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RESUMO 

 

O trabalho visa realizar uma proposta para reestruturar os sistemas e processos 

organizacionais, objetivando a efetiva implantação de GED na Secretaria da Educação do Estado 

do RS e efetivamente eliminar a circulação de papel na instituição, utilizando assinatura com 

Certificado Digital. Esta pesquisa classifica-se como um estudo de caso, sendo, ao mesmo 

tempo, qualitativo e descritivo, no âmbito do Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria da Educação do Estado. São realizadas entrevistas com os servidores da Secretaria 

e com o analista de sistemas da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio 

Grande do Sul, bem como utilizados documentos e dados arquivados. Constata-se que a 

equipe de servidores que executam suas tarefas na Secretaria desconhece totalmente o assunto 

e possuem certa resistência a mudanças. Por outro lado, são identificadas rotinas bem 

definidas, soluções e sistemas disponíveis para a implantação. 

 

Palavras-chave: Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul. GED. Certificado 

digital. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A produção desenfreada de documentos nas organizações públicas vem se tornado 

um problema. A dependência das informações e sua disponibilidade imediata é cada vez 

maior para prover suas atividades. Muitas vezes a instituição depende das informações e 

não as encontra devido à completa desorganização dos arquivos. A evolução tecnológica 

é tamanha, que se vive na “era da informação”, porém tem-se muito que avançar no 

aspecto humano para usufruir de todos os seus benefícios. 

Um dos temas relevantes na área de TI é a Gestão Eletrônica de Documentos 

(GED), uma ferramenta que possibilita às empresas organizar melhor e disponibilizar de 

forma rápida os documentos contidos em suas rotinas e promover uma série de ganhos de 

produtividade. Pode-se exemplificar através da necessidade de anexar uma informação a 

um processo qualquer. Essa poderá ser feita, de uma forma mais rápida e eficiente, 

através do auxílio de ferramentas computacionais especializadas. Além disso, as 

informações que tramitam nos expedientes administrativos podem ser visualizadas, em 

diversos lugares e a qualquer tempo. Esse formato torna mais rápido e eficiente o 

andamento e a resolução dos diversos assuntos tratados pela administração. A 

globalização e a era da informação propiciam esse avanço.  

Portanto, este trabalho está centrado na utilização de GED na Secretaria da 

Educação do Estado do Rio Grande do Sul. A secretaria está localizada em Porto Alegre 

e gerencia a Rede de Ensino Público do Estado. 

Visando alcançar o proposto, este estudo de caso está composto pelas seguintes 

etapas: a primeira etapa é a introdução ao trabalho e, a segunda, o tema. A terceira etapa é 

a descrição dos objetivos geral e específicos, seguido pelo quarto item, que são os 

procedimentos metodológicos do trabalho. Depois seguem a quinta e sexta etapas, que 

são a apresentação e análise observada, acompanhada da proposta de solução do 

problema. Por fim apresenta-se as referências utilizadas no trabalho. 

Vale ressaltar que este estudo de caso não tem a intenção de um trabalho acabado. 

É fruto de um recorte e diagnóstico de um problema seguido não da melhor ou única, mas 

de uma alternativa possível sobre o objeto de estudo. 
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2 TEMA 

 

Na máquina pública, há anos as informações são geradas em papel e a cada 

administração existe a preocupação em implementar um sistema de Gestão Eletrônica de 

Documentos. É um grande desafio para os gestores públicos, uma vez que essas 

administrações são responsáveis por consumir grande quantidade de papel. O pensamento 

deve estar cada vez mais voltado para a eliminação desse legado, ou seja, o arquivamento de 

uma quantidade significativa de papel, bem como o espaço necessário para guardar esses 

processos.  

Nesse contexto, esta pesquisa visa à implantação da GESTÃO ELETRÔNICA DE 

DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL. 

Dentro do tema, este trabalho visa responder à seguinte questão: Como reestruturar os 

processos e sistemas organizacionais, objetivando a implantação de GED na Secretaria da 

Educaçao do Estado do RS? 

De acordo com o CONARQ: 

 

GED é um conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não 

estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes 

funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. Entende-se 

por informação não estruturada aquela que não está armazenada em banco de dados, 

como mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilha 

etc. O GED pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de 

trabalho (workflow), processamento de formulários, indexação, gestão de 

documentos, repositórios, entre outras. e-Arq Brasil 11 A literatura sobre GED 

distingue, geralmente, as seguintes funcionalidades: captura (ou entrada), 

armazenamento, apresentação (ou saída) e gerenciamento, e cita as tecnologias de 

digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow) etc. como possibilidades, 

não como componentes obrigatórios. (CONARQ, 2009, p. 10). 
 

Suas funcionalidades proporcionam o acondicionamento de documentos, tabela de 

temporalidade, níveis de segurança quanto à veracidade, manuseio e extravio de 

documentos, integrando de forma satisfatória a relação entre os documentos analógicos e 

os digitais, ou seja, preservar e conservar toda a vida informacional de qualquer tipo de 

instituição. Surge devido à evolução da tecnologia, assegurando o armazenamento, 

diminuindo os espaços para tal, e, principalmente, colaborando com o meio ambiente, 

diminuindo o consumo de papel. 

