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Relatório de atividades da Equipe de Treinamento da Comissão de Implantação do 

Módulo de Processos do Sistema Unificado da Administração Pública – SUAP. 

Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2021 

À Senhora Valdete Barros Barbosa 

Presidente da Comissão de Implantação do Módulo de Processos do SUAP 

Em cumprimento ao Plano de Trabalho para Implantação do Módulo de Processos do 

SUAP neste Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ, 

encaminho a vossa senhoria um breve relato das atividades desenvolvidas até aqui por nossa 

equipe, durante o período referente aos meses de Julho de 2021 a Setembro de 2021. 

De acordo com cronograma desenvolvido no já referido Plano de Trabalho foram 

definidas duas atividades referentes a Equipe de Treinamento que deveriam ser cumpridas no 

período entre Julho e Setembro de 2021. A saber: 

➢ Definir metodologia e cronograma de treinamentos;  

➢ Capacitação online para a equipe de implantação. 

 

É de compreensão desta Equipe de Treinamento que a definição de estratégias 

metodológicas e o estabelecimento de um cronograma para a capacitação da comunidade deste 

Cefet-RJ só poderá ser feito após a capacitação da equipe de implantação como um todo. 

Apenas após um maior conhecimento acerca das funcionalidades do SUAP é que poderemos 

traçar estratégias pedagógicas. Como o SUAP se encontra de parametrização e 

consequentemente estamos aguardando o treinamento que será oferecido pela Equipe de 

Infraestrutura e Tecnologia não foi possível cumprir a etapa: “Definir metodologia e 

cronograma de treinamentos.”  

Contudo enfatizo que no dia 17 de Setembro o Coordenador desta Equipe de 

Treinamento junto com alguns servidores membros da Equipe de Gestão de Documentos teve 

um breve contato com o SUAP após apresentação ministrada pela Equipe de Infraestrutura e 

Tecnologia o que nos indica que estamos próximos da capacitação que nos habilitará a cumprir 

a etapa supracitada.  
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Enquanto estamos aguardando comunico que foi feito um breve levantamento de 

manuais produzidos por outras instituições e que a partir desses manuais iniciaremos estudos 

dirigidos acerca das funcionalidades e formas de utilização do SUAP. 

Além disso em conjunto com a Equipe de Gestão de Documentos agendamos uma 

reunião com servidores do Instituto Federal de Mato Grosso do SUL (IFMS) para o próximo 

dia 30 de Setembro. Nesta Reunião pretendemos trocar experiências sobre a implantação do 

SUAP naquela Instituição, bem como sobre as estratégias de capacitação que o Órgão utilizou.  

Por fim, a equipe também fez o levantamento de riscos inerentes as atividades que 

deverão ser desempenhadas por nós. Esse levantamento foi encaminhando a senhora Priscila 

Daniel de Paiva Gama e Silva, Coordenadora da Equipe de Gestão de Risco da Comissão de 

Implantação do Módulo de Processos do SUAP.  

Espera-se com o encaminhamento deste Relatório Parcial manter a senhora atualizada 

das atividades desenvolvidas até aqui e nos colocamos a disposição para eventuais 

esclarecimentos.  

Att.,  

 

 

_______________________________________________________________ 

Felipe Teixeira Lourenço Garrido 

Coordenador da Equipe de Treinamento da Comissão de Implantação do Módulo de 

Processos do SUAP 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

 

Rua Miguel Ângelo, 96, Maria da Graça. Rio de Janeiro-RJ. CEP 20.785-223. 

Fone: (21) 3278-5500/ (21) 3278-5502 - E-mail: searq.mariadagraca@cefet-rj.br  1 
 
 
 
 

 

Relatório de atividades da Equipe de Treinamento da Comissão de Implantação do 

Módulo de Processos do Sistema Unificado da Administração Pública – SUAP. 

Rio de Janeiro, 11 de  Fevereiro de 2022 

À Senhora Valdete Barros Barbosa 

Presidente da Comissão de Implantação do Módulo de Processos do SUAP 

 

Em cumprimento ao Plano de Trabalho para Implantação do Módulo de Processos do 

SUAP neste Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ, 

encaminho a vossa senhoria um breve relato das atividades desenvolvidas por nossa equipe no 

período de referente aos meses de outubro de 2021 a janeiro de 2022. 

 

➢ Participação em todas as reuniões convocadas pela Comissão de Implantação do 

Processo Eletrônico; 

➢ Contribuições para a revisão do Plano de Implantação do Módulo de Processo 

Eletrônico do Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP); 

➢ Contribuições para a finalização da Planilha de Gestão de Riscos, desenvolvida pela 

equipe de Gestão de Riscos da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico; 

➢ Estabelecimento de parceria com a Divisão de Capacitação e Desenvolvimento 

(DICAP), Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF) e com o Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte (IFRN) para o oferecimento dos cursos SUAP: Documentos/Processos 

Eletrônicos: Área de Negócio, Desenvolvimento de Sistemas utilizando Python e Django – 

Área técnica, Desenvolvimento de Sistemas Web voltados para SUAP; 

➢ Revisão do programa do curso: Documentos/Processos Eletrônicos: Área de Negócio; 

➢ Levantamento do quantitativo de servidores por Unidade Administrativa/Acadêmica e 

participantes da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico que deveriam ser indicados 

a participar do curso: Documentos/Processos Eletrônicos: Área de Negócio; 

➢ Solicitação à Direção Geral que demandasse as Unidades a indicação de servidores; 

➢ Oferecimento dos cursos. 
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Informo que após as ações indicadas neste relatório a Equipe de Treinamento da 

Comissão de Implantação do Processo Eletrônico encontra-se apta para seguir as próximas fase 

do planejamento, a saber: definir estratégias, metodologia e cronograma de treinamentos para 

os demais servidores do Órgão, Elaboração do material de capacitação e expansão da 

capacitação para os demais servidores da instituição. 

 

Respeitosamente, 

 

  

 

 

_______________________________________________________________ 

Felipe Teixeira Lourenço Garrido 

Coordenador da Equipe de Treinamento da Comissão de Implantação do Módulo de 

Processos do SUAP 


