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RESUMO 
 
Este artigo visa evidenciar o desencadear das atividades internas da SUDENE           
(Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste), mais precisamente o CONDEL          
(Conselho Deliberativo) através do PROCONDEL, projeto desenvolvido pelo laboratório         
LIBER da Universidade Federal de Pernambuco, utilizando-se das atividades de GED           4

(Gerenciamento Eletrônico de Documentos). O estudo tem caráter de pesquisa ação de            
natureza descritiva. Foram realizados trabalhos de descrição, digitalização e edição dos ativos            
analógicos – livros em papel – para possibilitar a migração para o ambiente digital, e assim                
poderem estar disponíveis para acesso no site do projeto de forma aberta e gratuita. No total                
foram trabalhadas 937 proposições, e como resultado obteve-se um panorama quanto à            
abrangência e atuação da SUDENE na região Nordeste, além de resultados quantitativos            
relativos à atividade realizada. 
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ABSTRACT 

 
This article aims to demonstrate the initiation of the internal activities of SUDENE             
(Superintendence for the Development of the Northeast), more precisely CONDEL          
(Deliberative Council) through PROCONDEL, a project developed by LIBER laboratory of           
the Federal University of Pernambuco, using EDM activities (Electronic document          
management). The study has the character of action research of a descriptive nature.             
Description, digitization and edition of the analogical assets - paper books - were carried out               
to enable the migration to the digital environment, so they could be available for access on the                 
project's website in an open and free way. In total, 937 proposals were worked out, and as a                  
result an overview was obtained on the scope and performance of SUDENE in the Northeast               
region, in addition to quantitative results related to the activity carried out. 
 
Keywords: EDM. SUDENE. Information Flow. Institutional Memory. Propositions. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Para a Ciência da Informação (CI), analisar qualquer instituição – seja ela pública ou              

privada – sem verificar os processos informacionais existentes e qual o seu grau de              

importância para o desenrolar das rotinas, fica difícil entender a que passos ela anda, como ela                

se desenvolveu até então, bem como suas projeções futuras. A informação é a mola              

propulsora que norteia todas as atividades dentro de qualquer ambiente. 

Em instituições públicas, isto se torna bastante evidente, visto que todos os processos,             

decisões, planejamentos, projetos e ações são norteados por normas rigorosas baseadas em            

informações estruturadas através de políticas bem definidas que visam à redução de            

ambiguidades e conflitos, e assim dar mais fluidez e padronização aos processos. 

O objetivo deste artigo é evidenciar o desencadear das atividades internas da SUDENE             

(Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste), mais precisamente o CONDEL          

(Conselho Deliberativo). Isto foi possível graças à nossa participação no PROCONDEL,           

projeto desenvolvido pelo laboratório LIBER da Universidade Federal de Pernambuco em           5

parceria com a instituição, o qual desempenhou atividades de GED (Gestão Eletrônica de             

Documentos) com todas as espécies documentais do Condel. Foram realizados trabalhos de            

descrição, digitalização e edição dos ativos analógicos – livros em papel – para possibilitar a               

5Laboratório de Tecnologia para o Conhecimento da Universidade Federal de Pernambuco  
___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 



migração para o ambiente digital, e assim poderem estar disponíveis para acesso no site do               

projeto de forma aberta e gratuita. 

A atuação da SUDENE compreendeu o período que vai de 1959 a 2000 tendo como               

função primordial combater as disparidades regionais de desenvolvimento, lutando por          

melhorias e condições para o povo nordestino. Tentaremos contextualizar esta missão através            

do levantamento feito em cima das Proposições. Espécie documental que será tratada neste             

artigo. 

2. O FLUXO INFORMACIONAL DO CONDEL] 

O Conselho Deliberativo da SUDENE, em parceria com a Universidade Federal de            

Pernambuco, desenvolveu um projeto de preservação e disponibilização do acervo produzido           

pela autarquia, devido a importância da superintendência em termos de representatividade           

nacional e principal incentivadora do desenvolvimento e da visibilidade do nordeste perante o             

Brasil. É de se constatar a riqueza das informações produzidas por ela para os mais variados                

contextos (sociais, políticos, tecnológicos, históricos, entre outros). 