Conforme Koch:  
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Documentos são meios formatados para a distribuição da informação. Surgiram 

então expressões como gerenciamento de documentos, ou gerenciamento da 

informação, que podem ser explicadas como sendo um conjunto de múltiplas 

tecnologias capazes de automatizar os processos inerentes ao ciclo de vida da 

informação nas organizações, sob a forma de documentos. (KOCH, 1998, apud 

DUTRA, 2001, p. 6).   

 

De acordo com o Portal da Universidade Federal da Fronteira Sul: 

 

Um documento digital é um documento eletrônico que se caracteriza pela 

codificação em dígitos binários e acesso por sistema computacional. Um documento 

digital pode ser um documento digitalizado ou um documento nato digital. 

Documento digitalizado é a representação digital de um documento produzido em 

outro formato (físico) e que, por meio da digitalização, foi convertido para o formato 

digital. 

Documento nato digital é o documento que nasceu em formato digital, tal como um 

documento produzido pelo Libreoffice, por uma câmera digital e tantos outros que 

nascem no formato digital. 

Os documentos nato digitais, ou seja, aqueles que já “nasceram” digitais, possuem 

validade legal equiparando-os aos documentos físicos. Salvo exceções, caso exista 

alguma peculiaridade em lei ou procedimento administrativo que exija 

documentação em papel, hipótese que se faz necessária sua reprodução em papel. 

Porém, para que essa equiparação seja legal existem algumas regras, entre elas a 

certificação e a assinatura digital. O certificado digital ICP-Brasil funciona como 

uma identidade virtual, permitindo a identificação do autor de uma mensagem ou 

transação feita em meios eletrônicos. Para assegurar a autenticidade do documento 

eletrônico, ele é assinado por uma terceira parte confiável (uma Autoridade 

Certificadora – AC) que segue as regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-

Brasil. 

Já a assinatura digital funciona de forma muito parecida com a realizada em papel. 

Consiste em um mecanismo que identifica o autor. A assinatura digital é vinculada 

ao documento eletrônico, impedindo alterações. A tecnologia não apenas verifica o 

autor do documento, mas também cria uma “imutabilidade lógica”. Por isso, as 

assinaturas digitais são ferramentas que impedem alterações do documento, mesmo 

que sejam simples como a inserção de mais um espaço entre duas palavras. 

Apesar das dúvidas e incertezas dos leigos perante à Lei da Digitalização, 

especialistas garantem a segurança jurídica dos documentos digitalizados ou nato-

digitais. Ao ser questionado sobre qual das versões seria mais seguro, Dr. Victor 

Auilo Haikal opinou: “certamente a digital, uma vez que proporciona mais recursos 

para garantia da confidencialidade, autenticidade, disponibilidade, integridade e 

legalidade em comparação com o uso do suporte físico”. (UNIVERSIDADE..., s.d, 

s.p.). 

 

Saber gerenciar um documento é tão importante quanto a sua criação. A 

informação contida nesse documento serve de base para que as pessoas que gerenciam 

uma empresa possam tomar decisões. O sistema de GED é um meio tecnológico que 

propicia isso, visando gerar, controlar, armazenar, racionalizar e recuperar as informações 

documentais.  

De acordo com a Gestão Eletrônica de Documentos, destacam-se como objetivos 

específicos da Gestão de Documentos: 
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[...] . permitir de forma ágil e assertiva o acesso aos documentos e às informações 

. promover a transparência dos atos administrativos 

. garantir economia, eficiência e eficácia na administração 

. tornar o processo decisório mais célere 

. racionalizar a produção documental 

. controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos 

. normatizar os procedimentos para classificação, avaliação, transferência, 

recolhimento, guarda e eliminação de documentos 

. contribuir para a preservação do patrimônio documental considerado de guarda 

permanente. (GESTÃO..., 2020, s.p.). 
 

A quantidade e a circulação de papel nas organizações assustam. A gestão da 

documentação, em seu mais amplo significado, assegura o pleno acesso às suas informações, 

sendo necessárias à tomada de decisões, bem como à garantia dos deveres e dos direitos. 

Procurar agilizar a tramitação dos expedientes administrativos, tornando a máquina pública 

mais ágil e principalmente fazendo com que ela agrida menos o meio ambiente é o grande 

desafio que se impõe aos gestores.  

Conforme Hammer: 

 

É estarrecedor o grau em que a estrutura de nossos processos empresariais tem 

sido condicionada pelas limitações da pasta de documentos. Quando a 

informação é capturada no papel e armazenada em uma pasta, apenas uma 

pessoa pode usá-la de cada vez. Fazer cópias e distribuí-las nem sempre é 

possível e, de qualquer modo, leva à criação de múltiplas versões, no final 

inconsistente, do arquivo. Por conseguinte, o trabalho envolvendo essa 

informação tende a se estruturar sequencialmente, com um indivíduo completando 

as suas tarefas e, depois, passando a pasta para o próximo da fila. Existem 

inúmeras maneiras de se gerenciar a informação. Uma delas pode ser descrita em 

função do meio físico. As informações estão disponíveis numa imensa variedade de 

mídias e formatos. (HAMMER, 1994, apud DUTRA, 2001, p. 6). 

