
 

 

Web dúvidas 2 – Transcrição 

Operações do sistema – Atualização  

Data de realização: 24/091 

Convidado: Prodesp 

 

FCAV: Olá e bem-vindos à segunda Web dúvidas do programa São Paulo Sem Papel. Meu 

nome é Carolina e eu estou hoje junto com a Letícia, da Prodesp, que atua na implantação do 

serviço Documentos Digitais do programa. Como a maioria de vocês já sabe, esse programa 

foi implantado a mais ou menos dois meses, e, por isso, a Prodesp junto do Arquivo Público 

do Estado, com o apoio da fundação Vanzolini, vem atendendo a uma série de demandas de 

todas as secretarias para tornar o programa cada vez mais adequado ao uso da Administração 

Pública de São Paulo. Assim, a gente vai apresentar hoje as atualizações que foram feitas no 

sistema, desde a sua implantação, e aprofundar o conhecimento de algumas funcionalidades. 

Lê, qual a importância da inclusão da numeração de páginas em processos? 

Prodesp: Bom, Carol... Bom dia a todos, é um prazer estar aqui pela manhã com vocês, 

trocando conhecimento sobre o uso do São Paulo Sem Papel. A numeração de páginas, nos 

processos, foi incluída logo no início da implantação. Então, todos os processos produzidos 

no São Paulo Sem Papel, hoje, recebem essa numeração automática e contínua de páginas, 

que, fazendo sempre uma referência do papel, dá uma maior segurança processual no 

documento produzido dentro do sistema.  

FCAV: E quando essas informações são exibidas? 

Prodesp: Ela sempre é exibida na visualização, tanto em HTML como em PDF, no menu de 

operação “Ver documento completo”. Então, o usuário pode clicar lá no HTML e vai ver que 

tem uma numeração de páginas no canto superior direito da tela, quando em PDF, aparece 

uma marcação com um círculo com Governo do Estado de São Paulo e abaixo a Secretaria, 

indicando onde o documento foi produzido.  

FCAV: Vamos mostrar no sistema como fica? 
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Prodesp: Vamos navegar no sistema. Estou logada na minha “Mesa virtual”, vou localizar um 

processo. A folha líder do processo, aqui já é a primeira numeração, como eu disse, Governo 

do Estado de São Paulo, página número dois, Secretaria Verde. Estamos navegando na 

Secretaria Verde, que é uma secretaria fictícia. 

FCAV: E essa numeração tem alguma coisa a ver com a inclusão do termo de 

desentranhamento? 

Prodesp: É, o termo de desentranhamento é um procedimento orientado pelo Manual de 

protocolo do Arquivo Público do Estado; no sistema não poderia ser diferente. Então, quando 

um item ou vários itens documentais são retirados do processo, o sistema gera, 

automaticamente, esse termo desentranhamento. Ali, o usuário tem que indicar quem 

realizou essa ação, e o termo indica as folhas que foram retiradas, desentranhadas daquele 

processo.  

FCAV: A gente pode desentranhar um documento para ver como fica? 

Prodesp: Eu tenho aqui aberto um “Processo de material de consumo” e vou desentranhar 

essa informação. Cliquei na função “Desentranhar”. É sempre importante informar o motivo.  

FCAV: Mas não é um campo obrigatório, né? 

Prodesp: Não é de preenchimento obrigatório, Carol.  

FCAV: Nenhuma dessas informações é de preenchimento obrigatório, é isso? 

Prodesp: Não, o sistema, toda movimentação executada pelo usuário é registrada 

automaticamente. A data vai estar registrada ali no “Histórico”, o usuário logado que realizou 

essa operação também vai estar registrado no “Histórico”. Agora, essa informação tem aqui, 

relacionada a ela, um termo de desentranhamento, indicando o documento que foi retirado, 

o usuário que realizou essa operação e a folha que ela corresponde ali no processo. O servidor 

que está realizando essa operação tem que assinar, porém, se ele não assinar, o processo 

continua disponível para uso, e esse termo fica ali pendente de assinatura.  

FCAV: Mas eu consigo tramitar o processo?  

Prodesp: Vai conseguir tramitar o processo.   

FCAV: As folhas que foram desentranhadas continuam desentranhadas? 

Prodesp: Continuam. Vamos lá... “Ver documento completo”, e, aqui, a página que substitui 

a informação que eu retirei do processo.  

