
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 

  



 
 

Lista de Quadros 

Quadro 1 - Colaboradores por cargo................................................................................................ 16 

Quadro 2 - Produção do LARE em 2018 .......................................................................................... 23 

Quadro 3 - Equipamentos encaminhados pela SDC para as unidades ....................................... 26 

Quadro 4 – Manutenção solicitada à SAEN...........................................................................................31 

Quadro 5 - Ações de capacitação no âmbito da Superintendência e da UFF ............................ 41 

Quadro 6 - Execução de orçamento para a SDC ............................................................................ 43 

Quadro 7 - Seções e Setores da Coordenação de Arquivos ......................................................... 48 

Quadro 8 - Demanda reprimida SAIN .............................................................................................. 57 

Quadro 9 - Expansão da capacidade de armazenamento dos depósitos da SAIN/CAR ........... 58 

Quadro 10 - Normatização a gestão do acervo acadêmico .......................................................... 59 

Quadro 11 - Atividades de coordenação de bolsistas de extensão ............................................. 60 

Quadro 12 - Atividades no acervo do DAP ...................................................................................... 60 

Quadro 13 - Recolhimento de documentos em 2018 .................................................................... 74 

Quadro 14 - Previsão de recolhimentos de documentos para 2019 ........................................... 76 

Quadro 15 - Tratamento do acervo custodiado no SAES ............................................................. 77 

Quadro 16 - Assessorias técnicas realizadas pelo SAES (2018) ................................................... 79 

Quadro 17 - As Seções da CBI e suas competências .................................................................... 82 

Quadro 18 - Projeção para aquisição por curso em 2018 ............................................................ 83 

Quadro 19 - Projeção para aquisição de acervo bibliográfico em 2018 ..................................... 84 

Quadro 20 - Bibliografia adquirida em parceria com unidades acadêmicas .............................. 85 

Quadro 21 - Total de acervo disponível até 2018 .......................................................................... 85 

Quadro 22 - Crescimento do acervo bibliográfico em 2018 ......................................................... 86 

Quadro 23 - Plano de trabalho para 2019 ....................................................................................... 87 

Quadro 24 - Acervo disponível na base bibliográfica ..................................................................... 88 

Quadro 25 - Acervo catalogado no Pergamum em 2018 .............................................................. 89 

Quadro 26 - O Sistema de Bibliotecas em números ...................................................................... 90 

 

Lista de Gráficos 

Gráfico 1 - Série histórica de atendimento das demandas do e-SIC/UFF para a CAR ............. 53 

Gráfico 2 - Série histórica das Listagens de eliminação de documentos aprovadas (2015-

2018) ..................................................................................................................................................... 54 

Gráfico 3 - Listagens de eliminação de documentos aprovadas por Campi (2018) .................. 55 

Gráfico 4 - Série histórica da eliminação física de documentos (em quilos) .............................. 56 

Gráfico 5 - Status das assessorias técnicas (2017-2018) .............................................................. 62 

Gráfico 6 - Total de caixas transferidas (unidades com estagiários de arquivologia) .............. 63 

Gráfico 7 - Total de caixas transferidas (via assessorias técnicas) ............................................. 64 

Gráfico 8 - Crescimento do acervo da SAIN/CAR (em caixas) ..................................................... 64 

Gráfico 9 - Atendimento ao usuário SAPE (2015-2018) ................................................................ 66 

Gráfico 10 - Forma de atendimento ................................................................................................. 66 

Gráfico 11 - Tempo de atendimento ao usuário ............................................................................. 67 

Gráfico 12 - Tipos de usuário SAPE .................................................................................................. 68 

Gráfico 13 - Consulta ao acervo por categoria ............................................................................... 68 



 
 

Gráfico 14 - Fundos consultados ...................................................................................................... 69 

Gráfico 15 - Localização do assunto consultado no acervo .......................................................... 70 

Gráfico 16 - Reprodução de documentos ........................................................................................ 70 

Gráfico 17 - Perfil dos usuários internos .......................................................................................... 71 

Gráfico 18 - Temas demandados pela PROGRAD .......................................................................... 72 

Gráfico 19 - Desarquivamento de documentos acadêmicos ......................................................... 72 

Gráfico 20 - Desarquivamento de documentos acadêmicos (2015-2018) ................................. 73 

Gráfico 21 - Recolhimento de documentos (2015-2018) .............................................................. 75 

Gráfico 22 - Crescimento do acervo da SAPE em 2018................................................................. 77 

Gráfico 23 - Atendimento ao usuário SAES (2015-2018) .............................................................. 80 

Gráfico 24 - Tipos de usuário SAES .................................................................................................. 81 

Gráfico 25 – Evolução do acervo catalogado na Base Bibliográfica ............................................ 88 

 