 

O gerenciamento eletrônico de documentos pode otimizar, automatizar e acelerar as 

tarefas, aperfeiçoando o gerenciamento de documentos e contribuindo para utilização de 

sistema de workflow.  

A GED proporciona respostas rápidas e precisas, permitindo o acesso aos 

documentos por inúmeras pessoas ao mesmo tempo, bem como elimina a duplicação, 

perda e integridade dos documentos que virão a colaborar no processo de decisões da 

Secretaria. 

Outro fator importante é a otimização dos espaços e a redução de custos para a 

guarda dos documentos físicos. O arquivo da Secretaria não comporta todo o seu legado, 

além de ser um ambiente inadequado para guarda de documentos e insalubre para as 

pessoas que os manuseiam. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar uma proposta para reestruturar os sistemas e processos organizacionais, 

objetivando a efetiva implantação de GED na Secretaria de Estado da Educação. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

– Identificar os sistemas informatizados, a fim de utilizá-los para a implantação; 

– identificar processos e fluxos para automatização; e 

– apresentar proposta para melhorar a produção e guarda de documentos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos que foram usados para 

realização desta pesquisa, que se classificou como um estudo de caso, sendo, ao mesmo 

tempo, qualitativo e descritivo, no âmbito do Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria da Educação do Estado Rio Grande do Sul para analisar a implantação de GED. 

Para Yin (2001, p. 27), o estudo de caso trabalha com muitas das técnicas utilizadas 

pelas pesquisas históricas, “[...] mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não 

são incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série sistemática de 

entrevistas”. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Quadro 1 – Instrumento de Coleta de Dados 

Instrumento de 

coleta de dados 
Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

Entrevista 

 

Servidores da Secretaria da Educação do 

Estado e Analistas de Sistemas da 

PROCERGS. 

Identificar como introduzir na Secretaria 

a utilização de documentos nato digitais 

nas rotinas de trabalho, utilizando 

Assinatura com Certificado Digital.  

Identificar sistemas que ajudarão na 

implementação de GED. 

Observação direta 

ou dos participantes  

Levantamento dos sistemas e fluxos de 

processos. 

Identificar fluxos de processos que 

possam ser automatizados.  

Identificar sistemas que ajudarão na 

implementação de GED. 

Documentos Instruções Normativas do Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ) e o 

Sistema de Arquivo do Rio grande do Sul 

(SIARQ RS). 

Levantamento dos sistemas e fluxos de 

processos. 

Possibilitar a autenticidade, 

confiabilidade e disponibilidade dos 

documentos.  

Identificar fluxos de processos que 

possam ser automatizados.  

Identificar sistemas que ajudarão na 

implementação de GED. 

Fonte: Do autor. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Secretaria da Educação do Estado do RS (SE), situada na Avenida Borges de 

Medeiros, 1501, em Porto Alegre, foi criada em 1954. Em 1990 passou a ser Secretaria da 

Educação e Cultura (SEC), que até então era a Divisão de Cultura do Estado do Rio Grande 

do Sul, ligada à Secretaria. Em 1998 passou a ser novamente denominada SE, mas muitos até 

hoje ainda se referem a secretaria como SEC. Outro fato importante é que desde 2015 existem 

mais servidores inativos do que ativos vinculados à Secretaria, conforme a tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 – Número de Professores e servidores de 2013 a 2020 

ANO 

ATIVOS INATIVOS 

Nº DE 
PROF. E 

ESPEC. 

CONTRA-
TADOS 

Nº DE 

PROF. E 
ESPEC. 

EFETIVOS 

Nº DE 
SERV. DE 

ESCOLA 

CONTRA-
TADOS 

Nº DE 

SERV. DE 
ESCOLA 

EFETIVOS 

TOTAL 

DE PROF. 

E ESPEC. 

TOTAL DE 

SERV. DE 

ESCOLA 

TOTAL 
Nº DE 
PROF. 

Nº DE 

SERV. DE 

ESCOLA 

TOTAL 

2020 19.011 38.375 7.549 8.827 57.386 16.376 73.762 102.154 8.089 110.243 

2019 39.076 19.174 7.683 9.282 58.250 16.965 75.215 101.453 8.002 109.455 

2018 19.637 42.883 7.898 10.719 62.520 18.617 81.137 99.055 6.594 105.649 

2017 18.991 46.101 7.996 11.365 65.092 19.361 84.453 97.133 5.790 102.923 

2016 18.954 50.556 7.718 12.198 69.510 19.916 89.426 95.058 5.135 100.193 

2015 19.436 54.669 7.540 13.168 74.105 20.708 94.813 92.378 4.448 96.826 

2014 20.469 58.040 7.683 13.932 78.509 21.615 100.124 89.590 3.859 93.449 

2013 21.770 55.758 6.641 14.816 77.528 21.457 98.985 87.838 3.343 91.181 

Fonte: RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA EDUCAÇAO, Sistema de Informações Gerenciais, 2020. 