FCAV: Então o “Termo de encerramento” ganha o número da página desentranhada. 



 

 

Prodesp: O desentranhamento ganha o número da página.  

FCAV: E uma outra melhoria foi a inclusão de data e localização dentro dos modelos de 

documento, né? 

Prodesp: Isso, essa foi uma solicitação do Arquivo Público do Estado. Por padrão, sempre, um 

documento público tem ali expresso, de alguma forma, a data e a localidade que ele foi 

produzindo. O Manual de redação indica isso, isso é prática, é praxe. No São Paulo Sem Papel 

é, até mesmo porque, por um bom período, a gente vai ter a seguinte situação: o documento 

é produzido no sistema e tem que ser encaminhado para um órgão, uma instituição externa 

ao sistema. Nesse momento, o usuário vai fazer o download e vai encaminhar por um outro 

meio, provavelmente por e-mail. Quando ele faz o download, é importante que essa data 

esteja expressa ali. Se o documento sempre se mantivesse no ambiente do São Paulo Sem 

Papel, não necessariamente essa data seria assim tão crucial na exibição do documento ou 

em HTML ou em PDF, por quê? Porque o documento nato-digital, produzido dentro de um 

sistema, sempre vai ter registrado todas as suas movimentações, de criação, de assinatura e, 

a cada operação, o sistema vai sempre registrar. Hoje, na tela, a gente pode perceber a data 

de assinatura do documento manifestada de diversas formas: nas propriedades do 

documento, no rodapé em HTML, no histórico.  

FCAV: Você pode mostrar para gente como fica? É legal a gente ver exatamente como ficam 

esses metadados. 

Prodesp: É importante lembrar que é uma preocupação que não é mais do usuário, o sistema 

automaticamente, a partir do modelo, gera a data e a localidade de onde o documento foi 

produzido, de forma padronizada e automática.  

FCAV: Mas só assim que você finaliza ou assina, é isso? 

Prodesp: Exatamente, Carol. A gente já tinha aqui na nossa “Mesa” um memorando de teste, 

produzido na cidade de Americana, no dia 4 de outubro. Esse documento está assinado, mas 

eu consigo visualizar a data de assinatura também aqui nas propriedades dele.  

FCAV: E também no “Histórico”, não é? 

Prodesp: Sim. Assinado com senha, 4/10/2019. 

FCAV: Acho que é importante que a pessoa se atente se a localização dela está correta. Em 

todo momento, a gente sempre gosta de relembrar que é muito importante que o usuário 

sempre esteja atento aos seus dados cadastrais dentro do sistema, se ele é um usuário que 

está cadastrado em diversas unidades ou se ele é um usuário que passou por alguma 



 

 

alteração cadastral de cargo ou de função, é muito importante que ele confirme os seus dados 

cadastrais antes de assinar um documento.  

FCAV: E se esses dados não estiverem corretos é só entrar em contato com o administrador 

local da secretaria dele? 

Prodesp: Todas as secretarias têm ali um rol de Administradores locais para executarem essa 

alteração cadastral. 

FCAV: Lê, eu gostaria que você contasse sobre a funcionalidade “Ciência”, que apareceu em 

meados de agosto, e eu queria também que você mostrasse para a gente como ela funciona 

no sistema.  

Prodesp: Só pra contextualizar um pouquinho, a “Ciência” foi uma funcionalidade 

desenvolvida com a preocupação de que os documentos no São Paulo Sem Papel não 

poderiam ali... Os avulsos não poderiam ter uma continuidade. O sistema não poderia 

permitir que um documento avulso fosse criado e incluído itens documentais e que o usuário, 

em dado momento, não fizesse ali a devida reclassificação. Como a nossa implantação 

acontece com todos os documentos, a gente sempre executou ações e tem trabalhado pra 

mitigar riscos de produção documental e de uso no sistema. Por isso que a “Ciência” foi 

desenvolvida, e hoje o sistema é configurado para... Já foram indicados pelo Arquivo Público 

do Estado esses documentos, então, quando o usuário produz um documento avulso, ao invés 

de o sistema habilitar a possibilidade de “Incluir documento”, o sistema habilita a operação 

“Ciência”. 

FCAV: Todo mundo pode dar ciência no documento? 

Prodesp: Todo usuário que está sob posse do documento pode manifestar uma única ciência, 

e a medida que ele vai tramitando, os demais usuários podem manifestar uma única ciência. 

