridade 100; 

 

Figura 1: Mapa Estratégico da UFOPA. 

 

Outros direcionadores estratégicos identificados, além das ferramentas de 

planejamento já citadas, que inclusive servirão de referência legal para elaboração do 

PIPROD são: 
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• Lei nº8.159, de 08 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados; 

• Decreto nº4.073, de 03 de janeiro de 2002, regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. 

• Decreto Presidencial nº 8.539/2015; 

• Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011, dispõe sobre o acesso a informações; 

• Decreto Nº 7.724, de 16 de Maio de 2012 - Regulamenta a Lei Nº 12.527, que dispõe 

sobre o acesso a informações; 

• Portaria Interministerial MJSP/MP nº 3, de 29 de dezembro de 2017, define 

procedimentos relacionados à utilização do Número Único de Protocolo (NUP), no 

âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

• Estratégia de Governança Digital (EGD), Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016. 

Institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 

• Guia de Gestão de Processos de Governo – Áreas de Integração para Governo 

Eletrônico; 

• BPM CBOK - (Business Process Management Common Book of Knowledge); 

• PDI – 2017/2023 - Estratégia relacionada OE-PI-09; 

• PDTIC – 2019/2022 - ID N.2, classificado como prioridade 100. 
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Figura 2: Ciclo da Transformação Digital 
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2.3 FATORES MOTIVACIONAIS 

 

É dever da Administração Pública estar atenta ao cumprimento do princípio 

constitucional da eficiência e às disposições contidas no artigo 6º, do Decreto-Lei nº 200/67 

que se refere à necessidade de um processo de planejamento que organize as estratégias, 

as ações, os prazos, os recursos financeiros, humanos e materiais, a fim de eliminar a 

possibilidade de desperdício de recursos públicos e de prejuízo ao cumprimento dos 

objetivos institucionais da unidade. 

Outros fatores motivacionais considerados para elaboração deste PIPROD são: 

a) Planejar e gerir os recursos e processos da Universidade; 

b) Necessidade em otimizar os processos internos e facilitar o acesso à informação, 

pelo cliente interno e externo; 

c) Necessidade de planejamento estratégico e implementação de governança de 

TIC; 

d) Necessidade de estabelecer metas e ações alinhados às metas e ações da 

Universidade; 

e) Otimizar o retorno dos investimentos na área de TIC da Universidade; 

f) Necessidade de prestação de serviços eficientes e eficazes para melhoria da 

gestão dos recursos tecnológicos da Universidade; 

g) Fornecer uma visão, para a organização, sobre a importância da nova fase digital 

na Administração Pública e o seu valor agregado para a UFOPA; 

h) Cumprimento das metas estabelecidas no Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - PDTIC e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

i) Atendimento ao Decreto Presidencial nº 8.539/2015. 
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2.4 PREMISSAS E RESTRIÇÕES 

A lista de premissas do projeto são fatores assumidos como verdadeiros sobre o 

ambiente externo ao projeto e que, caso não se confirmem, podem afetar os objetivos 

principais do projeto. 

Restrições são limitações impostas internamente ou externamente ao projeto e, se 

não forem minimizadas, podem impactar ou até mesmo inviabilizar a conclusão das 

atividades inerentes ao projeto. 

Para a execução do PIPROD serão necessários os cumprimentos dos seguintes 

itens: 

Premissas Restrições 

Apoio da administração superior, do Centro de Tecnologia da 

Informação e Comunicação e do Comitê de Governança Digital; 

Engajamento e dedicação dos setores da Ufopa ao novo 

momento digital; 

Disponibilidade e finalização do PDTIC e PDI; Disponibilidade de dados, históricos, relatórios de 

diagnósticos pelas áreas requisitantes; 

Disponibilidade de recurso orçamentário para capacitação; Amplo conhecimento do negócio setorial e harmonização 

no mapeamento processual para padronização; 

Manutenção e continuidade com o sistema SIG;  

Tabela 2 – Premissas e Restrições. 

 

Na hipótese de qualquer deficiência perante os itens supracitados haverá prejuízos 

na elaboração, cumprimento e entrega no prazo proposto e na qualidade do produto final. 