 

A Secretaria gerencia 73.762 servidores ativos, distribuídos na sede em Porto Alegre, 

em 30 coordenadorias regionais e em 2.405 escolas, possuindo 814.979 alunos. A tabela 2 

descreve esta distribuição: 
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Tabela 2 – Número de professores, funcionários, regentes de classe, alunos, turmas por Coordenadoria 

Regional de Educação(CRE) 

Nível Professores Funcionários 
Regentes 

de Classe 
Alunos Turmas Escolas 

Relação 

Alunos / 

Turma 

Relação 

Alunos / 

Regente 

de Classe 

      

1 CRE - PORTO ALEGRE 6.195  1.587  4.733  113.831  4.851   240   23,46  24,05        

2 CRE - SAO LEOPOLDO 3.770  910  2.806  66.678  2.709   164   24,61  23,76        

3 CRE - ESTRELA 1.576  439  1.143  20.707  981   85   21,10  18,11        

4 CRE - CAXIAS DO SUL  2.639  607  2.011  47.853  1.932   118   24,76  23,79        

5 CRE - PELOTAS 2.753  802  2.057  38.555  1.804   123   21,37  18,74        

6 CRE - SANTA CRUZ DO SUL 2.294  671  1.644  31.036  1.443   97   21,50  18,87        

7 CRE - PASSO FUNDO 2.402  735  1.678  32.002  1.444   117   22,16  19,07        

8 CRE - SANTA MARIA 2.698  738  1.964  28.535  1.452   99   19,65  14,52        

9 CRE - CRUZ ALTA 1.035  372  757  13.479  653   43   20,64  17,80        

10 CRE - URUGUAIANA  1.754  539  1.305  25.879  1.178   62   21,96  19,83        

11 CRE - OSORIO  2.284  658  1.640  31.162  1.370   96   22,74  19,00        

12 CRE - GUAIBA 1.884  558  1.398  30.219  1.278   92   23,64  21,61        

13 CRE - BAGE 1.372  422  944  18.190  784   58   23,20  19,26        

14 CRE - SANTO ANGELO 933  309  655  12.210  515   37   23,70  18,64        

15 CRE - ERECHIM  1.836  589  1.379  22.536  1.125   101   20,03  16,34        

16 CRE - BENTO GONCALVES 1.323  358  958  18.145  834   74   21,75  18,94        

17 CRE - SANTA ROSA 1.342  432  933  15.334  702   57   21,84  16,43        

18 CRE - RIO GRANDE  1.221  329  916  17.061  728   39   23,43  18,62        

19 CRE - SANTANA DO 

LIVRAMENTO 

1.506  547  1.098  21.776  970   56   22,44  19,83        

20 CRE - PALMEIRA DAS 

MISSOES  

1.910  617  1.398  20.667  1.054   88   19,60  14,78        

21 CRE - TRES PASSOS 1.189  402  864  12.674  679   70   18,66  14,66        

23 CRE - VACARIA 655  178  469  8.787  390   30   22,53  18,73        

24 CRE - CACHOEIRA DO SUL 996  340  708  12.164  580   43   20,97  17,18        

25 CRE - SOLEDADE 1.172  332  795  12.364  642   48   19,25  15,55        

27 CRE - CANOAS 1.828  518  1.364  35.468  1.375   77   25,79  26,00        

28 CRE - GRAVATAI 3.033  833  2.284  59.226  2.181   89   27,15  25,93        

32 CRE - SAO LUIZ GONZAGA  790  288  574  8.475  454   51   18,66  14,76        

35 CRE - SAO BORJA 1.017  316  715  11.428  573   35   19,94  15,98        

36 CRE - IJUI 1.300  405  919  14.693  736   60   19,96  15,98        

39 CRE - CARAZINHO 1.348  368  913  13.845  679   56   20,39  15,16        

ADM CENTRAL 1.335  387  20                  

TOTAL DO ESTADO 57.390  16.586  41.042  814.979  36.096   2.405   22,57  19,85        

Fonte: RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA EDUCAÇAO, Sistema de Informações Gerenciais, 2020. 

