SIC Nº 09/2018
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2018.

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - IES, PÚBLICAS E PRIVADAS, TÊM APENAS 22 MESES PARA MIGRAR SEUS
ARQUIVOS FÍSICOS, EM PAPEL, PARA ARQUIVOS DIGITAIS.

Pois é! Dois meses já se passaram! Eram 24 meses no dia 22 de dezembro de 2017, data da publicação da Portaria
Normativa MEC nº 22, de 21/12/2017:

Art. 42. Nos termos do art. 104 do Decreto nº 9.235, de 2017, os documentos e informações que
compõem o acervo acadêmico, independente da fase em que se encontrem ou de sua destinação
final, conforme Código e Tabela do Anexo, deverão ser convertidos para o meio digital, no prazo de
24 (vinte e quatro) meses, de modo que a conversão e preservação dos documentos obedeçam aos
seguintes critérios:
I - os métodos de digitalização devem garantir a confiabilidade, autenticidade, integridade e
durabilidade de todas as informações dos processos e documentos originais;
Com a instalação da SeAD – Secretaria Acadêmica Digital, sua IES atenderá plenamente as atuais exigências
do Ministério da Educação, editadas pelos Novos Marcos Regulatórios da Educação Superior publicados em
2017.
Essa é uma luta da CONSAE, desde a edição da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, que trata da
validade jurídica de documentos digitais, e exige a garantia de confiabilidade, autenticidade, integridade e
durabilidade de documentos eletrônicos.
Desde 2003, nossa SeAD – Secretaria Acadêmica Digital, é sucesso de crítica e de público, atestados por 100
Instituições de Ensino Superior - IES, que já usam a metodologia.
INSCREVA-SE AO CURSO SOBRE SECRETARIAS ACADÊMICAS DIGITAIS E ACERVOS ACADÊMICOS, 55ª EDIÇÃO.
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