Traçando um paralelo com o papel, o que é a ciência? A ciência é quando eu te encaminho 

um memorando hoje, um memorando com alguma informação, e você vira o verso da página 

e se manifesta ali. É uma manifestação curta, mas que não poderia permitir a continuidade 

dentro do sistema e que ele virasse um documento composto.  

FCAV: Ele compõe o documento ou não? 

Prodesp: Não compõe o documento, fica registrada ali como uma informação de metadados, 

ao final, e ela é visualizada também, tanto do lado direito da tela numa situação Ciência, 

abaixo do documento como no “Histórico”. Acho que é mais fácil a gente mostrar no sistema.  

FCAV: Ela parece um pouco aquela funcionalidade “Anotação”... 



 

 

Prodesp: É, a essência dela foi do “Anotar”, mas ela tem regras, porque o “Anotar” é um 

pouco mais fluido, mais livre.  

FCAV: Tem que ser um documento avulso, né? 

Prodesp: Tenho aqui um memorando de teste, no Ambiente de Simulação. Você pode 

observar que não tem a possibilidade aqui de “Incluir documento”, tenho apenas a operação 

“Ciência”. Observe também que ela é um texto curtinho, só posso digitar até 255 caracteres. 

Me manifestei aqui, “de acordo”. Ao final do documento, ela pode ser visualizada também do 

lado direito da tela; a gente tem aqui a seção ciência. 

FCAV: E ela também vai aparecer no “Histórico”? 

Prodesp: Ela também vai aparecer em “Histórico”.  

FCAV: Uma outra melhoria, Lê, que foi super aguardada, foi a criação de uma operação para 

quem está lotado em mais de uma unidade. Explica pra gente o que motivou essa melhoria.  

Prodesp: É comum, na Administração, que um servidor exerça diversas atividades, inclusive 

em unidades diferentes. Quando esse é o caso, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar 

em contato com o Administrador local da secretaria dele e solicitar a inclusão nessas diversas, 

uma, duas ou até mais unidades. Quando ele está lotado no sistema em diversas unidades, 

ele vai se autenticar normalmente, com CPF ou uma das matrículas que ele tem. E, no canto 

superior direito da tela, ali onde tem a indicação “olá, nome do usuário” e a sigla da unidade 

onde ele está lotado, ele pode transitar entre a “Mesa virtual” dessas diversas unidades em 

que ele está lotado. 

FCAV: Mostra para a gente como faz, como nem todo mundo está lotado em outras unidades, 

talvez as pessoas não conheçam. 

Prodesp: É legal mostrar, porque, inclusive na semana passada, recebi essa dúvida. Estou aqui 

com o usuário 89, e ele está lotado em três unidades, unidade Sol, Vênus e Plutão; ele pode 

clicar na unidade Vênus e carrega a “Mesa virtual” da unidade Vênus. 

FCAV: Sem precisar se deslogar, sem precisar decorar todas as senhas.  

Prodesp: Vou produzir um documento na unidade Plutão. Clico aqui na unidade Plutão, é 

carregada a “Mesa” da unidade Plutão.  

FCAV: Só é preciso prestar atenção se você está na unidade certa na hora de produzir.  



 

 

Prodesp: Precisa prestar atenção, porque como o sistema deixa isso de uma forma bastante 

livre, o usuário pode até se confundir na hora de produzir o documento. Lembrar sempre de 

conferir a unidade que ele está com a “Mesa virtual” carregada.  

FCAV: Lê, a gente falou até aqui das funcionalidades que foram incluídas no sistema, mas 

algumas melhorias implicaram também na saída de alguns recursos. Seria legal a gente falar 

isso, mas, antes de a gente abrir para falar desse assunto, queria abrir para as perguntas. 

Lembrando que as perguntas que não forem respondidas hoje, no canal, vão ficar 

disponibilizadas no Perguntas Frequentes, lá na página de capacitação. Aqui, em Perguntas 

Frequentes, é onde a gente tem incluído as dúvidas que a gente tem recebido, tanto nas 

operações assistidas quanto nos fóruns e também na última Web. Clicando aí, a gente vai 

encontrar as principais dúvidas, aquelas que muita gente tem. Para fazer pergunta, você tem 

que estar logado no computador, e é só clicar do lado direito, que aparece um espaço para 

vocês fazerem as perguntas. Bom, Lê, enquanto o pessoal formula suas questões, eu queria 

que você explicasse por que foi feita a exclusão do “Criar vias” para documentos compostos. 