Lista de Siglas 

APESP - Arquivo Público do Estado de São Paulo   
BAC - Biblioteca Faculdade de Administração e Ciências Contábeis  
BAU - Biblioteca de Arquitetura e Urbanismo  
BAVR - Biblioteca do Aterrado de Volta Redonda  
BCG - Biblioteca Central do Gragoatá  
BCPE- Biblioteca do Campus Petrópolis  
BCV - Biblioteca Central do Valonguinho  
BEC - Biblioteca da Faculdade de Economia  
BEE - Biblioteca da Escola de Engenharia e Ciência da Computação  
BEM - Biblioteca da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda  
BENF - Biblioteca da Escola de Enfermagem  
BFD - Biblioteca da Faculdade de Direito 
BFF- Biblioteca da Faculdade de Farmácia  
BFM - Biblioteca da Faculdade de Medicina  
BFP- Biblioteca Flor de Papel  
BFV - Biblioteca da Faculdade de Veterinária  
BGQ - Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica  
BIAR - Biblioteca do Instituto de Educação de Angra dos Reis  
BIB- Biblioteca do Instituto Biomédico  
BIF - Biblioteca do Instituto de Física  
BIG- Biblioteca do Instituto de Geociências  
BIME - Biblioteca do Instituto de Matemática e Estatística  
BINF - Biblioteca do Instituto do Noroeste Fluminense  
BMAC - Biblioteca de Macaé  
BML - Biblioteca Monteiro Lobato  
BNF - Biblioteca de Nova Friburgo  
BNO - Biblioteca da Faculdade de Nutrição e Odontologia  
BRO - Biblioteca de Rio das Ostras  
BUCG - Biblioteca Universitária de Campos dos Goytacazes  
BVS - Biblioteca Virtual em Saúde   
CAR - Coordenação de Arquivos   
CBBU - Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias   
CBI - Coordenação de Bibliotecas   



 
 

CBIES/RJ - Compartilhamento de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do RJ   
CDL - Conselho Deliberativo   
CEART - Centro de Artes da UFF   
CEMEF - Centro de Memória Fluminense  
CEMEX - Centro de Memória da Extensão da UFF   
CMB - Instituto Biomédico   
CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos  
CORES - Coleção de Obras Raras e Especiais  
CPAD - Comissão Permanente de Avaliação de Documentos  
DCCD/DAE - Divisão de Controle de Certificados e Diplomas   
e-GOV - Governo eletrônico   
FFM - Faculdade Fluminense de Medicina   
GAR - Gabinete do Reitor   
GGA - Coordenação do curso de Arquivologia    
GIDJ/RJ - Grupo de Profissionais em Informação e Documentação Jurídica do RJ   
GPCA - Gerência Plena de Comunicações Administrativas 
LACORD – Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos 
LARE – Laboratório de Reprografia 
MEC – Ministério da Educação   
NCIC - Núcleo de Comunicação Institucional e Cultural do IACS  
NDC - Núcleo de Documentação  
OGP - Open Government Partnership   
PDA - Plano de Dados Abertos   
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional  
PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação   
PLS - Plano de Logística Sustentável   
PROAD - Pró-Reitoria de Administração   
PROEX – Pró-Reitoria de Extensão   
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação   
PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento    
PROPPI - Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação   
REDARTE - Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte  
RIAA - Rede de Repositórios institucionais de Acesso Aberto Região Sudeste 
RIUFF - Repositório Institucional da UFF   
SAES - Setor de Arquivo Especial   
SAIN - Seção de Arquivo Intermediário  
SAPE - Seção de Arquivo Permanente  
SAPR - Setor de Análise e Programação   
SCP - Sistema de Controle de Processos  
SCRD - Setor de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos  
SDC - Superintendência de Documentação  
SDM/HU - Serviço de Documentação Médica do Hospital Universitário Antônio Pedro    
SEI - Sistema Eletrônico de Informações  
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão   
SIGA - Sistema de Gestão de Documentos da Administração Pública Federal  
SIRE - Seção de Informação Referencial  
SPDC - Seção de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções   
SPTE - Seção de Processamento Técnico   
SRF - Seção de Registro Funcional     
STI - Superintendência de Tecnologia da Informação 
  



 
 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................... 8 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ................................................................................. 9 

1.1 Missão ..................................................................................................................................... 9 

1.2 Visão ........................................................................................................................................ 9 

1.3 Representatividade da SDC ................................................................................................. 9 

1.3.1 Comissão de Implantação e acompanhamento do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) na UFF ................................................................................................................. 11 

1.3.2 Comissão para criação das políticas de preservação, divulgação e disponibilização 

da produção científica no RIUFF ....................................................................................................... 12 

1.3.3 Comissão de Avaliação de Estágio Interno Não-Obrigatório da SDC .......................... 12 

1.3.4 Comissão de Acessibilidade ............................................................................................... 12 

1.3.5 Comissão Permanente de Sustentabilidade .................................................................... 13 

1.3.6 Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais ................................................................ 13 

1.3.7 Comissões de Biblioteca ..................................................................................................... 13 

1.3.8 Comitê de Governança ....................................................................................................... 14 

1.3.9 Comitê de Gestão da Informação ..................................................................................... 14 

1.3.10 Comitê de Gestão de Riscos .............................................................................................. 15 

1.3.11 Comissão de Dados Abertos .............................................................................................. 15 

1.4 Gestão de Pessoas .............................................................................................................. 16 

1.5 Funções da gestão da SDC ................................................................................................ 16 

