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Conselho Universitário da UNIFAP
inicia processo de modernização digital
http://www.unifap.br/consu-unifap-inicia-processo-de-modernizacao-digital/

Consulta a resoluções e atas desde a fundação da Universidade estarão disponíveis no Repositório Público do
CONSU/CONDIR.

O Conselho Universitário (CONSU) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) segue acompanhando as
ações necessárias para a modernização do acesso à informação. Com foco na transparência pública, o CONSU
dá continuidade ao processo de digitalização de resoluções e atas desde a fundação da Universidade, iniciado em
2020, para facilitar o acesso à informação e conforto ao público.

No Repositório é possível realizar consulta simples de todas as atas e resoluções desde o fim de 2018 até 2020,
através de digitalizações dos documentos originais. O acesso é livre a todos pelo do Repositório Público do
CONSU/CONDIR, disponível no Portal do sistema SIGRH. Para acessar, basta descer até o fim da página inicial
do site da UNIFAP (unifap.br), clicar no link do SigRH, acessar o portal público e clicar no campo
“Resoluções”.

Resgate histórico
As atas são registros públicos das reuniões do Conselho Universitário, onde são definidas as normas e ações em
prol da Universidade Federal do Amapá através das resoluções. Desde sua fundação, a UNIFAP mantém esses
arquivos impressos catalogados e disponíveis em pastas físicas. Entretanto, o processo de procura e
disponibilidade para consulta é demorado e dificulta o acesso público a esses documentos.
A iniciativa de digitalização dos arquivos impressos surgiu da necessidade de resgatar a história da Universidade
Federal do Amapá desde a sua fundação, através dos registros oficiais, assim como atender as necessidades de
uma Instituição Federal com transparência pública. O processo de digitalização foi iniciado neste ano com
prioridade às resoluções do Conselho de Implantação de 1991.
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