 

À Secretaria da Educação, Órgão Central e Administrador do Sistema Estadual de 

Ensino, com a estrutura básica e competência definidas pela Lei nº 14.733, de 15 de setembro 

de 2015, modificada pela Lei nº 14.984, de 16 de janeiro de 2017, e em conformidade com o 

Decreto 54.015, de 10 de abril de 2018, compete: 

 

[...] a) administrar o Sistema Estadual de Ensino, garantindo a observância da 

https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=01
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=02
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=03
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=04
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=05
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=06
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=07
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=08
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=09
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=10
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=11
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=12
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=13
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=14
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=15
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=16
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=17
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=18
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=19
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=19
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=20
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=20
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=21
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=23
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=24
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=25
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=27
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=28
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=32
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=35
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=36
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=39
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=998&N2_COD_DELEGACIA=98
https://webgen.procergs.com.br/cgi-bin/webgen2.cgi?TR=sie-pgrh-con_rh&N5_IDT_ESTAB=99999&A66_ARGUMENTO=+&N3_COD-MUNICIPIO=999&N2_COD_DELEGACIA=99
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legislação e normas complementares, articulado ao Sistema Nacional de Educação; 

b) organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições do Sistema Estadual de 

Ensino mantidos pelo poder público; 

c) estabelecer metas, planejando, programando, executando e fiscalizando as 

prioridades referente às obras escolares; 

d) executar, promover, financiar e fiscalizar as políticas de educação do Estado do 

Rio Grande do Sul na Educação Básica e em suas modalidades de ensino; 

e) promover e fortalecer o regime de colaboração entre os entes federativos e demais 

instituições públicas e privadas; 

f) promover e estabelecer políticas de prevenção de acidentes e violência no 

ambiente escolar e no entorno dos estabelecimentos de ensino; 

g) planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino, a 

implementação de políticas para a alfabetização, a educação de jovens e adultos, a 

educação do campo, a educação indígena, a educação em áreas remanescentes de 

quilombos e a educação especial. 

– Os Órgãos Colegiados que integram a estrutura organizacional da Secretaria da 

Educação são os seguintes: 

I – Conselho Estadual de Educação, instituído pela Lei nº 9.672, de 19 de junho de 

1992; 

II – Fórum Estadual de Educação, instituído pela Lei nº 11.005, de 19 de agosto de 

1997; 

III – Conselho Estadual de Alimentação Escolar, disposto no Decreto nº 53.721, de 

14 de setembro de 2017; 

IV – Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, instituído pelo Decreto nº 51.475, de 13 de maio de 

2014. Art. 9º. 

– A Secretaria da Educação poderá exercer suas funções diretamente ou mediante 

autorização, delegação, contrato ou convênio com pessoas ou entidades de direito 

público ou privado, observadas, em cada caso, as exigências peculiares à celebração 

de tais instrumentos. 

– A estrutura interna, respeitadas as disposições deste Decreto, bem como dos arts. 

7º a 12 da Lei nº 14.733/15, e a respectiva competência de funcionamento dos 

órgãos integrantes da estrutura básica da Secretaria da Educação serão reguladas por 

Regimento Interno, proposto por seu titular e aprovado por Decreto do Chefe do 

Poder Executivo, conforme estabelece o art. 13 da referida Lei. 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no “caput” deste artigo o Conselho Estadual 

de Educação, nos termos previstos art. 11, inciso I, da Lei nº 9.672, de 19 de junho 

1992, com redação dada pela Lei nº 10.591, de 28 de novembro de 1995. 

– Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogados os 

Decretos nº 51.906, de 14 de outubro de 2014, nº 52.205, 29 de dezembro de 2014, e 

nº 44.306, de 21 de fevereiro de 2006. (RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA 

DA EDUCAÇAO. Equipes e contatos, 2020, s.p.). 
 

A estrutura da TI da SE conta com 34 técnicos efetivos e é subdividida em equipes de 

rede, sistemas e TI educacional. Conta com o suporte da Companhia de Processamento de 

Dados do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS), desenvolvedora dos sistemas 

utilizados pela SE. Dentre os sistemas mais utilizados:  

• ISE – INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

• PROA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS 

• PDI – PASTA DIGITAL 

• RHE – RECURSOS HUMANOS DO ESTADO 

• FPE – FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO 
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• APE – ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO 

• MEP – MATRÍCULA NA ESCOLA PÚBLICA 

• CENSO ESCOLAR DO INEP 

• SGO – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS 

• EXPRESSO – SERVIÇO DE CORREIO ELETRÔNICO 

 

5.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

As respostas das perguntas 1, 2 e 3 dos usuários de sistemas da SE foram as 

esperadas, visto que não possuem conhecimento técnico e apenas executam suas tarefas. 

Dos 30 entrevistados, nenhum conhece essas terminologias e para o que servem. 

Os servidores que trabalham na Secretaria da Educação, bem como no 

Departamento de Recursos Humanos, são na maioria professores da Rede deslocados 

para desempenhar as rotinas de trabalho visto não existir cargo administrativo e técnico 

para a pasta. Aliado à falta de iniciativa, a frase mais citada é “sempre foi assim”, “para 

que mudar”. Como em toda implementação um dos maiores obstáculos é a quebra de 

paradigmas. 

Com relação à pergunta número 4 pode-se identificar que a grande maioria das 

rotinas de trabalho podem ser automatizados devido ao fato de estarem bem definidas, 

necessitando apenas do meio condutor para esses fluxos.  

De acordo com a Gestão Eletrônica de Documentos, os principais módulos de uma 

solução de GED são:  

 
••>> Capture – acelera processos de negócio através da captação de documentos e 

formulários, transformando em informações confiáveis e recuperáveis, passíveis de 

serem integradas a todas as aplicações de negócios. 

