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■ Sistema corporativo para permitir a gestão e a preservação de documentos físicos e 

digitais produzidos pela Universidade

SIGAD-UNICAMP - Apresentação

 Produção, tramitação, arquivamento, 

avaliação, acesso

 Controle de processos ou documentos 

avulsos

■ Desenvolvimento e manutenção realizados pela equipe do AC/SIARQ (parceria CCUEC - infraestrutura)

■ 2.749 usuários ativos em 30/05/2019



SIGAD-UNICAMP – Cenário ideal



SIGAD-UNICAMP – Modelo de implantação



SIGAD-UNICAMP – Módulos: Processos e dossiês

 Registro, Controle de tramitação, Arquivamento e Destinação de Processos e Dossiês

• Uso por toda a Universidade (Resolução GR-

028/2015)

• Migração integral de dados do Sistema 

Protocolo  (processos e dossiês de 1963 a 

2015)

• Nº de processos/dossiês: 880.646 (até 

maio/2019)



SIGAD-UNICAMP – Módulo: Atos administrativos

 Registro e Produção de Documentos Avulsos

• Registro (numeração por unidade/upload de 

documentos):

18 unidades/órgãos:

- SIARQ, FCA, FEAGRI, DGRH (com migração de dados de 

sistemas locais) 

- GR, CGU, DEPI, DERI, GGUS, DEEPU, DEAS, Cocen, 

Proec, PRDU, PRPG, Educorp, IA e FEQ (18 

órgãos/unidades)

• Produção de Documentos (a partir de modelos/SIGAD):

SIARQ, SG, IFGW, DG,FEQ

A implantar: CCUEC

Ações relacionadas:

 Capacitação dos usuários

 Desativação de sistemas locais



SIGAD-UNICAMP – Módulo: Processos Digitais

Meta: 90% de processos autuados em meio digital - até dezembro/2020



 Estratégia

 Criação de GT

Normas e instruções

Estudo de legislação 
para documentos 

arquivísticos digitais

Propostas de 
Resolução para  uso 
do processo digital e 
demais normativas

Módulo Processo 
Digital-SIGAD-UNICAMP

Definição de requisitos 
funcionais - e-ARQ 

Brasil/negócio

Implementação de 
módulo Processo 

Digital

Repositório - RDC-Arq

Processos revistos* e 
digitais

GT de Revisão de 
Processos

Capacitação

- Estudos de tipos/sistemas
- Seleção de projetos pilotos

SIGAD-UNICAMP – Projeto SIGAD-Processos Digitais



SIGAD-UNICAMP – Projeto SIGAD-Processos Digitais

■ Processo constituído integralmente via SIGAD

 Captura e produção de documentos via interface SIGAD

 Processos  baseados em negócios simples; não utilizam sistemas de 

informação 

■ Processo integrado 

 integração do SIGAD-UNICAMP com sistemas de negócio, por meio de 

serviços baseados em padrões de comunicação e de segurança

 Processos baseados em negócios complexos que usam sistemas de 

informação (transacionais/banco de dados)

Estratégia de implantação



SIGAD-UNICAMP – Projeto SIGAD-Processos Digitais

Processos implantados 

Via integração

 Convênios (SG-CACC/DGA) – novembro/2018

 Catálogo de Cursos de Graduação e Pós-Graduação (DAC) – janeiro/2019

 Programa de Estágio Docente (DAC) – maio/2019

Via interface SIGAD

Dossiês de Acompanhamento de Projetos - Internos (CGU) – março/2019

Ações relacionadas:

 Capacitação dos usuários

 Revisão de processos e normas



SIGAD-UNICAMP – Projeto SIGAD-Processos Digitais

Desenvolvimento - maio/2018 a maio/2019

 Biblioteca de serviços de integração com sistemas de negócio (SIARQ/CGU/DGA)

 Assinatura com certificação digital (SIARQ/DAC/CCUEC)

 Cadastro/acesso a Usuário Externo (SIARQ/CCUEC)

 Base de conhecimento (normativas e pontos de controle de processos – 1ª versão)

Melhorias – Produção de documentos e assinatura por login e senha



SIGAD-UNICAMP – Infraestrutura

Performance e escabilidade

Melhoria da performance do sistema - Estudos e implementação de melhorias na consulta de 
banco (parceria com CGU, DAC e CCUEC)

 Proposta de atualização de arquitetura microservice (parceria c/ DAC e CCUEC)



SIGAD-UNICAMP – Infraestrutura

Em andamento – em conjunto com CCUEC

• Migração da Infraestrutura do SIGAD (homologação e produção) para a Nuvem 

Unicamp 

• Alinhamentos para migração do Banco de Dados do SIGAD – DB2 para PostgreSQL



SIGAD-UNICAMP – Perspectivas

 Continuidade de implementação do SIGAD-Processo Digital – dezembro/2020

 Concurso Público (CGU-SG/CVND)– PAEPE - 2º semestre/2019

 Processo seletivo temporário (CGU-SG/CVND) - 2º semestre/2019

 Editais de intercâmbio – DERI/DAC – 2º semestre/2019

 Processo de atendimento de informação ao cidadão (Ouvidoria/SIC)– julho/2019

 Conclusão da migração da infraestrutura SIGAD para a nuvem Unicamp – setembro/2019

 Migração de banco dados DB2 para PostgreSQL – setembro/2019

 Integração do SIGAD com Repositório Arquivístico Para Documentos Permanentes – 2020 



Muito obrigada!

Janaína A. Santos

janainas@unicamp.br
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