
Acervo Acadêmico Digital e
Secretaria Digital



Necessidades

• Implantar o Acervo Acadêmico Digital;

• Atender às leis, normas e decretos;

• Modernizar os processos internos das instituições de ensino;

• Fornecer para os clientes facilidades de acesso às informações;

• Criar novas formas de relacionamento com os alunos.



Justificativa
Necessidade de atender às portarias 315 e 330 de abril de 2018 onde
destacamos os seguintes pontos:

Indexação dos documentos de 
acordo com o Código de 
Classificação

Indexação dos documentos de 
acordo com a Tabela de 
Temporalidade e Gestão da 
Temporalidade dos 
documentos físicos e 
eletrônicos



Guarda e gestão de 
documentos físicos e 
eletrônicos organizados e 
classificados de acordo 
com o código de 
classificação e tabela de 
temporalidade

Justificativa



Obrigatoriedade de 
Digitalização de todos 
os documentos físicos

Justificativa

Obrigatoriedade de 
implantação de um 
Sistema de Gestão 
Eletrônica de Documentos



Legislação
• Portaria MEC nº 255, de 20 de dezembro de 1990 – Registro de Diplomas;

• Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 – Política nacional de arquivos públicos e privados;

• Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002 – Regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

• Portaria AN nº 092, de 23 de setembro de 2011 – Aprova o Código de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo IFES

• Portaria MEC nº 1224, de 18 de dezembro de 2013 – Institui normas sobre a manutenção e guarda do 
Acervo Acadêmico;

• Portaria MEC nº 1.261, de 23 de dezembro de 2013 – Obrigatoriedade de utilizar o Código de 
Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às 
Atividades-Fim;

• Despacho MEC nº 97, de 16 de maio de 2014 – Plano de Classificação e Temporalidade



Legislação
• Decreto nº  9.235, de 15 de dezembro de 2017 – Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores;

• Portaria Normativa nº 22, de 21 de dezembro de 2017 – Dispõe sobre os procedimentos de 
supervisão e monitoramento de instituições de educação superior e de cursos superiores;

• Portaria nº 315, de 04 de abril de 2018 – Dispõe sobre os procedimentos de supervisão e 
monitoramento de instituições de educação superior;

• Portaria nº 330, de 05 de abril de 2018 – Dispõe sobre a emissão de diplomas em formato digital;

• Portaria nº 554, de 11 de março de 2019 – Dispõe sobre a emissão e o registro de diploma de 
graduação, por meio digital;



Principais Desafios

• Digitalizar todos os documentos legados (arquivados) e novos;

• Classificar e armazenar os documentos eletrônicos;

• Disponibilizar os documentos eletrônicos para consulta;

• Gerenciar a temporalidade dos documentos;

• Assinar documentos eletrônicos;

• Cumprir os prazos estabelecidos pela legislação (abril/2020).

• Automatizar os processos internos da para implantar a 
Secretaria Digital.



A Solução



Sistema de Gerenciamento de Documentos e 
Automação de Processos
• O Sistema Digiout Content é uma plataforma de tecnologia totalmente WEB baseada em 

três grandes grupos de ferramentas e conceitos tecnológicos: Digitalização de 
Documentos, Gestão Inteligente de Documentos (GED/ECM) e a Automação e Gestão de 
Processos de Negócios (BPM). 

• Com esta solução as instituições de ensino poderão facilmente gerenciar todos os 
documentos acadêmicos tanto no meio digital quanto em papel. Os documentos digitais 
e físicos serão classificados, armazenados e terão a temporalidade e o ciclo de vida 
gerenciados automaticamente, de acordo com as portarias, decretos e legislações em 
vigor. 

• Permite o desenho e a automação dos processos internos das instituições de forma 
totalmente gerenciada. Os processos automatizados geram indicadores de 
desempenho para acompanhamento, gestão e melhoria dos processos. 



Principais 
Funcionalidades



Digitalização de Documentos

 Digitalização; 

 Importação;

 Indexação;

 Separação;

 Classificação;

 Tratamento;

 Processamento;

 Controle de qualidade;

 Perfis de Produção;

 Gestão da produção;

 Digitalização pelo 

Browser;

 Auditoria.



Gestão de Documentos

 Diretório seguro;

 Versionamento;

 Temporalidade;

 Conversão de

formatos;

 Pesquisa

estruturada;

 Pesquisa textual;

 Assinar

documentos;

 Visões personalizadas;

 Workflow;

 Arquitetura de 

segurança;

 Assinaturas;

 Trilhas de auditoria;

 Criação de 

documentos e 

planilhas;



Gestão e Automação de Processos

 Desenho do processo;

 Automação de processos;

 Notação BPMN;

 Regras de negócios;

 Importação de outros softwares;

 Formulários;

 Segurança;

 Histórico;

 Estatísticas;

 Alertas.



Funcionalidades 
Específicas para 

Acervo e Secretaria Digital



Estrutura de Repositórios
Estrutura de repositórios de 
documentos criada de acordo com o 
código de classificação;

Classificação automática dos 
documentos;

Organização, segurança e controle de 
acesso;

Criação automática do 
dossiê do aluno.



Classificação
Indexação dos documentos de 
acordo com o Código de 
Classificação;

Campos parametrizáveis;

Informações do aluno.



Tabela de Temporalidade
Tabela de Temporalidade criada com todos os registros de temporalidade e 
destinação final para cada item do código de classificação;

Gerenciamento Automático da Temporalidade.



Pesquisa de Documentos
Pesquisas de documentos por palavra chave, texto ou classificação.



Processos da Secretaria Digital
Automação dos principais processos da Secretaria Acadêmica Digital (matrícula, 
solicitações, requerimentos etc.)



Formulários WEB
Envios de documentos via WEB, cadastros, relacionamento com alunos etc.



Módulo de Digitalização de Documentos
Módulo de digitalização de documentos integrado para automatizar o recebimento 
de documentos em papel



Módulo de Assinaturas 

• Módulo de assinatura eletrônica integrado, para assinaturas com e 
sem certificado digital.



Diferenciais

• Sistema parametrizado com o PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA 
TEMPORALIDADE;

• Principais processos estruturados e automatizados;

• Atende à legislação vigente: leis, normas, decretos e portarias;

• Atende rigorosamente as boas práticas do CONARQ, ICP-Brasil e e-
ARQ;

• Permite assinar documentos com ou sem certificados digitais;

• Integração com sistemas legados (ERP de Ensino);



Diferenciais
• Plataforma 100% WEB, compatível com os principais navegadores;

• Plataforma integrada desde a digitalização até a automação dos processos;

• Flexibilidade total para a criação das mais complexas arquiteturas de 
captura, processamento, indexação armazenamento e automação de 
processos;

• Interface intuitiva;

• Segue os principais padrões de mercado;

• Digitalização, ECM e BPM juntos, na mesma plataforma, do mesmo 
fornecedor.



Obrigado!


