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A nomeação de documentos e arquivos obedece às seguintes definições: 
 

 

Processo 

Conjunto de atividades coesas entre si, relacionadas com o PPG-EP, 
que transformam entradas em saídas (geralmente informações), 
atribuídas a responsáveis e que pode ser detalhado em instruções de 
trabalho. 

Instrução 
Detalha as atividades dos processos e indica quais as referências, 
registros e recursos a serem utilizados e produzidos 

Regras 
Regras (internas e externas ao programa) que regulamentam a 
realização das atividades 

Padrões 
Textos recorrentes (templates) e formulários que são utilizados na 
realização das atividades e comumente servem de referência para a 
obtenção de algum registro 

Registros 
Saída de uma atividade que deve ser armazenado como evidencia da 
realização da atividade e que pode ser usado como referência na 
realização de outra atividade 

 
 

Regras: 
 

1. Os arquivos devem ser nomeados conforme o tipo de documento, da seguinte 
maneira: 

Tipo Forma de Nomeação Exemplo 

Processo PRXXX_YYYY_vZZ XXX: numeração 
sequencial em 3 dígitos 
YYYY: nome específico 
do documento 
ZZ: versão, em 2 digitos 

PR001_Gerenciar 
CAPES_PROAP_v01 

Instrução ITXXX_YYYY_vZZ IT003_comprar 
passagem_aérea_v02 

Padrão PAXXX_YYYY_vZZ PA_encaminhamento 
exemplar banca_v01 

Regra RRXXX_YYYY_vZZ  

Registro 
Gerais 

RG_YYYY_aaaa_mm_d
d 

aaaa: ano 
mm: mês 
dd: dia 

RG_ata 
CCP_2012_03_21 

Registro 
resultante 
de 
padrões 

RG_PAXXX_YYYY_aaa
a_mm_dd 

  

 
2. Todo arquivo deverá ter um controle de versão dentro dele até que se aplique um 

sistema de gerenciamento de documentos 
 

3. As identificações dos arquivos relacionados com o modelo de gestão estão definidas 
na planilha ”RG_identificacao_infos_PPGEP” 
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4. Sempre que possível deve-se evitar o uso de acentuação no título dos arquivos 

 
               