1.6 Ações desenvolvidas em 2018 .......................................................................................... 18 

1.5.1 Acesso à informação ........................................................................................................... 18 

1.5.2 Gestão de acervos ............................................................................................................... 18 

1.5.3 Programa de Estágio ........................................................................................................... 19 

1.5.4 Ações Sustentáveis ............................................................................................................. 19 

1.5.4.1 Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) .................... 19 

1.5.4.2 Laboratório de Reprografia (LARE)................................................................................... 20 

1.5.4.2.1 Acervo de microfilmes ........................................................................................................ 20 

1.5.4.2.2 Acervo das Instituições Privadas de Ensino Superior .................................................... 21 

1.5.4.2.3 Acervo de processos de pós-graduação .......................................................................... 21 

1.5.4.2.4 Acervo de inscrição de alunos de graduação .................................................................. 22 



 
 

1.5.4.2.5 Acervo de inscrição de alunos de pós-graduação .......................................................... 23 

1.5.4.3 Eliminação física de documentos pela Coordenação de Arquivos ................................ 24 

1.5.4.4 Repositório Institucional – RIUFF ..................................................................................... 24 

1.6 Redimensionamento da estrutura organizacional .......................................................... 25 

1.7 Infraestrutura física e equipamentos ............................................................................... 25 

1.7 Ações de capacitação ......................................................................................................... 41 

1.8 Tecnologias de informação e comunicação ..................................................................... 41 

1.9 Planejamento orçamentário ............................................................................................... 42 

1.10 Prestação de Contas ........................................................................................................... 42 

2. GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA ........................................................................... 48 

2.1 Coordenação de Arquivos (CAR) ....................................................................................... 48 

2.1.1 Objetivos da CAR ................................................................................................................. 48 

2.1.2 Grupos de Trabalho ............................................................................................................ 49 

2.1.2.1 Grupo de Trabalho Website da Coordenação de Arquivos ........................................... 49 

2.1.2.2 Grupo de Trabalho para elaboração de normas de recolhimento, arranjo e descrição 

de documentos arquivísticos ............................................................................................................. 50 

2.1.3 Parcerias ............................................................................................................................... 52 

2.1.4 Atendimento das demandas da lei de acesso à informação ......................................... 53 

2.1.5 Comissão Permanente de Avaliação de Documentos .................................................... 53 

2.1.6 Seção de Arquivo Intermediário (SAIN) .......................................................................... 56 

2.1.6.1 Tratamento arquivístico dos documentos custodiados pela SAIN ............................... 57 

2.1.6.2 Atividades técnicas no acervo do Departamento de Administração de Pessoal (DAP)

 ...............................................................................................................................................60 

2.1.6.3 Assessoria técnica ............................................................................................................... 61 

2.1.6.4 Crescimento do acervo da SAIN ....................................................................................... 63 

2.1.7 Seção de Arquivo Permanente (SAPE) ............................................................................. 65 

2.1.7.1 Atendimento ao usuário ..................................................................................................... 65 

2.1.7.2 Análise dos usuários internos ............................................................................................ 70 

2.1.7.3 Recolhimento de documentos ........................................................................................... 73 

2.1.7.4 Crescimento do acervo da SAPE ....................................................................................... 76 

2.1.8 Setor de Arquivo Especial (SAES) ..................................................................................... 77 

2.1.8.1 Assessorias técnicas ............................................................................................................ 79 

2.1.8.2 Atendimento ao usuário ..................................................................................................... 80 

2.1.9 Setor de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos (SCRD) ............. 81 



 
 

2.2 Coordenação de Bibliotecas (CBI) .................................................................................... 82 

2.2.1 Aquisição de bibliografia básica ........................................................................................ 82 

2.2.2 Acervo disponível ................................................................................................................ 85 

2.2.3 Acervo digital e eletrônico .................................................................................................. 86 

2.2.4 Pergamum UFF .................................................................................................................... 86 

2.2.5 Base bibliográfica ................................................................................................................ 87 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A participação da Superintendência de Documentação (SDC) nos espaços onde são 

discutidas as políticas que norteiam as ações transversais da nossa universidade, tem sido 

fundamental para o alinhamento estratégico da SDC aos objetivos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) em suas respectivas dimensões: Pessoas; Processos 

Internos; Infraestrutura e Tecnologia. 

 

O principal objetivo da SDC é proporcionar recursos informacionais e assessoria técnica na 

área de documentação, por meio de redes e sistemas integrados, facilitando o acesso à 

informação em nível nacional e internacional.  Deste modo, as ações planejadas para 2018 

priorizaram iniciativas voltadas para: gestão de documentos; gestão da informação; gestão 

de pessoas, atualização e manutenção de acervos; programas de capacitação, formação 

continuada; responsabilidade ambiental; controle patrimonial; infraestrutura; acessibilidade, 

sustentabilidade; digitalização de documentos, além de parcerias com outras instituições. 