"[...] a preservação do acervo e a universalização de seu acesso [objetiva dar]             
subsídios de análise, discussão e formulação de novos conhecimentos, de políticas           
públicas e fixação de diretrizes de desenvolvimento regional, servindo como          
contribuição para a academia, a governança, investidores e o público de modo geral.             
(SITE DO PROCONDEL, 201?)" 

No que se refere ao processo de circulação das informações, deve-se levar em             

consideração o entendimento do contexto em que estas foram produzidas, para que se consiga              

analisar o caminho percorrido pela informação dentro do ambiente de maneira sistemática. O             

mapeamento do fluxo de informação do condel permitirá uma melhor visibilidade deste            

caminho, bem como contextualizar o papel das proposições neste fluxo. 

O mapeamento de fluxos informacionais é um instrumento da Ciência da Informação            

bastante útil concernente à identificação e caminho percorrido dos ativos informacionais           

dentro de ambientes aos quais se pretende analisar. Segundo Greef e Freitas (2012), O fluxo               

informacional pode ser entendido como “a transmissão de dados ou conjunto de dados através              

de unidades administrativas [...], organizações e profissionais, [...] para alguém que delas            

necessitam” (apud JAMIL, 2001). 
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Seguindo esta definição, a figura 1 traz um mapa conceitual do fluxo informacional do              

Condel, o qual as proposições participam: 

Figura 1 – Mapa conceitual do fluxo do Procondel 

 

Fonte: Acervo Condel 

Como podemos observar na figura acima, as proposições estão no topo do fluxo             

interno do Condel. Significa dizer que parte do processo interno da SUDENE depende da              

existência dela e de sua posterior aprovação nas reuniões do Conselho Deliberativo. Estas             

reuniões irão identificar quais são as prioridades da região nordeste em termos de             

desenvolvimento e de emergência, e assim decidir quais das proposições submetidas serão            

aprovadas, dando seguimento ao fluxo. 

Tendo destacado como ocorre este fluxo e identificado o papel das proposições dentro             

dos processos do Condel, iremos agora discorrer metodologicamente esta espécie documental           

e sua importância para o desempenho das atividades do Condel. 

3. O PROCONDEL 
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Aqui iremos detalhar a estrutura metodológica que compõe o Procondel. O procondel            

é um projeto idealizado pelo setor de arquivos da SUDENE e vigorado a partir da lei de                 

acesso à informação. 

Inicialmente foram estudados as tipologias documentais que compunha o acervo da           

SUDENE para então formular a metodologia, de como cada um dos documentos deveriam ser              

tratados pela perspectiva da GED. A seguir, apresenta-se uma breve explanação da tipologia             

documental aqui abordada. 

      3.1 PROPOSIÇÃO 

No Dicionário Michaelis, Proposição é definida como: 

a) Ato de propor, de submeter a exame ou deliberação; proposta.  

b) Aquilo que se propõe. 
 

Para a Sudene, a proposição é o documento onde estão justificadas as necessidades de              

intervenção federal no território (Região Nordeste), e também documento de caráter           

administrativo (solicitações para deliberação de processos internos), ambas tipologias eram          

apresentadas ao Condel para aprovação. 

3.2 TIPOS DE PROPOSIÇÃO 

De forma geral, percebemos durante a coleta que esta tipologia possuía características            

variadas quanto ao seu propósito dentro do fluxo, sendo divididas em três tipos, a saber:               

cancelamento de incentivos, procedimentos internos e procedimentos externos. Abaixo         

faremos uma caracterização de cada perfil de proposta. 

3.2.1 Proposições externas 

Os procedimentos externos eram o principal motor das proposições, pois direcionava           

investimentos que em geral, abrangia a sociedade com o intuito de alavancar o             

desenvolvimento da região. Nelas podiam ser discutidas as possibilidades de intervenção da            

SUDENE na esfera econômico-político-social como: 

● De infraestrutura (eletrificação, perfuração de poços, moradia, rodoviária,        

ferroviária, portuária, etc); 
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● Obras emergenciais em caso de calamidades (seca e enchente); 

● Criação e investimentos para Sociedades de Economias Mistas – subsidiárias da           

Sudene – como a CAPESA (Central de Abastecimento de Pernambuco S/A) e a             

CERNE (Companhia de Eletrificação Rural); 

● Criação e investimentos para bancos suplementares regionais; 

● Investimentos para o desenvolvimento social (educação, capacitação saúde etc); 

 

3.2.2 Proposições internas 

Possuía o caráter administrativo, geralmente era onde se discutia movimentações          

referentes aos processos internos da Sudene, com a apresentação de Planos Diretores ,            6

indicação de cargos, criação de subsidiárias e aquisição ou venda de bens, como carros e               

terrenos. Esse tipo de Proposição foi bastante evidente a partir da década de 1970. 