Prodesp: Não é uma prática, na Administração, criar via de um documento composto. Você 

não cria a via de uma folha líder, por exemplo. A via é sempre usada quando? Para enviar um 

documento para diferentes destinatários ou pra preservar uma das vias e encartar a outra ali, 

em um documento composto. Como eu já disse, todas as melhorias do sistema são pensadas 

para facilitar o dia a dia do usuário na produção do documento e, de certa forma, tentar não 

o induzir a cometer erros de produção documental.  

FCAV: E a exclusão da operação “Incluir documentos” para documentos capturados? O que 

motivou essa exclusão? 

Prodesp: Só para fazer um adendo com a via. A via está desabilitada para todos os compostos. 

E queria aproveitar para responder uma pergunta que me fizeram esses dias: o sistema 

permite, hoje, a criação de até 21 vias. Me perguntaram qual era o limite, e eu não sabia. Ele 

permite criar até 21 vias. 

FCAV:  E os documentos capturados? Você pode explicar porque foi excluída a operação 

“Incluir documentos”? 

Prodesp: Já foi pauta da primeira Web dúvidas. Documento capturado é sempre aquele 

produzido fora do sistema; quando ele é inserido no São Paulo Sem Papel por meio do modelo 

“Documento capturado” ou “Documento pessoal capturado”, ele não é relacionado a 

nenhuma série documental, porque ele vai sempre dar início a um documento composto 

dentro do sistema, ou ele vai ser encartado em um documento já existente. Nesse momento, 

ele vai receber a sua classificação correta, que a gente chama de classificação do documento 



 

 

par, que é um documento que está sendo juntado. Para não induzir erro, está desabilitada a 

operação “Incluir documento” do modelo de “Documento capturado”.  

FCAV: Então o documento capturado se comporta como um documento avulso?  

Prodesp: Exato.  

FCAV: E teve uma outra melhoria que culminou na exclusão de uma outra operação, que 

pouca gente viu, que foi aquela “Receber”. Por que essa operação foi desabilitada? 

Prodesp: Ela gerou muita dúvida, Carol, para o usuário. Como a “Mesa virtual”, hoje, é 

compartilhada com todos os usuários daquela unidade. Ela estava implantada logo no início 

do uso do sistema e deveria se comportar da seguinte forma: o documento é tramitado para 

a unidade, o usuário poderia abrir o documento, entender se era ele a pessoa responsável 

por dar continuidade aquilo, ou não, ou simplesmente mantê-lo ali na “Mesa”. Se fosse para 

ele, ele clicaria na operação “Receber”. Naquele momento, ele tomaria posse daquele 

documento e faria o uso dele dentro do sistema.  Com o a “Mesa” é compartilhada, isso gerou 

uma certa dúvida, então, por hora, essa operação está desabilitada dentro do sistema.   

FCAV: E agora como eu faço pra saber se um documento foi tramitado para mim ou para 

unidade? 

Prodesp: Na “Mesa virtual”, na seção “Caixa de entrada”, tem uma etiqueta que chama “A 

Receber”. Essa etiqueta pode se manifestar de duas formas. Na “Mesa virtual” do usuário 85, 

e esse documento foi tramitado para essa unidade, unidade Terra, e para um usuário 

específico dessa unidade. 

FCAV: Que é esse que a gente está vendo? 

Prodesp: Não necessariamente, vamos abrir. Aqui, a gente tem a situação, as duas etiquetas 

a receber. Vamos abrir o memorando. Neste caso, esse documento foi tramitado para o 

usuário 85 desta unidade. Se esse usuário logado não fosse para onde esse documento foi 

tramitado, o que o sistema mostraria? Aqui, ao lado do “Aguardando andamento”, ele 

mostraria a matrícula do usuário da unidade que está sob posse desse documento.  

FCAV: E lá na “Mesa virtual” fica só um “A receber”, não fica? 

Prodesp: Exatamente.  

FCAV: Ali, em “Caixa de entrada” ficou só um “A receber”. Você pode clicar para ver aquela 

situação que você falou? Nesse caso acho que foi tramitado só para a unidade, né? 



