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Figura 1 - Oficina do dia 03/03/2020.
No mês de fevereiro, os órgãos que possuem Plano de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade das atividades finalísticas já publicados, foram convidados a participar de uma oficina no laboratório do
PRODEST, a fim de conhecerem as novas funcionalidades do SEP. Essa ação visou capacitar as Comissões Setoriais
de Avaliação de Documentos (CADS) face  ao rol de funcionalidades que estão sendo aprimoradas/desenvolvidas
para possibilitar o tratamento do grande volume de documentos em papel que foram acumulados ao longo do
tempo (legado) e que ainda não possuem classificação de acordo com o Plano de Classificação de documentos
(PCD) das atividades-meio e fim.
Dois membros de cada órgão participaram da oficina. A metodologia consistia em aplicar na prática as
novas funcionalidades entregues no final de 2019: consultar o total de processos sem classificação e classificar
assuntos. Foi possível, deste modo, levantar quais os temas da “Tabela de Assuntos” que eram mais utilizados
pelo órgão e que estavam pendentes de classificação e posteriormente poderiam ser relacionados e classificados automaticamente com os tipos documentais constantes no PCD finalístico.
As novas funcionalidades do sistema SEP estão sendo desenvolvidas especificamente para o tratamento
do legado, tendo em vista que os novos documentos produzidos atualmente são tratados via Sistema Corporativo de Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais (e-Docs). A classificação é fator crucial para utilização das
demais funcionalidades que estão em desenvolvimento, como a prévia da listagem de eliminação, bem como as
questões de recolhimento de documentos permanentes.
Essa atividade faz parte das premissas do Projeto V (Modernização do Sistema Eletrônico de Protocolo – SEP Modernizar os instrumentos tecnológicos relacionados à tramitação de documentos, proporcionando
redução nos custos operacionais) do Programa de Gestão Documental do Governo do Estado do Espírito Santo
(PROGED).
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