 

3.2.3  Cancelamento de incentivos  

Descritível pelo seu caráter anulador, ou seja, essa proposição era gerada quando de             

alguma forma, os incentivos antes deliberados, estavam sendo aplicados de forma incorreta ou             

até mesmo quando não havia aplicação alguma por parte dos beneficiários. Desta forma, a              

Secretária executiva solicitava a anulação dos incentivos e em alguns casos, poderia até             

mesmo pedir a restituição do valor investido. 

4. A GESTÃO DOCUMENTAL DO ACERVO 

 4.1 DESCRIÇÃO 

Metadados para Alves e Café (2010 apud TAKAHASHI, 2010)), “são dados a respeito             

de outros dados, ou seja, qualquer dado usado para auxiliar na identificação, descrição e              

localização de informações”. Os metadados têm a função de identificar, representar, localizar,            

citar, etc., determinados documentos e é imprescindível a sua utilização para fins de             

recuperação das informações documentadas. Os padrões internacionais para descrição são o           

Dublin Core e o Marc21.  

6 O Plano Diretor deve propor diretrizes que norteiam os agentes públicos e privados sobre o que deve                  
ou não ser feito no território da região 
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Para determinar os metadados das Proposições à serem descritas, foi analisada a            

estrutura documental da mesma, destacando aquilo que melhor pudesse representá-la. Para           

isto foram aplicados os campos do padrão Dublin Core, sendo eles: 

Tabela 1: Campos Dublin Core 

METADADOS DESCRIÇÃO  
Identificador Código estabelecido para representar o documento. Funciona 

mais ou menos como nome único e exclusivo que o difere de 
qualquer outro documento na web, sendo assim possível de 

recuperar-lo mais facilmente. 
Contribuidor  Campo onde é descrito o nome do Superintendente que atuou 

perante aquela reunião, ou seja, o Superintendente que estava em 
exercício no momento em que o documento foi autorizado. 

Local Cidade onde a reunião foi realizada (em sua maioria foram 
realizadas na cidade do Recife, sede da Superintendência). 

Data de criação Data de geração da Proposição. 
Data de aceitação Data em que foi apresentada e aprovada no Condel.  

Resumo Síntese do que trata a Proposição. 
Extensão Informa a quantidade páginas do documento. 
Formato A manifestação física ou digital do documento (PDF ) 7

Tipo A natureza ou gênero do documento (Papel) 
Relação Quando o documento possui relações com outros documentos 

produzidos pelo Condel. 
Descrição  Utilizada quando há anexos no documento. 

Fonte: Procondel 

Esses metadados foram estruturados em planilhas que possibilitou uma visão mais            

abrangente de todos os documentos, além de os mesmos serem indexados, o que permite a               

recuperação dos documentos por qualquer usuário através do site do Procondel disponível na             

web. 

4.2 DIGITALIZAÇÃO E CONDICIONAMENTO PARA PRESERVAÇÃO 

Nesta etapa, a equipe Procondel é responsável pela desencadernação e digitalização do            

livro documental. Os parâmetros adotados para essa etapa foram baseados nas condições            

físicas dos documentos, que neste caso, grande parte apresentava deterioração pelo tempo,            

requerendo um manuseio mais cuidadoso. Sendo assim necessário toda a manipulação de            

forma manual.  

7 Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo usado para exibir e compartilhar               
documentos de maneira compatível, independentemente de software, hardware ou sistema operacional. 
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Optou-se pela a digitalização em tampo de vidro, ou seja, em scanner de mesa, onde é                 

possível repousar o papel sem oferecer grande risco a sua integridade como também obter a               

melhor qualidade de resolução para fins de preservação digital. Para isso foi escolhido o              

formato TIFF, que preserva em melhor visualização os documentos possibilitando a sua            8

guarda mais íntegra para posteriores consultas. Esse acervo em TIFF encontra-se armazenado            

e espelhado em storages e servidores do laboratório Liber, sem acesso público. 