 

Este relatório pretende mostrar o status atual do sistema de bibliotecas e arquivos da 

superintendência de documentação, bem como as ações que foram realizadas em 2018 e 

planejadas para 2019, a partir de processos essenciais, que buscam apoiar e aprimorar o 

cumprimento da missão da SDC e da UFF como um todo. 
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1. SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO  

 

Criada como Núcleo de Documentação (NDC), por intermédio do art. 18 do Estatuto da 

Universidade Federal Fluminense, publicado no Diário Oficial da União de 22 de setembro de 

1969, e reestruturado por meio da Portaria nº. 44.482, de 18 de abril de 2011, em 

decorrência do desmembramento da estrutura da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), a 

Superintendência de Documentação (SDC) é o órgão responsável pela coordenação técnica e 

administrativa do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF, atualmente composto por 46 

unidades e integrante da administração superior e diretamente vinculada ao Gabinete do 

Reitor (GAR). 

 

1.1 Missão  

 

 Apoiar os programas de ensino, pesquisa e extensão da Universidade e desenvolver 

serviços e produtos que atendam às necessidades de informação da comunidade acadêmica 

da UFF; e 

 Proporcionar recursos informacionais e assessoria técnica na área de documentação, 

por meio de redes e sistemas integrados, facilitando o acesso à informação em nível nacional 

e internacional. 

 

1.2 Visão 

 

Ser referência na gestão da informação e do conhecimento, com padrão de excelência no 

atendimento às necessidades informacionais da UFF, na valorização das relações humanas 

e na promoção do desenvolvimento sustentável e tecnológico. 

 

1.3 Representatividade da SDC 

 

A participação da SDC em Projetos, Redes, Conselhos, Comissões, Comitê, dentre outros, 

promove a integração e a extensão das atividades desenvolvidas no âmbito da SDC/UFF e 

amplia o desempenho da gestão e os princípios da administração pública, com foco na 

missão da SDC e da UFF como um todo. 

Busca-se com essas parcerias: divulgar e compartilhar os serviços e produtos oferecidos pela 

SDC; ampliar o desempenho institucional por meio de parcerias transversais; apoiar ações 
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que ampliem a qualidade do ensino, pesquisa e extensão da UFF; contribuir para 

modernização, cumprimento da  missão e consequente sucesso da gestão; fortalecer a 

identidade institucional; estimular a prática profissional por meio de recurso a evidências 

produzidas pela investigação; aplicar estratégias de gestão baseada em evidências, aliando 

investigação e prática nas áreas de Biblioteconomia, Ciência da Informação e Arquivologia. A 

SDC representa a UFF por intermédio das seguintes parcerias: 

 

 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS Integralidade); 

 Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU); 

 Comissão Consultiva do Pergamum; 

 Comissão de Acessibilidade; 

 Comissão de Avaliação de Estágio Interno Não-Obrigatório; 

 Comissão de Dados Abertos;  

 Comissão de Gestão de Riscos; 

 Comissão de Implantação e acompanhamento do Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI) na UFF; 

 Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais; 

 Comissão para criação das políticas de preservação, divulgação e disponibilização da 

produção científica no Repositório Institucional da UFF (RIUFF); 

 Comissão Permanente de Sustentabilidade; 

 Comitê de Gestão da Informação; 

 Comitê de Governança; 

 Comitê de Implantação do Curso de Biblioteconomia Projeto Pedagógico Nacional, 

Modalidade EAD; 

 Compartilhamento de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro 

(CBIES/RJ); 

 Grupo de Profissionais em Informação e Documentação Jurídica do Rio de Janeiro 

(GIDJ/RJ). 

 Projeto de Modelagem dos processos físicos da UFF às atuais demandas de eficiência 

e economicidade; 

 Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte (REDARTE); 

 Rede de Repositórios institucionais de Acesso Aberto - RIAA - IBIC (Região Sudeste); 

 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC); e 

 Sistema de Gestão de Documentos da Administração Pública Federal (SIGA). 
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1.3.1 Comissão de Implantação e acompanhamento do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) na UFF 

 

Formalizada a partir da Portaria nº 58.196, de 23/02/2017 e alterada em sua composição 

por intermédio da Portaria nº 60.083, de 30/10/2017, foi constituída considerando a 

necessidade de adoção de um Sistema informatizado, que possibilitasse a realização do 

processo administrativo em meio eletrônico, trazendo mais celeridade e eficiência nas 

atividades de gestão interna por meio do aperfeiçoamento das atividades realizadas.  

Como fundamentação legal e normativa, o SEI está embasado conforme o disposto na 

Portaria nº 1.042, de 4 de novembro de 2015, no tocante à implantação e o funcionamento 

do processo eletrônico no âmbito do Ministério da Educação (MEC); no Decreto nº 8.539, de 

8 de outubro de 2015, que dispõe acerca do uso do meio eletrônico para a realização de 

processo administrativo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional; Portaria Interministerial MJ/MP nº 1.677, de 7 de outubro 

de 2015, que define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de 

protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal. 

Em 2018, foram implantados 33 (trinta e três) processos e desde a implantação do SEI na 

UFF foram 41 (quarenta e um) processos. No período entre 2017 e 2018, foram abertos 

7.561 processos no Sistema gerando uma economia de 75.441 folhas de papel e R$ 

29.586,75 em materiais e impressão. O tempo médio de tramitação de um processo é de 

aproximadamente 22 dias. 