3. ANÁLISE SWOT 

A análise Swot consiste em identificar eventos estratégicos a serem trabalhados 

continuamente e em ações de curto, médio e logo prazo. Nesse contexto, as forças devem 

defender o negócio das ameaças ou potencializar suas oportunidades. De outra forma, as 

ações devem trabalhar sobre as fraquezas para que não potencializem as ameaças ou 

prejudiquem as oportunidades. 
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 Para o PIPROD foram identificas as seguintes variáveis: 

 

 Fatores Positivos Fatores Negativos 

 Forças Fraquezas 

F
a

to
re

s 
In

te
rn

o
s 

(T
e

m
o

s 

C
o

n
tr

o
le

) 

AS-FO-01-Determinação e 

credibilidade da equipe de 

Implantação; 

AS-FO-02-Apoio da 

administração superior para 

concretização do novo momento 

digital; 

AS-FR-01-Número reduzido de 

servidores que acreditam no 

sistema; 

AS-FR-02-Indisponibilidade 

orçamentária para capacitação 

dos servidores; 

 Oportunidades Ameaças 

F
a

to
re

s 
E

xt
e

rn
o

s 
(N

ã
o 

Te
m

o
s 

C
o

n
tr

o
le

) 

AS-OP-01-Estímulo ao uso do 

Governo Digital – Pelo Governo 

Federal; 

 

AS-AM-01-Determinação, pelo 

governo federal, em mudar o 

sistema de administração de 

processos; 

AS-AM-01-Indisponibilidade e 

erros contínuos no sistema 

SIPAC; 

Tabela 3 – Análise SWOT para execução do PIPROD. 
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4. GESTÃO DE RISCOS 

Gerir os riscos é fundamental para garantir o atingimento dos objetivos com o menor 

impacto de desvios possíveis. 

Neste trabalho utilizamos como referência para aplicação da gestão de riscos o 

Manual de Gestão de Riscos do TCU - Segepres/Seplan – Brasília, Maio, 2018. O qual 

coloca que o processo de gestão de riscos pode ser visualizado conforme figura abaixo: 

 
Figura 3: Processo de Gestão de Riscos (ISO 31000 – Adaptado) 

 

Os riscos abaixo foram identificados e farão parte de uma programação de gestão 

de riscos a serem trabalhados pela Ufopa para garantir a implantação do processo digital: 

 

OBJETIVO RISCO 
NÍVEL DO 

RISCO 
CAUSA TRATAMENTO 

OGR01-

Reunir com 

os setores 

para 

alinhamento 

Não 

comparecimento 

dos setores 

envolvidos. 

Alto 

Impacto/Baixa 

Probabilidade 

Falta de 

comunicação; 

Desinteresse; 

Compromissos 

laborais; 

Fortalecer 

divulgação e 

importância do 

trabalho; 
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dos trabalhos 

e 

programação. 

Não aceitação 

ou dificuldade 

com os 

trabalhos 

digitais. 

Alto 

Impacto/Baixa 

Probabilidade 

Aversão a 

mudanças; Apego 

pelo papel ou outro 

sistema 

processual; 

Fortalecer 

divulgação e 

importância do 

trabalho; 

OGR02-

Mapear os 

processos 

com maior 

demanda 

institucional. 

Conflito na 

padronização 

geral dos 

procedimentos. 

Alto 

Impacto/Baixa 

Probabilidade 

Costumes ou 

preciosismo 

desnecessário 

para 

procedimentos já 

adotados; 

Reunir com as 

equipes e 

sintonizar um 

procedimento 

padrão único 

para a 

universidade. 

Não abordar 

todos os 

caminhos 

possíveis do 

processo. 

Alto 

Impacto/Baixa 

Probabilidade 

Displicência ou 

falta de 

conhecimento da 

equipe de 

referência do 

processo. 

Reunir com no 

mínimo 3 

membros com 

mais expertise 

no 

procedimento, 

mapear e 

apresentar 

para 

checagem. 

Atualização ou 

modificação no 

sistema SIG 

sem prévia 

comunicação. 

Alto 

Impacto/Baixa 

Probabilidade 

Iniciativa própria 

do ctic em 

atualizar o sistema 

sem comunicar as 

funcionalidades 

Alinhar com o 

Ctic para 

comunicação 

detalhada 

sobre 

alteração em 
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que sofrerem 

modificações. 

qualquer 

código que 

aborde 

procedimentos 

do processo 

eletrônico. 

OGR03-

Capacitar os 

servidores. 

Ausência de 

recurso 

orçamentário. 

Alto 

Impacto/Alta 

Probabilidade 

Indisponibilidade 

orçamentária 

devido ao 

contingenciamento 

federal. 

Trabalhar com 

a Progep a 

possibilidade 

de 

movimentação 

entre rubricas 

para atender a 

prioridade. 

