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Ata de Reunião 
 

Ata de Reunião n°: 0108/2015  

Realizada em: 23/09/2015 Hora de Início: 09h 30min 

 Hora de Término: 11h 05min 

Sistema: SIGED 

Local: AVMB – via Vídeo Conferencia 

Coordenador de Implantação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Objetivo: Apresentação do SIGED 

 

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área Rubrica 

Sérgio Henrique Ledesma Carlotto AVMB / Implantação  

Alexandre Vasconcelos Leite IFRS / TI / Reitoria  

Claudineli Seiffert IFRS / DGP / Reitoria  

Jane Conceição IFRS / DGP / Reitoria  

Paulo Machado IFRS / TI / Reitoria  

 
Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 
Aldiocir Dalla Vechia 

 
Assuntos Abordados: 

 
A apresentação teve início às 09h 30min tendo os participantes citados acima.  
 
O analista Sérgio deu início falando sobre o Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos 
(SIGED) de uma maneira geral e sua finalidade. 
 
O analista iniciou utilizando a apresentação de slides, falando uma visão geral sobre cada funcionalidade 
do SIGED.  
 
O analista exibiu a forma de funcionamento das opções ‘Cadastrar’ documentos e ‘Envio em Lote’, 
salientando que o cadastro de documentos em lote só pode ser feito para os  documentos que estiverem 
implementados no sistema. 
 
Continuando a apresentação foram exibidas as funcionalidades de ‘Listar’ documentos e ‘Baixar  
Documentos’. Quanto às funcionalidades de busca, foram apresentados as funcionalidades ‘Buscar’ e 
‘Navegador de Documentos’. 
 
Quanto à funcionalidade ‘Navegador de documentos’ foi informado que o sistema de permissões não 



 

 

 

  

  Página 2/2 

funciona conforme o esperado, ele não restringe usuários sem permissão de acesso, permitindo o acesso 
irrestrito a todos os documentos cadastrados no SIGED. Foi informado que este se trata de falta de 
implementação por parte da UFRN e não de um BUG. O analista informou que já foi aberto chamado junto 
a UFRN para tratar deste problema. 
 
Quanto às funcionalidades de Administração, foi mostrado que as configurações de envio de documento 
em lote são previamente implementadas no sistema e são possíveis somente através do SIGED, não 
sendo possível o cadastramento de novo tipo de documento para cadastro em lote sem implementação. 
 
No cadastro de descritor foi mostrado que existem descritores padrões do sistema, descritores adicionais 
não serão preenchidos de forma automática pelo sistema como nos descritores já existentes e padrão do 
sistema. 
 
O analista apresentou ainda as configurações de cadastro de ‘Tipo de Documentos’, ‘Cadastro de 
Descritores’ e  “’Indexação de Documentos’. Foi esclarecido que a indexação de documentos não está 
funcionando de forma automática, e deve ser executada de forma manual. Continuando a apresentação 
foram exibidas as maneiras de cadastro de permissões do SIGED.  
 
Durante a apresentação os presentes não tiveram dúvidas quanto ao funcionamento do sistema, e o Sr. 
Alexandre informou que este era o primeiro contato dos usuários chave com o sistema. 
 
Concluindo a apresentação foram exibidas as funcionalidades de consulta de configurações e de tipos de 
documentos. Também foram mostrados os documentos utilizados no sistema que são armazenados no 
SIGED. 
 
 O analista se colocou a disposição para dúvidas que surjam após a apresentação ou quanto à solução de 
bugs que sejam identificados no sistema. 

 
Decisões Tomadas: 

Ficou acordado com a equipe do IFRS que estes iriam verificar se o sistema atende as suas 
necessidades e se os tipos de documentos que podem ser cadastrados são suficientes para o instituto. 

 

 
Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

 -    

     

 
Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 
 
 