A SDC participa da Comissão de Implantação do SEI/UFF nas áreas gerencial e operacional, 

sendo a Superintendente de Documentação, a presidente da Comissão. Esta 

Superintendência também atua na subcomissão de documentação com arquivistas da 

CAR/SDC atuando na padronização de documentos utilizados nos processos a serem 

implantados no SEI; orientação quanto à classificação de documentos; produção de 

instruções para os processos implantados no SEI; elaboração de base de conhecimento dos 

processos; proposta de melhoria quanto à racionalização de documentos, a partir do 

mapeamento de processos validado; orientação quanto aos procedimentos de autenticação 

de documentos e inserção de documentos externos ao SEI; elaboração de normativas 

internas com base nas determinações legais quanto à gestão de documentos no SEI; 

levantamento e análise da legislação vigente. 
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1.3.2  Comissão para criação das políticas de preservação, divulgação e 

disponibilização da produção científica no RIUFF 

 

A Política elaborada pela Comissão de criação de políticas de preservação, divulgação e 

disponibilizado de produção científica no RIUFF constituída pela SDC (DTS/SDC nº 15, de 

08/07/2016), com o acompanhamento do Comitê de Gestão da Informação (Portaria nº 

56.162, de 28 de abril de 2016), foi criada em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 – lei 

de acesso à informação e alinha-se à motivação institucional, beneficiando a comunidade 

acadêmica no que diz respeito a: maximizar o impacto acadêmico dos resultados da 

produção acadêmica da UFF, ampliando sua visibilidade e disseminação, por intermédio do 

livre acesso à informação; facilitar a gestão da informação disponível em meio digital, 

reunindo em um único local a produção intelectual da Universidade; preservar a memória 

institucional e a produção técnico-científica da Universidade, por meio do armazenamento de 

longo prazo de documentos digitais; ampliar a visibilidade e o uso da produção intelectual 

desenvolvida na Universidade; subsidiar a gestão de investimentos em pesquisa nesta 

Instituição; disponibilizar, por meio do RIUFF, recursos didáticos produzidos pela 

comunidade UFF e suas parcerias visando apoiar a formação e desenvolvimento de 

pesquisadores, educadores, acadêmicos, gestores, alunos de graduação e pós-graduação, 

bem como a sociedade e ainda, a promoção da participação social e o exercício da 

cidadania. 

 

1.3.3 Comissão de Avaliação de Estágio Interno Não-Obrigatório da SDC 

 

Formalizada a partir da DTS/SDC, nº 31, de 08 /11/17, com a função de coordenar o 

processo seletivo dos estagiários no âmbito da Superintendência de Documentação. 

 

1.3.4 Comissão de Acessibilidade 

 

A SDC participa desta Comissão, com o objetivo de apoiar e consolidar políticas e tecnologias 

inclusivas no Sistema de Bibliotecas e Arquivos e na UFF em geral, com vistas a cumprir 

exigências da Avaliação dos Cursos pelo MEC; Ampliar a conscientização e responsabilidade 

Social das Bibliotecas; Mobilizar a comunidade acadêmica para as questões sobre 

Acessibilidade e Inclusão. 
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1.3.5 Comissão Permanente de Sustentabilidade 

 

A SDC participa desta Comissão, com o objetivo de apoiar e consolidar políticas de 

sustentabilidade voltadas a todos os campi da UFF. A Comissão Gestora do PLS foi 

constituída, por intermédio da Portaria nº 57.192 de 20/09/16, publicada no BS/UFF nº 162 

de 20/09/16. A criação deste plano é uma demanda do governo federal e alinha-se ao 

documento de Motivação Institucional da Universidade Federal Fluminense que aplicará 

conceitos de sustentabilidade na gestão administrativa e acadêmica da instituição.  

 

1.3.6 Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais 

 

Comissão constituída por agentes patrimoniais, por intermédio de Determinação de Serviço 

SDC nº 10 de 03/05/2017, composta por um ou mais servidor indicados pela SDC e pelo 

titular da unidade, para que devidamente cadastrado no órgão de Patrimônio, passe a atuar 

como elemento responsável e de ligação entre a Unidade e o órgão de Patrimônio, para 

realização de inventário físico de bens móveis das suas unidades.  

 

1.3.7 Comissões de Biblioteca 

 

Constituídas a partir da Publicação da DTS / SDC nº 10 de 02 de outubro de 2015 que 

dispõe da Instrução da SDC para a Constituição das Comissões de Bibliotecas, publicada no 

Boletim de Serviço de 13/10/2015 Seção II Págs. 05 e 06 Ano XLV nº 148, as Comissões de 

Biblioteca são constituídas com o objetivo de ampliar parcerias com docentes, discentes e 

Diretores de unidades, considerando que estas deverão estar em consonância com as 

políticas globais da Superintendência de Documentação e da Universidade; Participar do 

planejamento e desenvolvimento das coleções tendo em vista atender as necessidades dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação; Propor e/ou participar de programas e projetos a 

serem desenvolvidos em conjunto com a Biblioteca e a Superintendência de Documentação; 

Apoiar as Bibliotecas no cumprimento do Regulamento interno, bem como  na  valorização 

do seu papel no âmbito da universidade; Participar das tomadas de decisões e da 

regulamentação dos serviços prestados, os quais também serão submetidos à aprovação 

pelo Conselho Deliberativo da SDC.  
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1.3.8 Comitê de Governança 

 

A Governança da UFF passou a ser supervisionada por um Comitê de Governança (Portaria 

54.352 de 29 de julho de 2015), revogada pela Portaria nº 59.975, de 04/10/17 e 

diretamente subordinado ao Vice-Reitor, que o preside. 