4.3 CONDICIONAMENTO PARA ACESSO 

Após a realização da digitalização e a preservação ser devidamente feita, o passo que               

segue é o condicionamento de tais documentos para o acesso. Nesta etapa as imagens em               

TIFF são copiadas e convertidas JPG (formato mais indicado para acesso online por possuir a               9

resolução mais reduzida e ainda oferecer qualidade de visualização).  

Após a conversão, os documentos são editados com ajuda do software Photoshop             10

imagem a imagem. Cada página do documento é analisada com o propósito de corrigir              

possíveis imperfeições visuais causadas pela degradação do tempo, tendo intenção          

permanente de conservar sua integridade. Sendo inadmissível qualquer alteração que          

modifique sua estrutura original. Por fim, nesta etapa, é feito o condicionamento para             

combinação e conversão dos documentos PDF. 

Com os documentos já devidamente editados ou condicionados, com ajuda do Adobe             

Acrobat é gerado os conjuntos documentais referentes a cada Proposição, ou seja, é feito um               

arquivo em PDF para cada documento e sua composição (agrupamento de páginas            

correspondentes). São esses os documentos depositados no site oficial do Procondel para            

acesso livre e gratuito, podendo ser visualizados e baixados de qualquer lugar do mundo.  

 

 

Figura 2: Fluxograma Procondel 

8 Formato de arquivo raster para imagens digitais para preservação. 
9 Joint Photographics Experts Group, é um método de compressão de imagens indicado para acesso            
online por possuir a resolução mais reduzida e ainda oferecer qualidade de visualização 
10Software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster (possuindo ainda            
algumas capacidades de edição típicas dos editores vectoriais) 
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Fonte: Procondel 

5. METODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo possui caráter descritivo, de          

abordagem qualitativa-quantitativa, sendo a atividade caracterizada como pesquisa ação, pois          

houve participação direta dos autores deste estudo no desenvolver das atividades. Além disso,  

todo o trabalho foi realizado de forma colaborativa entre graduandos e professores de             

diversas áreas (História, Cinema, Ciência da Informação e Ciência Política), o que            

possibilitou diversos olhares e propiciou uma abordagem multidisciplinar. Segundo         

THIOLLENT (2011), a pesquisa - ação “é um tipo de pesquisa centrada na questão do agir e                 

supõe uma participação dos interessados na própria pesquisa organizada em torno de uma             

determinada ação planejada para intervenção com mudanças dentro da situação investigada”.  

O levantamento foi feito a partir da coleta do quantitativo total de proposições             

referente ao período de atuação da SUDENE (1959-2000). Este levantamento foi realizado            

naturalmente, como consequência das atividades desempenhadas no laboratório. Ao fim de           

todas as etapas de condicionamento do acervo, foi realizado o processo de separação das              

proposições por estado e por tipo. 

6. RESULTADOS 

Identificamos que a produção desta tipologia documental só teve início a partir da             

década de 60, mais precisamente, o ano de 1962. No total, foram submetidas ao Conselho               

Deliberativo 937 proposições. Os gráficos abaixo representam este levantamento de forma           

mais objetiva. 
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   Gráfico 1: Quantitativo de Proposições por Tipo 

 

   Fonte: Acervo Procondel  

  Gráfico 2: Quantitativo de Proposições por Década 

 

  Fonte: Acervo Procondel   

Podemos perceber que de acordo com os gráficos acima, a maior concentração de             

propostas submetidas ao Conselho Deliberativo compreendem a década de 1960. Isto pode ser             

explicado pelo fato de que na década de 60 havia uma maior atividade na instituição recém                
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criada, onde se estava em pleno contexto de estruturação departamental, criação de            

subsidiárias, além de maiores possibilidades de investimento para a região. 

No que se refere às características das proposições relativo ao quantitativo geral – 937              

documentos – a grande maioria do que foi produzido pelo Condel diz respeito à atividades da                

SUDENE voltadas para iniciativas que tiveram como foco a distribuição de renda e de              

incentivos para projetos e situações de emergência. Ou seja, iniciativas para o ambiente             

externo à instituição. Além disso, notamos também que ao longo do tempo, houve uma queda               

gradativa na produção de proposições, com um pequeno aumento de produção na década de              

1990. Porém, este aumento se deu devido à processos de mudanças na estrutura burocrática da               

SUDENE, sendo esta produção da tipologia documental concernente a proposições de cunho            

interno. 