••>> Document Management (Gerenciamento de Documentos) – é a tecnologia que 

permite gerenciar com mais eficácia a criação, revisão, aprovação e descarte de 

documentos eletrônicos. Dentre as suas principais funcionalidades estão o controle 

de informações (autoria, revisão, versão, datas etc.), segurança, busca, check-

in/check-out e versionamento. 

••>> Workflow / BPM – controla e gerencia processos dentro de uma organização, 

garantindo que as tarefas sejam executadas pelas pessoas corretas no tempo 

previamente definido. Organiza tarefas, prazos, trâmites, documentos e sincroniza a 

ação das pessoas. 

••>> COLD/ERM – tecnologia que trata páginas de relatórios, incluindo a captura, 

indexação, armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados. Esta tecnologia 

permite que relatórios sejam armazenados de forma otimizada, em meios de baixo 

custo, mantendo-se sua forma original. 

••>> Forms Processing (processamento de formulários) – tecnologia que possibilita 

reconhecer as informações e relacioná-las com campos em bancos de dados, 

automatizando o processo de digitação. Neste sistema são utilizados o ICR 
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(Intelligent Character Recognition) e OCR (Optical Character Recognition) para o 

reconhecimento automático de caracteres. 

••>> Records and Information Management (RIM) – é o gerenciamento do ciclo de 

vida de um documento, independente da mídia em que se encontre. Através de um 

sistema RIM gerencia-se a criação, armazenamento, processamento, manutenção, 

disponibilização e descarte dos documentos, sob controle de categorização e tabelas 

de temporalidade. (GESTÃO..., s.d., s.p.). 

 

Conforme Avedon:  

 

O termo Workflow ou processos de trabalho, refere-se ao modo como os 

documentos são processados. São sistemas que permitem a automatização e o 

controle de processos de trabalho, organizando trâmites e prazos, sincronizando 

pessoas, tarefas e documentos. (AVEDON, 1997, apud DUTRA, 2001, p. 26). 

 

Um sistema de GED integra e encaminha automaticamente o fluxo de documentos em 

formato eletrônico de estação de trabalho para estação de trabalho, ao longo de uma 

organização.  

Conforme entrevista com o Analista de Sistema da PROCERGS, Sr. Nelson Jesus, 

obteve-se as seguintes informações:  

A GED é um componente da transformação digital através de integração entre o 

físico e o digital. A transformação digital tem se consolidado como ponto marcante na 

mudança de modelos de negócios e atendimento ao cidadão, trazendo benefícios e novas 

estruturas organizacionais.  

As soluções da PROCERGS que podem contribuir para implementar a GED são: 

. Infraestrutura (softwares básicos – plataformas de mercado) 

- ECM (Enterprise Content Management): Alfresco 

Sistema de Gestão de conteúdo empresarial (em inglês ECM – Enterprise Content 

Management), multi plataforma (Windows e Unix/Linux) de Código Aberto. O Alfresco 

é proposto como uma alternativa para o gerenciamento de documentos, arquivos, 

colaboração e também conteúdos web. 

O Alfresco é desenvolvido em Java e tem como estratégia prover escalabilidade 

modular para o gerenciamento de documentação corporativa.  

- BPM (Business Process Manegement): Bonita 

Plataforma de gerenciamento de processos de negócios de código-fonte aberto e 

desenvolvimento de código baixo criada em 2001. Utilizada para implementação de 

workflow. 

. Aplicativo desenvolvidos pela PROCERGS  

- PROA(Processo Administrativo Eletrônico) 
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É um sistema que permite a tramitação do processo administrativo com assuntos, 

sem um fluxo definido e com a sua tramitação integral em forma digital, através de 

atividades de cadastramento e movimentações efetuadas pelo próprio usuário. 

Oferece uma solução que permite a tramitação de um processo sem a necessidade 

de um workflow ou sistema específico do negócio. Nessa modalidade o usuário decide o 

que anexar ao processo e a quem destinar para a próxima atividade. 

Suas funcionalidades (relativas a documentos) são: pesquisa em todo o conteúdo 

dos documentos, assinatura digital de documentos com certificado ICP-Brasil (lote ou 

individual), assinatura eletrônica de documento com senha (lote ou individual) e carimbo 

de documentos já anexados ao processo administrativo. 

- PDI (Pasta Digital) 

É um aplicativo voltado para informatização de documentos com vistas à 

desmaterialização e extinção do papel de pastas em qualquer esfera da administração 

estadual. 

Desenvolvido pela PROCERGS, o aplicativo passou a ser utilizado como projeto-

piloto, em janeiro de 2018, no Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador 

(DMEST), vinculado à Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos 

Humanos (SMARH). 

A implantação do aplicativo visa à substituição do prontuário físico do servidor 

público do Estado e à completa extinção do documento em papel, gerando economia e 

velocidade do acesso às informações. O prontuário digital possibilitará o armazenamento 

e a consulta de documentos exclusivamente por meio eletrônico. 