O Comitê de Governança é reflexo do compromisso da atual Administração da Universidade 

em incrementar o contínuo monitoramento da gestão, com o intuito de atuar mais 

fortemente na prevenção de riscos e não-conformidades nas áreas administrativas, 

orçamentárias, de pessoal, entre outras. 

Seu objetivo é assessorar a Administração Superior, propor recomendações, alinhar 

interesses e contribuir para a modernização e o sucesso da gestão, com base no mapa 

estratégico institucional. Buscando melhorar o desempenho institucional e reduzir assimetrias 

de informação, sua ação é transversal às estruturas e processos organizacionais da 

Universidade. O Comitê se reúne semanalmente para planejamento e execução de suas 

ações. 

 

1.3.9 Comitê de Gestão da Informação 

 

O Comitê de Gestão da Informação foi constituído, considerando a necessidade de 

estabelecer políticas e diretrizes na área de Gestão da Informação da Universidade Federal 

Fluminense. Foi criado por intermédio da PORTARIA N.º 56.162 de 28 de abril de 2016, com 

o objetivo de estabelecer políticas, diretrizes, e definir normas para gestão e uso dos 

recursos informacionais e documentais da Universidade.  

Tem como atribuições: Aprimorar o processo de tomada de decisão no âmbito da 

Universidade, por meio da garantia da qualidade e confiabilidade das informações 

produzidas; Consolidar os mecanismos de preservação da memória institucional, já 

existentes; Criar uma política de identificação, classificação e nomenclaturas para a 

informação da UFF; Definir e Normatizar um catálogo dos dados da UFF; Empreender ações 

para que a massa de dados sejam validadas e atualizadas de forma coerente e uniforme, e 

armazenados em um sistema central; Estabelecer políticas e padrões para o armazenamento 

dos documentos oficiais nos arquivos da Universidade; Estabelecer políticas para 

identificação, coleta, armazenamento, recuperação e uso da informação produzida no âmbito 

da Universidade; Estimular o uso e reuso dos recursos informacionais, levando em 

consideração o formato ideal para reutilização; Promover a integração dos diversos sistemas 

de informação existentes no âmbito da Universidade; Propor normas e padrões que visem a 
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otimização do processo de comunicação interna e externa da Universidade; e Proporcionar 

acesso à produção científica da Universidade.  

 

1.3.10 Comitê de Gestão de Riscos 

 

Formalizado a partir da Portaria nº 58.770 de 8/05/2017, o Comitê de Gestão de Riscos tem 

como objetivo elaborar, de acordo com a regulamentação em vigor, a Política de Gestão de 

Riscos da UFF, considerando a Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU nº 1, de 

0/05/2016, que dispõe sobre controle interno e gestão de riscos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. 

 

1.3.11 Comissão de Dados Abertos  

 

Formalizada a partir da Portaria nº 58.200, de 06 de março de 2017 e retificado por meio da 

Portaria nº 62.333, de 11 de outubro de 2018, a Comissão de Dados Abertos tem por 

principal objetivo a elaboração proposta de Plano de Dados Abertos (PDA) da Universidade 

Federal Fluminense a ser submetida à administração central.  

O PDA é um documento orientador para as ações de implementação e promoção de abertura 

de dados de cada órgão ou entidade da administração pública federal, obedecidos os 

padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das 

informações inciso V do art. 2º do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. 

O atual PDA da UFF (2019-2020) foi aprovado pela administração central e publicado no 

Boletim de Serviço nº 32, de 14/02/2019, p. 57. O documento está alinhado com os 

seguintes instrumentos de gestão da UFF: Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

(2018-2022) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC  (2018-

2020). 

A Comissão conta com profissionais da SDC na área de arquivologia, em conjunto com a STI 

e demais áreas na condução dos trabalhos relacionados aos dados abertos da UFF. Nesse 

sentido, foi criada uma plataforma onde estão disponíveis os dados institucionais que já 

foram abertos para a sociedade (http://dados.uff.br). Dessa forma, esta Comissão, por meio 

da publicação do Plano de Dados Abertos da UFF se alinha às demais instituições do Poder 

http://dados.uff.br/
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Executivo Federal, bem como aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na Open 

Government Partnership (OGP) 1. 

 

1.4 Gestão de Pessoas 

Em 2018, o quadro de pessoal da SDC foi composto por 308 (trezentos e oito) colaboradores 

entre servidores de diferentes cargos, auxiliares operacionais e estagiários (Quadro 1). 

