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GEPEA – passos 
rumo à excelência da 
gestão documental 

Nos períodos de 15 a 17 e 22 a 24 de julho, no Campus de Pirassununga, um grande passo rumo à 

excelência da gestão documental da Universidade foi dado com a realização do GEPEA – Gestão de 

Protocolo, Expediente e Arquivo. 

Em sua primeira edição o evento contou com o total 240 servidores, divididos em duas turmas,  que 

participaram de palestras e atividades que enfatizavam a importância do documento público e também 

a importância do trabalho dos funcionários que fazem com que estes documentos circulem pela USP.  A 

adequação dos procedimentos de abertura e trâmite de processos, a conservação dos documentos, o 

documento eletrônico, o relato de experiências de unidades da USP, a troca de informações, a 

possibilidade de reconhecer pessoas que muitas vezes apenas falavam ao telefone, contribuíram para o 

sucesso do evento. 

Para aqueles que não puderam participar do I GEPEA e também para aqueles que acompanham a 

gestão documental da Universidade o evento foi transmitido online e o conteúdo em powerpoint das 

palestras está disponível em nosso site http://www.usp.br/sausp. 

Novas demandas foram constatadas nos trabalhos em grupo e dentre algumas estão: 

 Treinamentos: Plano de Classificação, Tabela de Temporalidade e Proteos; 

Atualização do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade; 

 Manuais de procedimentos; 

 Criação de um sistema para documentos avulsos; 

 Valorização dos servidores da área; 

Importância do documento público. 

Para quem quiser se aprofundar nos temas debatidos, entre em contato conosco pelo email 

sausp@usp.br, pois pretendemos formar grupos de trabalho que possam dar continuidade à semente 

plantada durante o evento. 

O GEPEA não se encerrou em julho. Já é possível termos um olhar mais crítico sobre nossa função na 

Universidade e aplicar nossos conhecimentos as nossas rotinas, fazendo com que cada dia haja um novo 

GEPEA em nosso setor.
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