Indisponibilidade 

de laboratório de 

informática 

Baixo 

Impacto/Baixa 

Probabilidade 

Estrutura 

programada para 

outros eventos 

acadêmicos e 

administrativos. 

Fazer 

levantamento 

dos 

laboratórios de 

informática e 

agendar com 

antecedência. 

Tabela 4 – Gestão de Riscos. 

Todos os riscos foram codificados e serão trabalhados detalhadamente no Plano de 

Ação já em execução. 

5. PLANO DE CAPACITAÇÃO 

A capacitação é fundamental e indispensável para o prosseguimento e implantação 

do Processo Digital. A mudança das rotinas administrativas e a dinâmica na 
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disponibilização dos documentos no formato digital necessitam de orientações específicas 

para evitar falhas, erros, insuficiências de informações, direcionamentos equivocados e, 

principalmente, contribui de forma direta para a padronização dos procedimentos em toda 

a Universidade. 

A Metodologia da capacitação aborda questões teóricas sobre os conteúdos 

propostos sobre o Processo Eletrônico Nacional; Discursão sobre pontos fortes e fracos 

sobre aspectos físicos e digitais dos documentos públicos; Apresentação de algumas 

funcionalidades do sistema de Gestão utilizadas na Ufopa, SIPAC/SIG/UFRN; 

Operacionalização prática com cenários reais e avaliações. Visão geral e entendimento de 

todo o ciclo na gestão processual, atuando, inclusive, com o papel de diversos atores e 

suas peculiaridades no ambiente processual. 

A educação é fator primordial para o primeiro contato com o sistema e facilita o 

avanço após o mapeamento e regulamentação de novos processos administrativos 

digitais. O planejamento da capacitação está estritamente ligado ao cronograma inicial da 

implantação e obedecerá às prioridades elencadas na abordagem dos processos mais 

demandados na instituição, será aplicado em cada setor de acordo com a amplitude do 

mapeamento processual desenvolvido. 

6. METODOLOGIA APLICADA 

Para a implantação do processo digital será utilizada como base a metodologia 

indicada no GUIA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE GOVERNO – Áreas de Integração 

para Governo Eletrônico – GESPÚBLICA, Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização, associado com o Guia para Gerenciamento de Processos – Corpo 

Comum de Conhecimento - BPM CBOK - (Business Process Management Common Book 

of Knowledge) é um guia para gerenciamento de processos de negócio que reúne o 

conhecimento fundamental aos profissionais que atuam em iniciativas de Gestão por 

Processos. 
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A metodologia segue uma conjugação entre 3 fases básicas do Macroprocesso: 

Preparação; Diagnóstico e Execução, com as 6 fases detalhadas e orientadas pelo GUIA 

DE GESTÃO DE PROCESSOS DE GOVERNO, as quais, em sintonia, direcionam 

atividades objetivas para a construção do ciclo de conhecimento do processo até sua 

efetivação. 

Macroprocesso: 

• Preparação; 

• Diagnóstico; 

• Execução; 

Guia de Processos de Governo – CBOK: 

• Planejamento; 

• Análise; 

• Desenho e Modelagem; 

• Implementação; 

• Gerenciamento de Desempenho; 

• Refinamento. 

 
Figura 4: Fluxo do Macroprocesso de Elaboração do Mapeamento. 
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Figura 5: Fluxo do Processo de Elaboração do Mapeamento orientado pelo Guia de Processos de 

Governo – CBOK. 

 
Figura 6: Fluxo do Subprocesso de Elaboração do Mapeamento conjugado orientado pelo Guia de 

Processos de Governo – CBOK. 

A primeira fase é o campo de Preparação/Planejamento, onde são organizadas as 

tarefas necessárias para a um plano de trabalho voltado para a definição dos assuntos 

processuais críticos, identificados em relatório do sistema SIPAC como de grande 

demanda na instituição, bem como o planejamento para abordagem das fases seguintes. 

Na segunda fase, Diagnóstico/Análise/Desenho e Modelagem, os trabalhos são 

voltados para a complementação do planejamento e identificação detalhada das atividades, 

as fases do processo, os documentos necessários que agregam valor e o ciclo ideal para 

otimização e efetividade da demanda. 
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Concluindo o tripé norteador, a fase de Execução/Gerenciamento de 

Desempenho/Refinamento, que abrange a fase anterior pela possibilidade de ajustes na 

modelagem, faz-se necessária a capacitação inicial dos servidores e o acompanhamento 

da rotina processual mapeada para possíveis ajustes e/ou adaptação com o negócio do 

setor e do assunto processual desenvolvido. 

