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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Necessidade de controlar 
documentos internos 

 Necessidade de controlar 
documentos oriundos do 
exterior 

 Necessidade de controlar os 
registos 

 Necessidade de disponibilizar 
e controlar os empréstimos 
na biblioteca 

 Necessidade de efetuar 
cópias e encadernação de 
documentos  

Gestão documental 

 Documentos internos 
controlados 

 Documentos oriundos do 
exterior controlados 

 Registos controlados 

 Empréstimos na 
biblioteca efetuados e 
controlados 

 Documentos copiados e 
encadernados 

Administrador 

 
Mapa do processo 

 

Caracterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

 Todos os clientes.  Equipamento tecnológico 

 Gabinetes dos docentes 

 Gabinetes dos serviços 

 Espaços afetos ao EAM 

 Mobiliário afeto 

 Biblioteca 

 Reprografia 

 Organizar, controlar, armazenar e 
eliminar documentos. 

 Identificação, armazenagem, 
proteção, recuperação, tempo de 
retenção e eliminação dos 
registos. 

 Assegurar a atividade de 
empréstimos na biblioteca. 

 Assegurar a atividade de cópia e 
encadernação na reprografia. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas 
de obras públicas 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Liderança e planeamento da qualidade 
Gestão dos sistemas de informação  
Gestão académica 
Desempenho e melhoria 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas 
de obras públicas 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Liderança e planeamento da qualidade 
Gestão dos sistemas de informação  
Gestão académica 
Desempenho e melhoria 

 

Responsável/Dono do processo Administrador 

 

Procedimento PG.10 – Gestão documental  
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Monitorização e medição do processo 

Objetivo 
 Controlar os fluxos. 

 Renovar/atualizar documentos da biblioteca. 

Responsável pela monitorização e medição Administrador 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão 

Indicadores 
Como se verifica/calcula (aplicativo de gestão 

documental; aplicativo DocBase) 

 Número de monografias adquiridas  Número de monografias adquiridas 

 Número de base de dados adquiridas  Número de base de dados adquiridas 

 Percentagem de fluxos documentais encerrados pelo 

presidente 
 Nº de fluxos encerrados / Nº de fluxos criados * 100 

 Percentagem de fluxos documentais encerrados 

pelos vice-presidente 
 Nº de fluxos encerrados / Nº de fluxos criados * 100 

 Percentagem de fluxos documentais encerrados pelo 

conselho de gestão 
 Nº de fluxos encerrados/ Nº de fluxos criados * 100 