O PDI integra o Acordo de Resultados da SMARH, com acompanhamento da 

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e desenvolvido pelos funcionários 

Viviane Hekman e Diones Francisco Rossetto, do Setor de Administração Pública (SPL) 

da PROCERGS. 

- LAI – CENTRAL DE MANIFESTAÇÕES 

A solução permite o encaminhamento de registros do tipo denúncia, ouvidoria e 

informações gerais, e já pode ser encontrada na CORSAN, no TUDO FÁCIL, na 

PROCERGS, no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), na Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (AGERGS) e na Junta Comercial, 

Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). 

Segundo Tiago Tomasi, gerente do Projeto, a Central de Manifestações 

modernizou o canal de relacionamento e incrementou novas funcionalidades ao 
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tradicional Fale Conosco da CORSAN, o que qualifica o atendimento das demandas do 

cidadão e da AGERGS, com agilidade e transparência 

- DOC – Sistema de Gestão de Documentos Genéricos – Alfresco 

Atendendo a um dos projetos prioritários do DETRAN/RS de 2014, a 

PROCERGS desenvolveu a solução de virtualização de processos para a Divisão de 

Registro de Veículos, que visa, além da redução gradual e definitiva dos trâmites 

processuais em papel pela autarquia, ao fácil compartilhamento dos processos eletrônicos 

entre o DETRAN/RS, Credenciados e Órgãos Externos. 

A solução em arquitetura web utiliza as tecnologias Java e Oracle, totalmente 

integrado com os sistemas do DETRAN/RS desenvolvidos com interface VB6 e regra de 

negócio em COBOL/Unisys 

A seguir é apresentado o Quadro 2, elencando pontos fortes e fracos observados: 

 

Quadro 2 – Pontos fortes e fracos 

  Fonte: Do autor. 

 

 
                  

 

 

Problemas Pontos fortes Pontos fracos Justificativa 

Pontos fortes e fracos 

de acordo com a análise 

observada 

Sistemas bem 

estruturados com muitas 

funcionalidades e 

recursos. 

Recursos dos 

sistemas e suas 

funcionalidades 

subutilizadas.  

Aumento do custo com 

insumos e produção de 

papel desnecessária.  

Fluxos dos processos bem 

definidos e potencial 

altíssimo para 

automatização.   

Falta de inciativa e 

acomodação dos 

servidores. 

Maior tempo na resolução 

das rotinas. prejudicando o 

cidadão e servidores da 

educação. 

Disponibilidade de 

infraestrutura e tecnologia 

para atender a 

implementação.  

Desconhecimento 

sobre guarda e 

produção de 

documentos. 

Aumento de custo com 

espaços para guarda e falta 

de acessibilidade aos 

documentos arquivados.  
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA A SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

 

De acordo com o que foi observado sugere-se que a Secretaria da Educação do Estado 

do RS realize os seguintes procedimentos que irão contribuir com a implantação desejada: 

a) Realizar concurso para a contratação de dois arquivistas 

A fim de suprir uma necessidade da secretaria e auxiliar na implantação de GED, visto 

que é necessário contar com pessoas capacitadas que entendam de gerenciamento, controle, 

classificação e fluxo de documentos, que tomem para si a responsabilidade em preparar a 

estrutura organizacional e documental. Não basta apenas digitalizar, é preciso organização, 

pois o GED sozinho não organiza os documentos de forma adequada.  

b) Definição do sistema 

O sistema PROA controla os processos da Administração Pública Estadual e permite a 

tramitação do processo administrativo sem um fluxo definido. A proposta é automatizar os 

expedientes administrativos, redefinindo fluxos de trabalho a partir desse sistema, 

implementando a solução de BPM e integrando-o com a solução de ECM, ambas 

disponibilizadas pela PROCERGS. A implantação desse sistema PROA de certa maneira foi 

rápida, porém, a necessidade de atender as especificidades de cada órgão estadual torna a 

busca por melhores resultados um desafio diário e constante.  

c) Capacitação 

A fim de diminuir o desconhecimento dos servidores em relação a essa ferramenta 

serão realizadas capacitações para que dominem minimamente as funcionalidades 

disponíveis. 

d) Disponibilizar certificado digital para os executores das tarefas 

Introduzir a utilização de Assinatura Digital com certificado ICP-Brasil a fim de gerar 

de documentos nato digitais. 

e) Utilizar solução de ECM disponibilizada pela PROCERGS 

Com a utilização de documentos digitais e nato digitais a utilização do Alfresco, 

solução de ECM disponibilizada pela PROCERGS, através do sistema DOC desenvolvido 

para o DETRAN, torna-se mais viável, visto que será diminuída a produção de papel, 

proporcionando a autenticidade, confiabilidade e disponibilidade dos documentos necessários 

para a implantação de GED. 
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f) Utilizar solução de BPM disponibilizada pela PROCERGS 

Como foi identificado que a grande maioria das rotinas de trabalho podem ser 

automatizadas devido às tarefas estarem bem definidas, propõe-se um projeto piloto para 

automatizar o fluxo de alteração de carga horária dos professores, que tem em média 3000 

rotinas ao mês.  