O processo metodológico como um todo é um ciclo contínuo, após a capacitação 

integral dos setores da Universidade a Comissão continuará conduzindo os trabalhos para 

o desenvolvimento integral no mapeamento dos demais códigos Conarq e seus assuntos 

detalhados, ensejando ou não, reforço nas capacitações e envolvimento dos demais 

setores. 

O mapeamento parcial envolve os processos mais críticos na Universidade quanto 

aos assuntos mais demandados no exercício corrente utilizado para a base de dados, os 

quais, consequentemente, demandam maiores recursos administrativos: materiais, 

pessoal e logística, para o atendimento dos seus objetivos. Deste modo, o mapeamento 

seguirá a ordem cronológica controlada pelas demandas processuais na organização por 

cada setor identificado em relatório específico. 

7. CRONOGRAMA E METAS 

 O cronograma segue dois principais indicadores, percentual de implantação por 

código CONARQ e percentual de implantação por setor da Ufopa. Essas duas visões 

permitem maior controle e transparência quanto a progressão dos trabalhos e permitem 

mapear setores e assuntos que já estão efetivamente em plena atuação digital. 

 As metas são ousadas, porém, após a capacitação de todos, o mapeamento e a 

digitalização do processo serão mais rápidos e dependerão apenas do trabalho da equipe, 

vejamos os painéis de controle abaixo: 
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Figura 7: Cronograma de Implantação por Setores e Período Anual. 

 

 
Tabela 5 – Previsões de Capacitação. 

 

 
Tabela 6 – Metas da Implantação. 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

IEG

ICTA

IBEF

ICS

ICED

ISCO

CFI

CJUR

CMAL

CALE

CITA

CORI

COBI

PROAD DFC

PROAD

PROPPIT

PROGEP

PROCCE

PROGES

PROEN

PROPLAN

SINFRA

REITORIA

COMUNICAÇÃO

AIT

AUDITORIA

CTIC

PROCURADORIA

2018 2019 2020

Período de Capacitação PD pendente

2021

PD em atividade c/ Mapeamento Parcial PD em atividade c/ Mapeamento Integral

Capacitação para cada grupo de 4 setores

Horas Previstas para cada grupo 24

Setores Capacitados 7

Setores Pendentes 20

Grupos Pendentes 5

Previsão Orçamentária Aprox.(5*24)(*87,20) R$ 10.464,00

Assuntos CONARQ mapeados

Base 2018 154

Mapeados 2

% 1,3%

Meta 2020 60%

Meta 2021 100%
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Figura 8: Progressão da Meta por Código CONARQ. 

 

 

Figura 9: Progressão da Meta por Setores da Ufopa. 
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Figura 10: Rol dos Assuntos Mapeados Atualmente. 

 

8. CONCLUSÃO 

Os trabalhos para implantação do processo digital estão direcionados para atender 

o Decreto nº 8.539 em 08 de outubro de 2015, o qual dispõe sobre o uso do meio eletrônico 

para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, no que tange a 

transformação dos processos físicos em digitais e a criação de processos totalmente 

digitais, entre outras regras para organização e autenticidade quanto a assinaturas digitais. 

A operação digital em processos administrativos é uma novidade para a Ufopa,a 

qual desde o seu início a instituição adota como rotina a utilização de papel, capas de 

papelão, grampo trilho de plástico e grampeadores de metal, o que caracteriza uma 

mudança brusca nas rotinas de trabalho diariamente. 

Com o intuito de minimizar esse impacto laboral e consagrar a qualidade da 

organização documental no meio digital, mantendo a autenticidade, legalidade e 

segurança dos dados, a implantação trabalha com a estratégia de efetividade do processo 
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digital separando as ações de implantação por assunto processual de acordo com as 

classificações legais do Código Nacional de Arquivos – CONARQ. 

Nesta senda, é fundamental a capacitação de todos os servidores envolvidos em 

um determinado fluxo processual, compreendendo a correta classificação por assuntos 

codificados e a devida operacionalização no sistema para que outros usuários possam 

atuar nas diversas fases e, consequentemente, abrir a possibilidade de consultas públicas 

para cada ato em um determinado processo administrativo. 

Estando todos capacitados, o avanço para o mapeamento, digitalização do fluxo 

processual e regulamentação via portaria será progressivamente mais rápido e focado na 

otimização e refinamento do percurso processual de acordo com cada negócio setorial e 

cadeias de valor. 