 

 

Prodesp: É, ele é tramitado só para a unidade. Quando ele é tramitado para a unidade, para 

o usuário daquela unidade, tem ali uma marcaçãozinha. Se a gente estiver com tempo, a 

gente pode fazer. Como está nosso tempo? Então, vamos fazer.  

FCAV: Tem aquele outro usuário que está aberto, a gente pode tramitar para ele.  

Prodesp: Estou produzindo um documento, vou assinar. Vou tramitar paro o usuário 

SA10027. Eu vou escolher um usuário.  

FCAV: Agora a gente precisa entrar na “Mesa” dele, né? Para ver como se comporta.  

Prodesp: Eu vou entrar com o SA10028, só para mostrar que eles estão na mesma unidade, 

mas o documento não foi tramitado pra ele.  

FCAV: “Caixa de entrada”, aparece só uma etiqueta... 

Prodesp: Está vendo aqui, situação do documento. esse documento foi tramitado para o 

SA10027 e não para mim, que estou logada aqui. Você pode até perceber aqui que eu não 

tenho as operações de uso, por exemplo, de tramitação do documento.  

FCAV: E uma outra forma de saber é no “Histórico”. Mostra também para quem foi tramitado.  

Prodesp: Vou logar agora com o SA10027. 

FCAV: Lê, eu não sei se estou falando bobagem, mas acho que nos “Quadros quantitativos” 

também dá para saber quando é tramitado para minha unidade ou quando é tramitado pra 

mim.  

Prodesp: Sim, o “Quadro quantitativo” tem ajudado muito a identificar. Está vendo? Aqui não 

tem, porque sou eu que estou sob posse desse documento, e aí, aqui, o sistema já tem as 

possibilidades de uso: “Ciência” habilitado, a operação “Tramitar”. Esse é o conceito do “A 

receber”.  

FCAV: Você quer mostrar o “Quadro quantitativo”? E depois a gente volta o 

compartilhamento da tela. Você pode explicar um pouquinho o “Quadro quantitativo”?  

Prodesp: O “Quadro quantitativo” é um resumão da “Mesa virtual”. Eu tenho ali todas as 

situações possíveis dos documentos, com essa identificação fácil e rápida do que está sob 

minha posse e do que está sob posse da minha unidade. Eu cliquei aqui, vou ver todos os 

documentos que estão aqui nesse resultado, nesse filtro de busca, que estão na unidade.  

FCAV: Mesmo os temporários? 

Prodesp: Todos os documentos. 



 

 

FCAV: E dá para exportar também? Tem esse recurso? 

Prodesp: Na verdade, aqui, o que ele faz? ele carrega a tela de filtro.  Já com esse pré-

refinamento dos documentos que estão na minha mesa unidade.  

FCAV:  Vamos começar a responder ou a gente tem ainda mais um tempinho? Como estamos? 

INTERVALO 

FCAV: Bom, gente, recebemos bastante dúvidas de vocês, e, sobretudo, rever o conceito de 

“Ciência”. Acho que teve muita gente que colocou questões, por exemplo, se um usuário 

externo ver a ciência, se o cossignatário pode dar ciência também. Você não quer retomar 

esse conceito?  

Prodesp: Um usuário que é externo ao sistema não vai ver a manifestação de ciência, porque 

ela não constitui o documento produzido. Como eu disse, ela vai ficar ali como um metadado, 

quando ele é produzido e por onde ele for tramitando. Todo mundo, que está sob posse dele, 

pode manifestar, como eu disse, uma única ciência. 

FCAV: Vamos mostrar de novo a “Ciência”? A gente retoma que apenas documentos avulsos 

podem ter ciência. Isso significa que expediente, dossiê, prontuário e processo não podem 

ter ciência. É isso? 

Prodesp: Exatamente, mas o item documental dentro dele pode ter uma ciência.  

FCAV: Então, dentro de um processo, todos os documentos que o compõe podem ter uma 

ciência independente desse processo. Posso, então, abrindo meu processo no sistema e 

clicando item por item e vejo que tem esse botão “Ciência”.  

Prodesp: Também teve uma pergunta relacionada à duração no “Histórico”. Só para deixar 

claro, essa coluna de duração indica o tempo que o usuário levou pra executar uma ação. A 

diferença entra uma ação e a outra. Aqui, podem ser segundos, dias... Se o documento chegou 

na “Mesa” hoje e daqui três dias vai ser tomada uma outra providência com ele, ficará ali 

indicado três dias. O tempo que demorou para tomar uma próxima ação dentro do sistema.  

