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O QUE É CATÁLOGO DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO 
DOCUMENTAL DO ACERVO ACADÊMICO?

É relação de documentos do arquivo corrente e respectivos setores e/ou servidores(as) da UNIFAL-MG 
designados para guarda, arquivamento e gestão documental em fase corrente do acervo acadêmico 
(atividades-fim: ensino, pesquisa, extensão e assuntos comunitários)



O QUE É A CONSULTA PÚBLICA?

A Consulta Pública é uma das etapas do processo de construção da proposta de regulamentação da 
regularização da custódia, gestão documental e segurança do acervo acadêmico e será realizada no 
período de 15 de setembro a 17 de outubro de 2021. Esta proposta é uma ação estratégica do Comitê 
Gestor de Segurança da Informação do Acervo Acadêmico (CGSI-AA) visando estruturar o processo de 
digitalização da documentação que compõem este acervo conforme determinada pela portaria MEC nº 
315/2018.

Com esta Consulta Pública buscamos estabelecer um diálogo direto com a  comunidade universitária 
da UNIFAL-MG acolhendo dúvidas, apontamentos, questionamentos, críticas e recomendações 
referentes a essa proposta. Qualquer integrante da comunidade universitária da UNIFAL-MG pode se 
manifestar através do preenchimento do formulário disponível no link 
https://forms.gle/ErSwNE3jqtNZbtRB9



PARTICIPEI, E AGORA?

Após sua participação em nossa consulta Pública, se você pré-agendou sua participação nas sessões de 
audiências públicas de análise do que foi enviado ao CGSI-AA, enviaremos por e-mail o convite com  
link da sala de Webmetting para sua participação na análise das recomendações emitidas na Consulta 
Pública. Desta forma, aqueles que efetivamente participara da consulta poderão defender seus pontos 
de vista, esclarecendo seus argumentos técnicos e ajudando na decisão do Comitê.



SESSÕES DE ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NA CONSULTA PÚBLICA

Etapa em que as recomendações recebidas durante a Consulta Pública são analisadas, em reuniões abertas 
e realizadas via sala de webmeeting em formato de audiências públicas realizadas nos dias 22/09, 29/09, 
06/10 e 13/10 de 2021, sempre das 9h e 11h. 

Nestas reuniões, o CGSI-AA, em diálogo com as(os) participantes da Consulta Pública que agendaram 
previamente sua participação, deliberará sobre a ação que será tomada em relação às recomendações 
recebidas. 



DELIBERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NA CONSULTA PÚBLICA

O CGSI-AA adotará o seguinte critério em suas deliberações sobre  a análise das recomendações emitidas na 
Consulta Pública:

1. Aceito - Quando, por maioria absoluta os(as) membros do CGSI-AA, a recomendação recebida é 
considerada pertinente.

2. Aceito parcialmente - Quando, por maioria absoluta os(as) membros do CGSI-AA, a recomendação 
recebida é considerada pertinente e decide-se aplicá-la, porém com adequações na proposta original 
encaminhada.

3. Não aceito - Quando, por maioria absoluta os(as) membros do CGSI-AA, a recomendação recebida não é 
considerada  pertinente.



DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Entre os dias 15 e 27/10 2021, o CGSI-AA irá elaborar um relatório final que será entregue aos órgãos 
superiores da gestão UNIFAL-MG para o devidos encaminhamentos de apreciação e deliberação sobre a 
proposta de regulamentação da regularização da custódia, gestão documental e segurança do acervo 
acadêmico da UNIFAL-MG e do catálogo de designação da responsabilidade pela guarda e arquivamento dos 
documentos que compõem este acervo. 

No dia 27/10/2021, às 9h, será realizada uma live de apresentação pública deste  relatório que será 
divulgada amplamente pelos canais de comunicação da UNIFAL-MG  e será transmitida pelo canal do 
youtube do CGSI-AA. 



QUANDO O CATÁLOGO DE DESIGNAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E 
ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM ESTE ACERVO PASSARÁ A SER 
APLICADO?

Por ser um instrumento que é efetivamente institucionalizado com a aprovação da regulamentação da 
regularização da custódia, gestão documental e segurança do acervo acadêmico da UNIFAL-MG , esse 
catálogo passará a ser aplicado quando está regulamentação for aprovada pelos órgãos superiores da gestão 
da UNIFAL-MG. 