Com o resultado quantitativo, partimos para uma observação focada na abrangência da            

SUDENE, onde selecionamos algumas proposições que pudesse melhor representar as          

diferentes tipologias e a ações efetivas de cunho interno e externo (esfera social) separadas              

por década. A seguir: 

  Tabela 2: Década de 60. 
IDENTIFICADOR DATA RESUMO 

PRO 015 1963 18/07/1963 Solicita aprovação do 
projeto que tem por objetivo 

eletrificar pequenas 
comunidades rurais que não 

estão na rota de 
beneficiários dos grandes 
sistemas de eletrificação. 

PRO_027_1965 05/04/1965 Submete a aprovação de 100 
milhões de cruzeiros, a ser 

aplicado em 
comercialização de artigos 

artesanais do nordeste, 
comercialização de 

mercadorias e fornecimento 
de matérias-primas, 

encargos com lojas e postos 
de venda, inclusive com 
promoção e publicidade. 

  Fonte: Acervo Procondel  
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Para representar a década de 1960 – década muito bem representada pela interferência             

direta da Sudene no território, suas atuações são caracterizadas pelo o enfoque no             

desenvolvimento e estruturação da região. Foram escolhidas as Proposições 015 de 1963            

(http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_015_1963.pdf) e 027 de 1965     

(http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_027_1965.pdf). A primeira por representar um      

dos maiores esforços da Sudene: a expansão das redes elétricas. Neste caso focando em              

comunidades que não foram favorecidas pelos grandes sistemas como por exemplo, o Sistema             

CHESF. A segunda propões investimento de grande porte na disseminação e comercialização            

artigos artesanais, com o intuito de promover a cultura regional. 

  Tabela 3: Década de 1970 

IDENTIFICADOR DATA RESUMO 
PRO 020 1971 12/07/1971 Solicita aprovação para 

reinvestir dividendos auferidos 
pela SUDENE no "Banco do 

Estado de Alagoas S/A", 
referentes aos exercícios de 

1968, 1969 e 1970. 
PRO_004_1976 09/11/1976 Submete à aprovação proposta 

de remissão de dívida dos 
servidores atingidos pela 

enchente de 1975. 
  Fonte: Acervo Procondel  

Até a década de 1970, foram posto em prática quatro Planos Diretores. A partir do               

último plano que vai de 1969 a 1971, percebe-se uma ligeira queda nas interferências sobre o                

território, sendo evidente o crescimento nas Proposições administrativas, com enfoque nos           

processos internos da Superintendência. As duas Proposições descritas na tabela acima, foram            

escolhidas por ainda apresentarem ações que visam diretamente o desenvolvimento da região. 

A primeira de número 020 DE      

1971(http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_020_1971.pdf), trata de investimento para o      

Banco do Estado de Alagoas S/A, durante as duas primeiras décadas de ação, a              

Superintendência apoiou a criação de bancos estaduais para potencializar as economias locais.            

A segunda, de número 041 de      

1971(http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_004_1976.pdf), a Secretária Executiva    
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entende as consequências causadas pelas enchentes que ocorreram na cidade do Recife no ano              

anterior, então solicita o cancelamento da dívida dos servidores que tiveram perdas na             

enchente. 

Tabela 4: Década de 80 

IDENTIFICADOR DATA RESUMO 
PRO_002_1982 09/12/1982 Submete à aprovação do conselho o Plano de 

Defesa Civil para 1983. 
PRO_002_1985 11/07/1985 Submete à consideração do conselho a indicação 

do nome do Dr. Olivan Medeiros para exercer a 
função de Secretário do CONDEL 

Fonte: Acervo Procondel   

A partir da década de 1980 há uma redução drástica e perceptível nas atividades com               

finalidades diretamente sociais, já que durante as duas primeiras décadas houve um grande             

empenho em desenvolver aceleradamente setores que encontravam-se em total descaso. Para           

as décadas conseguintes foca-se mais na manutenção do que já havia sido realizado, então, a               

partir dos anos 80, percebe-se muitos mais procedimentos internos a serem elaborados com             

fins administrativos e atualizações de deliberações anteriores. 

