
 Problemas na especificação e implementação

 Considerar Lei de Acesso à Informação – 12527

 Considerar normas sobre documentos digitais

 Resolução GR-017/2011, de 29/06/2011

Histórico da Migração RD para o SIGAD

 Implementar correções e funcionalidades possíveis e viáveis no sistema RD (2s 2013).

 Considerando GR-017/2011 contatar SIARQ (2014).

 Evitar o desenvolvimento de um sistema local em duplicidade a um desenvolvido pela administração central.

 Evitar o retrabalho para armazenar informações em um sistema local e também em um sistema central (na época em desenvolvimento no SIARQ)

 Estabelecer parceria de colaboração com o SIARQ para:

 Apresentar as necessidades do IFGW (que de forma geral são de todas as unidades) para um repositório digital de documentos.

 Realizar testes/avaliação e encaminhar sugestões dos módulos do sistema do SIARQ durante o desenvolvimento (2014-2017).

 Estudar solução de migração de cerca de 3400 documentos já armazenados no RD de forma automática para o SIGAD:

 Revisar todos os documentos do RD e realizar todas correções possíveis (assuntos, conteúdos, numeração, classificação) e sinalizar outras para correção
futura. (2016 e 2017).

 Ajudar fornecendo os requisitos e nos testes/avaliação/sugestões do módulo de captura em lote de documentos do SIGAD. (2016 e 2017)

 Desenvolver um programa para converter todo conteúdo atual do RD para a estrutura exigida no SIGAD necessidades das Unidades (2017).

 Desenvolver um programa para converter todos os PDFs armazenados no RD, para serem pesquisáveis (OCR) e proporcionar armazenamento de longo prazo
(PDF-A e em sua versão mais recente - 2b - compressão). (2017).

 Migração de todo conteúdo (3400 documentos) estruturado e convertido para o SIGAD no ambiente de produção. (2017).

 Utilização de apenas um repositório digital de documentos eliminando retrabalho

 Concentrar o esforço da Equipe de Sistemas para uma solução de acordo com as diretrizes da administração central.

 Redução de custo nos recursos necessários (mão de obra, servidores)

 Adotar um sistema especificado de acordo com as normas estabelecidas para o armazenamento digital de documentos (desenvolvido por profissionais com
formação específica nessa área).

 IFGW será pioneiro entre as Unidades, na utilização do SIGAD para armazenar documentos (pautas, atas, etc) e terá mais facilidade para adotar a geração de
documentos digitais.
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