CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ARQUIVO NACIONAL - 2020-2023
Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROJETO

Promover a
implementação da
Política Nacional de
1 Arquivos pelos órgãos e
entidades do Sistema
Nacional de Arquivos
Reestruturação do
(SINAR)
CONARQ
Fortalecer o Conselho
Nacional de
4 Arquivos (CONARQ) e o
Sistema Nacional de
Arquivos (SINAR)
Ampliar o grau de
desenvolvimento em
gestão de documentos e
2 arquivos dos órgãos e
entidades do Sistema de
Gestão de Documentos e
Arquivos (SIGA)

Aperfeiçoar a prestação
de serviços aos órgãos e
entidades do Sistema de
5 Gestão de Documentos e
Arquivos da
administração pública
federal (SIGA)

FINALIDADE

PRAZO

Aperfeiçoar a atuação do
Conselho Nacional de
Arquivos como órgão
06/01/2020 - 31/12/2023
central do Sistema
Nacional de Arquivos

Fortalecer o Sistema de
Gestão de Documentos
de Arquivo da
Aperfeiçoamento do
administração pública
Sistema de Gestão de
federal (SIGA) e sua
Documentos e
atuação como sistema
01/10/2019 - 31/12/2023
Arquivos da
estruturador das
administração Pública
atividades de gestão de
federal (SIGA)
documentos e arquivos
da administração pública
federal

SUPROJETOS

Implantação do novo
modelo de funcionamento
do CONARQ

UNIDADE

PRAZO

06/01/2020 - 31/12/2023
Coordenação de
Apoio ao Conarq
(COACO)

Reestruturação do SINAR

04/02/2020 - 31/12/2023

Construção de cenários
prospectivos para a gestão
documentos e arquivos na
administração pública
federal - SIGA 2035

01/10/2019 - 30/06/2021

Reestruturação do sistema
de governança do SIGA
Instituição da Política de
Gestão de Documentos e
Arquivos da Administração
Pública Federal (PGDeArq)
Implantação do Programa de
Gestão de Documentos e
Arquivos da APF

Coordenação
Regional no Distrito
01/11/2019 - 31/12/2021
Federal
(COREG)/Equipe de
Coordenação do
SIGA
02/01/2020 - 31/12/2023

01/10/2019 - 31/12/2023

Desenvolvimento de sistema
Coordenação-Geral
informatizado estruturante
de Gestão de
para o SIGA de acordo com
01/03/2020 - 31/12/2021
Documentos
os requisitos do Modelo e(COGED)
ARQ Brasil (SIGAD)

CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ARQUIVO NACIONAL - 2020-2023
Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ampliar o acesso aos
documentos da
3
administração pública
federal

PROJETO

Fortalecimento do
Ampliar a capacidade de Arquivo Nacional
recolhimento, custódia e Digital (AN Digital)
preservação dos
6
documentos da
administração pública
federal
Ampliar o acesso aos
documentos da
3
administração pública
federal
Aperfeiçoar e inovar o
7 acesso e a difusão do
acervo

Aprimorar a gestão
interna e promover o
8
desenvolvimento
institucional

Fortalecer e ampliar
estrutura e os serviços
9
de tecnologia da
informação

FINALIDADE

PRAZO

Fortalecer o Arquivo
Nacional como entidade
custodiadora nacional,
permitindo exercer o
protagonismo no
01/03/2019 - 21/01/2024
recolhimento, custódia e
preservação dos
documentos da
administração pública
federal

Modernizar os serviços
Modernização do
de atendimento ao
atendimento ao
usuário e aprimorar as
usuário e das ações de
ações de difusão do
difusão
acervo

SUPROJETOS

UNIDADE

PRAZO

Aperfeiçoamento do Sistema Coordenação-Geral
de Informações do Arquivo
de Administração 01/03/2019 - 31/12/2023
Nacional (SIAN)
(COAD)

Ampliação da
disponibilização do acervo
em meio digital

Coordenação-Geral
de Processamento e
01/04/2020 - 21/01/2024
Preservação do
Acervo (COPRA)

Reestruturação dos espaços
físicos de atendimento

Coordenação-Geral
de Administração 02/01/2020 - 31/12/2021
(COAD)

Modernização tecnológica
02/01/2020 - 30/12/2023 dos serviços de atendimento
01/03/2019 - 31/12/2023
Coordenação-Geral
ao usuário
de Acesso e Difusão
Fortalecimento do Programa do Acervo (COACE)
01/02/2020 - 30/12/2023
de Difusão do Acervo

Assessoria de
Planejamento e
Desenvolvimento de
Reestruturação institucional
02/01/2020 - 30/06/2022
Modernização
competências
02/03/2019 - 31/12/2023
(ASPLAM)
institucionais e
Coordenação-Geral
individuais
Desenvolvimento e
de Administração 02/03/2019 - 31/12/2023
valorização dos servidores
(COAD)
Requalificação da
22/07/2019 - 11/03/2022
infraestrutura do AN
Prevenção e combate à
01/06/2020 - 31/10/2021
Modernização da
Modernizar e otimizar a
Coordenação-Geral
incêndio e pânico
infraestrutura física e infraestrutura física e
22/07/2019 - 31/05/2022 Eficiência energética
de Administração 08/01/2020 - 01/09/2022
tecnológica
tecnológica
(COAD)
Aperfeiçoamento do sistema
02/03/2020 - 31/05/2023
de segurança da informação
Aprimorar a estrutura e
os processos
organizacionais e
promover o
desenvolvimento dos
servidores