FCAV: E por que foi pensado esse conceito de duração? Foi pensado para eventualmente 

poder avaliar esses prazos?  

Prodesp: Na verdade, é um indicador de gestão, para medir tempo de atendimento, 

solicitações.  



 

 

FCAV: Quer mostrar “Ciência” dentro de um processo e dentro de cada documento tem uma 

ciência? Só pra gente ver como é possível dar ciência nos documentos avulsos mesmo que 

eles componham um processo.  

Prodesp: Ele tem que estar como um documento solto dentro do sistema e quando ele vai 

ser juntado num processo, ele leva um metadado de ciência.  

FCAV: Então, quando ele é incluso, como ele já faz parte do processo se entende que ele já é 

um...  

Prodesp: Ele carrega o metadado dele, de ciência, que foi incluído em um outro momento 

dentro do sistema.  

FCAV: Muita gente perguntou qual o tamanho de um volume dentro do sistema. 

Prodesp: 1999 páginas. Está configurado para 1999 páginas. ele vai quebrar o volume na 

2000.  

FCAV: E ele quebra automaticamente? 

Prodesp: Quebra automaticamente. Ele encerra, quebra e vai ter a indicação de volumes. E 

numera todas as páginas. Tem uma outra pergunta, que, rapidinho, eu vou responder, é sobre 

o “termo de desentranhamento”. O “termo de desentranhamento” não vai aparecer na 

composição dos itens documentais do processo; você vai ter ali, no caso, o exemplo do 

documento que eu fiz, a informação, e ao invés de o usuário visualizar a informação, ele vai 

visualizar o termo que é o documento que está substituindo aquela informação dentro do 

sistema.  

FCAV: Agora, a gente está ficando um pouquinho sem tempo, eu só queria lembrar que a 

Prodesp está disponibilizando amanhã uma nova forma de assinatura, que é pelo certificado 

digital. Você não quer falar um pouquinho dessa nova forma de assinar?  

Prodesp: O certificado digital está disponível para uso. O que a Prodesp fez foi uma 

atualização para permitir a assinatura com o certificado tipo A1, que é aquele que fica 

armazenado no equipamento, por exemplo, para assinatura com celular. Hoje, a possibilidade 

que tinha, até semana passada, era que o usuário podia assinar com o certificado dele token 

ou outro dispositivo. Agora ele pode assinar também pelo celular.  

FCAV: Porque o sistema é responsivo no celular...  

Prodesp: Sim, é responsivo em dispositivos móveis, ele vai se adaptando ao tamanho da tela.  



 

 

FCAV: Queria lembrar que esse tutorial vai estar disponível tanto no menu “Tutoriais” nos 

dois ambientes, tanto o de simulação quanto o oficial, e, também, no nosso curso no AVA.  

Prodesp: Aqui vão ter dois novos tutoriais, o primeiro é: se o usuário já faz uso do certificado 

digital, ele vai precisar fazer uma atualização, remover a extensão do navegador dele, que é 

utilizado o ‘introfusion’, vai substituir pelo ‘acijus’; e se ele nunca usou certificado digital, tem 

o passo-a-passo ensinando a instalar a extensão no computador dele. É bom lembrar que 

alguns usuários não têm permissão para realizarem essa operação no computador, então, 

precisa entrar em contato com o Suporte local da Secretaria. 

FCAV: O certificado digital e a assinatura com matrícula e senha têm a mesma validade?   

Prodesp: Sim, isso é muito importante, ainda bem que você lembrou. O decreto confere 

validade jurídica a todos os documentos assinados com login e senha, mas algumas 

secretarias já fazem uso do certificado digital, então, por que não usar?   

FCAV: As duas formas são válidas e autênticas. A gente precisa encerrar. Queria agradecer a 

todos pelas perguntas, agradecer a sua disponibilidade para ter vindo aqui ajudar a gente a 

falar sobre as melhorias e dos esforços que vêm sendo realizados. E antes de encerrar, 

gostaria de pedir para responder a cinco questões sobre o canal, lembrando que a Web 

dúvidas vai ficar disponível na Midiateca, no ambiente de capacitação.  

Prodesp: Todas as questões, nós vamos responder. 

FCAV: Sim, todas as questões ficam disponíveis nas Perguntas Frequentes. Até a próxima e 

um bom trabalho para vocês.  