Quadro 1 - Colaboradores por cargo 

Cargo 2015 2016 2017 2018 

Servidores 

Bibliotecário-Documentalista 133 136 133 133 

Assistente em Administração 31 33 35 35 

Arquivista 10 10 13 15 

Auxiliar em Administração 10 10 9 9 

Técnico em Arquivo 4 4 5 5 

Anistiado - - 2 2 

Auxiliar Operacional 2 2 2 1 

Técnico em Tecnologia da Informação 1 1 2 2 

Técnico em Microfilmagem 3 2 2 2 

Contínuo 1 1 1 1 

Contramestre-Ofício 1 1 1 - 

Técnico em Eletrotécnica 1 1 1 1 

Técnico em Laboratório 1 1 1 1 

Operador de Cinema e Vídeo 1 1 - - 

Técnico em Telecomunicações 1 1 - - 

Terceirizados 

Auxiliar Operacional 65 73 72 76 

Estagiários 24 24 27 25 

Total 289 301 306 308 

 

 

1.5 Funções da gestão da SDC 

 

                                                           
1
 A OGP define o conceito de governo aberto por meio de quatro princípios estabelecidos, a saber: 

transparência, prestação de contas e responsabilização (Accountability), participação cidadã e tecnologia e 
inovação. 
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 Acompanhamento da programação orçamentária e financeira dos programas, 

projetos, convênios e contratos referentes às esferas de sua competência; 

 Relações permanentes com as Pró-Reitorias, Superintendências, Unidades 

Universitárias, Departamentos de Ensino e demais instâncias da Universidade; 

 Integração das atividades da SDC, com o ensino de graduação, pós-graduação, 

pesquisa e extensão; 

 Constituição de Políticas, normas e padrões para o Sistema de Bibliotecas e Arquivos 

da UFF; 

 Acompanhamento e estímulo à constituição e manutenção dos acervos das 

Bibliotecas e gestão documental; 

 Acompanhamento da Frequência encaminhada pelas unidades do Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos; 

 Reuniões de trabalho para alinhar o planejamento e as diretrizes da SDC com a 

Equipe, de forma a atingir os objetivos propostos e ao PDI; 

 Participação em Comissões, Comitês e grupos de trabalho transversais à 

Universidade; 

 Fomento às atividades da SDC para ampliação da qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão na UFF; 

 Busca da melhoria contínua dos resultados alcançados; 

 Gestão de Recursos Humanos; 

 Representação da Superintendência e da universidade quando necessário; 

 Presidência do Conselho Deliberativo; 

 Proposição de diretrizes para as políticas relativas à área de competência da 

Superintendência; 

 Aprovação de programas e projetos para realização das atividades de acordo com o 

planejamento estratégico e competências da Superintendência; 

 Supervisão das ações voltadas para a qualidade, produtividade e aprimoramento da 

gestão; 

 Contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação 

vigente; 

 Praticar atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e 

financeira, tendo em vista a racionalização, sustentabilidade, qualidade e produtividade da 

Superintendência; 

 Ampliar a participação da SDC em redes, consórcios e demais parcerias; 

 Planejar e encaminhar proposta orçamentária anual da Superintendência; 
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 Utilização adequada das tecnologias de Informação e comunicação; 

 Fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, a Missão Institucional da SDC e da 

UFF; 

 Alinhar às diretrizes da SDC a  o Plano de Desenvolvimento institucional (PDI); 

 Praticar atos de sua competência, ou competência superior, mediante delegação da 

Reitoria. 

 

1.6 Ações desenvolvidas em 2018 

 

1.6.1 Acesso à informação 

Com as atividades desenvolvidas pelo Sistema de Bibliotecas e Arquivos, a SDC busca 

continuamente, proporcionar recursos informacionais à comunidade acadêmica e garantir o 

acesso à informação e a documentação arquivística da UFF em qualquer tipo de suporte. Das 

ações realizadas pelas unidades em 2018, destacamos: 

 Manutenção dos canais de disseminação e acesso à informação, tais como: 

Repositório Institucional da UFF; Catálogo Online do Sistema de Bibliotecas; Portal de 

Bibliotecas;   

 Elaboração da Política de Depósito no RIUFF; 

 Criação do Comitê Gestor do RIUFF; 

 Desenvolvimento do código LINUX do repositório em parceria com a 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI);  

 Ajuste e criação de novos formulários para o RIUFF; 

 Reincorporação do Boletim de Serviço da UFF pela SDC. 

 

1.6.2 Gestão de acervos 

No que diz respeito à Gestão de acervos, todas as ações e políticas de acesso às informações 

implantadas em 2018 estão alinhadas às diretrizes do Plano de Logística Sustentável (PLS) e 

ao documento de Planejamento Institucional da UFF, por meio da aplicação de conceitos de 

sustentabilidade na gestão de acervos. 

 Treinamento de bibliotecários, técnicos administrativos e prestadores de serviço ao 

manuseio e pequenos reparos dos acervos bibliográficos correntes; 

 Atendimento emergencial de sinistros nas bibliotecas; 
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 Preservação e acondicionamento do acervo bibliográfico e de obras raras e especiais 

da UFF; 

 Procedimentos de conservação curativa nos acervos; 

 Restauração de obras que estejam danificadas e sem condições de uso. 