Para descrever esta situação, foram escolhidas as Proposições 002 de 1982           

(http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_002_1982.pdf), e 002 de    

1985(http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_002_1985.pdf), a primeira é disposto o      

Plano Diretor para o ano de 1983, nela contém dados e informações estruturadas para o               

direcionamento das verbas de acordo com as necessidades de cada estado. São nela             

discriminadas todos os modos de racionalização das finanças empregadas pela          

Superintendência referente ao ano seguinte. Já a 002 de 1985, propõe indicar o Sr. Olivan               

Medeiros para ocupar o posto de secretário do Conselho Deliberativo, tendo até então o posto               

de assistente da Procuradoria Geral da Autarquia. Na proposição está anexada seu Curriculum             

Vitae para fins de consulta. 

Tabela 5: Década de 90 

PRO_014_1993 15/12/1993 Propõe alterar o percentual de participação 
orçamentária dos setores de atividade 

participantes do FINOR para o ano de 1993. 
PRO 015 1995 29/08/1995 Propõe cancelamento dos incentivos concedidos 

às Empresas que faziam parte da proposição nº 
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13/95, de 14/07/1995, por terem infringido 
disposições constantes na Portaria 885/94. 

Fonte: Acervo Procondel  

Para esta década, que mais se caracteriza pelo reinvestimento e cancelamentos, foram            

escolhidas as Proposições 014 de 1993      

(http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_014_1993.pdf), que solicita estruturação das     

finanças a partir do FINOR – Fundo de investimentos do Nordeste – com o propósito de fixar                 

limites de participação nos recursos a serem liberados, e a 015 de            

1995(http://procondel.sudene.gov.br/acervo/PRO_015_1995.pdf), que trata de propor o      

cancelamento dos incentivos empenhados a algumas empresas, as quais não direcionaram os            

valores para o desempenho das atividades descritos em seus projetos. 

É possível observar o decrescimento cronológico das atividade geradas a partir das            

proposições, quando o primeiro Plano Diretor foi lançado em 1961 iniciou-se uma frenética             

atuação da Secretária Executiva perante o Condel, ainda nesta década foram lançados mais             

três Planos Diretores [Planos II de 1962 a 1965; III de 1966 a 1968; IV de 1969 a 1973], que                    

estão disponíveis no site da SUDENE. 

Figuras 3 e 4: Imagem para preservação e imagem para acesso respectivamente

 

Fonte: Acervo Procondel  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir da realização das atividades no Procondel - descrição (representação na web),             

digitalização do acervo e edição das imagens a serem inseridas no site - pudemos perceber de                

forma mais clarificada a possibilidade de análise mais aprofundada do conteúdo (o contato             

com o acervo nos possibilitou o desenvolvimento da pesquisa apoiando-se nos instrumentos            

da Ciência da Informação). 

O acervo de documentos produzido pela SUDENE e preservado através do Procondel            

evidenciam o quão o nordeste se desenvolveu durante o período do seu funcionamento através              

das suas ações proativas e emergenciais. Esta pesquisa partiu da prerrogativa da necessidade             

de entendermos o papel das proposições no Condel, e o quanto ela representa as atividades               

desta autarquia – visto que as reuniões se faziam necessárias de acordo com as propostas               

colocadas em discussão. 

O uso dos instrumentos como o mapeamento de fluxos informacionais e os métodos de              

representação da informação podem mediar de forma eficiente o contato entre o governo e a               

sociedade. Desta forma, o conhecimento adquirido através da Ciência da Informação nos            

mostrou os caminhos a serem trilhados para que as atividades práticas fossem realizadas,             

como também esta pesquisa.  

O Procondel juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco estão fazendo           

cumprir uma obrigação do estado quanto à dispor para a população informações quanto a              

práxis de suas tarefas, possibilitando uma comunicação mais transparente entre as esferas            

administrativas e sociais. 

Com essas considerações é possível afirmar que o projeto possui uma grande            

importância para a informação institucional pública. Em nenhum momento deve-se          

desconsiderar a responsabilidade social adquirida por um órgão como a SUDENE. Sua            

história transpassa não apenas memória que deve ser preservada, mas também a sua             

imponência cultural.  

Ainda com a extinção da mesma, sua memória registrada, reserva muitos           

conhecimentos ainda imprescindíveis para o desenvolvimento do nordeste e jamais deve ser            

tomada pelo o esquecimento. 
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