A ideia central é dar transparência e facilitar o uso das nossas ferramentas para 

consolidarmos, de fato, nosso avanço institucional. 

9. EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

A Comissão de Implantação do Processo Digital foi designada pela Portaria nº 
118/GR/UFOPA, de 13 de março de 2019, sendo composta pelos servidores abaixo: 
 

Nome SETOR 

HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ  REITORIA 

FRANCISCO SALDANHA BANNITZ PROAD 

CLAUDOMIRA DE SOUSA OLIVEIRA PROTOCOLO 

SÉRGIO FREDRICH RODRIGUES ARQUIVO 

JEFFERSON FERNANDES DANTAS ARQUIVO 

FABRICIANA VIEIRA GUIMARÃES PROGEP 

WELLINGTON DE ARAÚJO GABLER CTIC 

Tabela 7 – Equipe de Trabalho. 
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 De acordo com o cronograma de implantação, pontos focais de cada setor poderão 

ser convidados a participar de reuniões técnicas para esclarecer os negócios do setor, 

ajustar fases e acordar padrões para toda a Universidade. 

10. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Para a condução dos trabalhos de implantação do PIPROD, devem-se seguir 

diretrizes, padrões, normas e orientações da Universidade Federal do Oeste do Pará. A 

tabela abaixo apresenta os documentos de referência que servirão como material de apoio 

e consulta nos trabalhos: 

ID Documento Descrição 

DR1 Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Ufopa. 

Plano que tem por objetivo, congregar 

interesses, necessidades, demandas, 

objetivos, diretrizes e ações de uma 

Instituição de Ensino Superior. 

DR2 Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação 

da Ufopa. 

O Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - PDTIC 

da Universidade Federal do Oeste do 

Pará é o documento que estabelece 

as diretrizes e ações da Tecnologia 

da Informação no âmbito da 

Universidade. O PDTIC é, portanto, 

uma ferramenta estratégica de gestão 

que engloba o planejamento das 

ações para a aplicação adequada dos 

recursos na área de TIC, de acordo 

com as necessidades dos diversos 

setores da instituição, estando  

alinhado com os objetivos 

estratégicos da UFOPA definidos no 
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Plano de Desenvolvimento 

Institucional vigente (2019-2023). 

DR3 Decreto Presidencial nº 

8.539/2015; 

Dispõe sobre o uso do meio eletrônico 

para a realização do processo 

administrativo no âmbito dos órgãos e 

das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

DR4 Lei Nº 12.527, de 18 de 

Novembro de 2011 

Regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no 

inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 

art. 216 da Constituição Federal; 

altera a Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; revoga a Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991; e dá outras 

providências. 

DR5 Decreto Nº 7.724, de 16 

de Maio de 2012 

Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, que dispõe 

sobre o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do caput do 

art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e 

no § 2º do art. 216 da Constituição. 

DR6 Decreto nº 8.638, de 15 de 

janeiro de 2016; Estratégia 

de Governança Digital 

(EGD) 

Institui a Política de Governança 

Digital no âmbito dos órgãos e das 

entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e 

fundacional. 
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DR7 Guia de Gestão de 

Processos de Governo – 

Áreas de Integração para 

Governo Eletrônico 

Consiste em um documento de 

orientação metodológica de suporte à 

gestão de processos, contemplando 

um conjunto de conceitos de 

Gerenciamento de Processos de 

Negócio a serem utilizados pelos 

agentes durante as atividades de 

construção e melhoria de modelos 

DR8 BPM CBOK - (Business 

Process Management 

Common Book of 

Knowledge) 

BPM é uma disciplina gerencial e um 

conjunto de tecnologias que provê 

suporte ao gerenciamento por 

processos. Uma organização é um 

sistema de processos interativos cujo 

desempenho dever equilibrado. 

DR9 Lei nº8.159/1991 Dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá 

outras providências. 

DR10 Decreto nº4.073/2002 Regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos 

e privados. 

DR11 Portaria Interministerial nº 

2.321 

Define os procedimentos relativos à 

utilização do Número Único de 

Protocolo - NUP no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal e dá outras 

providências. 
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DR12 Portaria Interministerial 

MJ/MP N. 1.677, de 07 de 

outubro de 2015(*) 

Que define os procedimentos gerais 

para as atividades de Protocolo no 

âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, essa 

normativa contempla informações 

quanto aos procedimentos para 

formação de processos digitais. 

Tabela 8 – Documentos de Referência. 

 

 

Aprovo o presente planejamento: 