A utilização do Bonita, solução de BPM usada pela PROCERGS, no aplicativo “LAI - 

CENTRAL DE MANIFESTAÇÕES”, pode servir como meio para implantação do   

workflow. 

 

6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Seguindo os procedimentos e melhorias sugeridas, almeja-se implantar GED na 

Secretaria da Educação do Estado, diminuir a produção de papel e dar mais celeridade na 

resolução dos expedientes. 

Visa-se proporcionar aos servidores capacitação específica dos aplicativos utilizados, 

gerar conhecimento dos sistemas quanto à consciência em não imprimir documentos 

desnecessariamente visto que há funcionalidades que possibilitam assinar documentos sem 

necessidade de impressão, levando a uma redução de custos, tanto em insumos e local para 

armazenamento de documentos. 

Implementando as tecnologias e soluções disponibilizadas pela PROCERGS, espera-

se dirimir os problemas apresentados, o que é necessário para tornar a máquina pública mais 

eficiente e ágil, em prol do objetivo, que é a utilização de GED. 

Os resultados que se esperam ao implementar novas tecnologias estão diretamente 

ligadas às pessoas envolvidas. Não basta disponibilizar os recursos tecnológicos e de geração 

de conhecimento se não houver quebra de paradigmas. Esse fator pode ser crucial para o 

sucesso ou fracasso do projeto. 

Starbird afirma que: 

 

Resistência à mudança pode ser definida como uma reação adversa à proposta da 

mudança, e que pode se manifestar de forma visível, através de sabotagem ou 

oposição direta, ou de forma menos óbvia ou encoberta, inércia e passividade, que 

podem matar o projeto. O que deve ser percebido nesse caso, é que as pessoas não 

ficam tão preocupadas com a mudança em si, e mais por ela estar sendo provocada 

por outras pessoas. (STARBIRD, 1997, apud DUTRA, 2001, p. 10). 
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6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

 

Para realização do concurso, será submetido ao comitê que aprova novas contratações, 

visto que tem efeitos na folha de pagamento do Estado. Sendo aprovado, serão incluídos na 

programação orçamentária de 2021 os recursos financeiros para atender a demanda. Caso não 

seja obtida aprovação para a contratação será buscado apoio da equipe do Arquivo Público do 

Estado. 

Uma vez que a PROCERGS possui contratos firmados com a Secretaria, possui as 

ferramentas, soluções e equipe técnica necessárias para atender essa demanda. No segundo 

semestre deste ano serão realizadas reuniões semanais para definir as pessoas que se 

envolverão e o projeto, e se haverá valores adicionais nos contratos firmados entre os entes. 

Havendo valores adicionais, terão que ser incluídos na programação orçamentária de 2021 e, 

se aprovado, partir-se-á para o desenvolvimento de uma solução ou utilização de uma 

existente parametrizada para as necessidades. 

Tendo em vista os ganhos que serão agregados na prestação dos serviços públicos 

oferecidos, agilizando a resolução dos problemas do cidadão, dos servidores e de outros 

órgãos da Administração Pública Estadual, que necessitam retorno rápido de informações da 

Secretaria acredita-se que esse projeto receberá o apoio necessário. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na realização deste trabalho buscou-se desenvolver propostas de reestruturação nos 

processos e sistemas organizacionais, objetivando a implantação de GED na Secretaria de 

Estado da Educação. 

Acredita-se que, seguindo as propostas apresentadas neste estudo, a Secretaria da 

Educação do Estado do Rio Grande do Sul poderá implementar uma solução de gestão 

eletrônica de documentos e agregar muito valor aos seus serviços. 

O grande desafio foi a análise do ambiente do órgão público, compreender os 

processos e metodologia das rotinas executadas e de geração de documentos pelos servidores, 

de forma a minimizar os problemas detectados na fase de observação. 

Os obstáculos encontrados foram a resistência de alguns colaboradores em prestar as 

informações ao acadêmico e desconhecimento, por parte de todos, das nomenclaturas e 

soluções tecnológicas envolvidas na pesquisa. 

Recomenda-se que a Secretaria introduza em suas rotinas estudos e melhorias neste 

tema tão importante que é a parte documental dos processos, visto que os resultados esperados 

trazem muitos ganhos para a instituição. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO – ENTREVISTA 

ESTUDO DE CASO – UTILIZAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS 

 

Nas entrevistas realizadas com os usuários de sistema da Secretaria foram feitas as 

seguintes perguntas: 

1 – Como implantar a Gestão Eletrônica de Documentos na SE? 

2 – Como utilizar documentos nato digitais? 

3 – Você utiliza certificação digital para assinar documentos? 

4 – Quais as rotinas que podem ser automatizadas? 

 

Na entrevista realizada com os analistas da PROCERGS foi perguntado quais os 

aplicativos desenvolvidos e tecnologias utilizadas pela Companhia que podem contribuir para 

a implantação de GED na SE. 