 

1.6.3 Programa de Estágio 

O Programa de Estágio da SDC2 é resultado de uma parceria com as Coordenações dos 

Cursos de Biblioteconomia e de Arquivologia da UFF, e a PROGRAD, e visa a utilização das 

unidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivo no município de Niterói como campo para a 

realização de atividades complementares por alunos destes cursos. Neste contexto existem 

duas modalidades de estágio: Supervisionado e Não Obrigatório.  

Em abril de 2018, a SDC realizou o Acolhimento aos novos estagiários com o objetivo de 

orientar quanto a principal função do estágio: aprender e aplicar o conhecimento das 

disciplinas teóricas, no seu campo empírico de atuação, apresentar as unidades e os serviços 

oferecidos pela SDC aos estagiários, a Superintendente de Documentação e demais 

membros da Comissão de Estágio Interno, abordam outras questões relacionadas aos 

direitos, deveres, responsabilidade, comprometimento entre outros valores importantes para 

a vida profissional dos mesmos. 

 

1.6.4 Ações Sustentáveis   

1.6.4.1 Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) 

A Universidade Federal Fluminense, por intermédio dos Laboratórios de Conservação e 

Restauração de Documentos (LACORD) e Reprografia (LARE), vem realizando ações 

sustentáveis significativas não só para a instituição, mas também em prol do meio ambiente. 

Dentre estas:  

 O LACORD/SDC é membro da Comissão Permanente de Sustentabilidade da UFF; 

 Através do Projeto Gestão de Resíduos da UFF/PROEX/ENEL, a Superintendência de 

Documentação / LACORD realizou em 2018, um descarte de aproximadamente, 1.561quilos 

de papel, papelão, ferro, pet e plásticos, possibilitando não só a reciclagem deste material, 

mas também uma bonificação de R$ 265,95 na conta de energia elétrica da universidade. 

                                                           
2
 Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 
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 Cerca de 760 livros raros e especiais foram acondicionados pelo LACORD, com o 

objetivo de preservar o acervo contra os danos da poeira, luminosidade e do manuseio 

incorreto do mesmo; 

 Foram realizados treinamentos e oficinas de Pequenos Reparos para os bibliotecários, 

prestadores e estagiários das Bibliotecas da UFF, com o objetivo de orientar aos usuários, 

quanto aos danos causados pelos reparos com materiais que não sejam adequados a 

preservação e a importância de usar corretamente os procedimentos de conservação 

curativa para evitar a deterioração do acervo, bem como higienização de acervos com o 

objetivo de evitar ácaros, fungos e possíveis deteriorações. 

 

1.6.4.2 Laboratório de Reprografia (LARE) 

O Laboratório de Reprografia (LARE) é uma unidade ligada diretamente à SDC e tem como 

competências: formular estratégias para a digitalização de documentos, executar a 

digitalização de documentos de acordo com normas e padrões arquivísticos vigentes, 

executar a digitalização de documentos para atendimento a pesquisa interna e externa à 

Universidade, desenvolver e manter atualizadas as normativas internas relacionadas a sua 

esfera de atuação, em consonância com as boas práticas arquivísticas e com o preconizado 

pela legislação, prestar orientação técnica em projetos relacionados à digitalização de 

documentos arquivísticos na Universidade e/ou instituições solicitantes, orientar e realizar 

pesquisas em documentos sob sua custódia e executar outras atividades que lhe forem 

atribuídas na sua área de atuação. 

 

1.6.4.2.1 Acervo de microfilmes 

Atualmente, o acervo é formado por 3.200 rolos de microfilmes matrizes e cópias de 16 e 35 

mm. Em sua maioria, os documentos microfilmados se referem a dossiês dos alunos dos 

cursos de graduação da UFF. É oportuno registrar que diversas decisões foram tomadas para 

salvaguardar a integridade física desse acervo, uma vez que o prazo de guarda desse tipo de 

documento é de 100 anos a partir da perda do vínculo do aluno com a instituição.  

A primeira ação foi realizada em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) a 

aquisição de um aparelho de ar condicionado e de um desumidificador para o controle de 

climatização da sala, visto que o suporte necessita de condições ambientais adequadas que 

possibilitam sua preservação a longo prazo. 



21 
 

A segunda ação foi a solicitação de uma visita de técnicos do Arquivo Nacional, a fim de 

realizar um diagnóstico mais preciso do estado de conservação dos microfilmes.  

Com a visita técnica do Arquivo Nacional, recomendações importantes foram feitas e 

posteriormente operacionalizadas, tais como: separação, retirada dos microfilmes já 

deteriorados e o acondicionamento em caixas lacradas para posterior eliminação. Além disso, 

foi produzido um laudo técnico por parte do Arquivo Nacional. 

Outra atividade realizada foi o inventário e identificação do acervo. Foram identificados 79 

rolos de microfilme referentes à coleção do Diário Oficial da União adquirido pela UFF, em 

1986, 05 rolos referentes ao Projeto de Microfilmagem de Periódicos do Jornal “O 

Fluminense”, 250 rolos de processos administrativos e 121 rolos de documentos contábeis 

(1991-1994). 

Outra ação importante a ser ressaltada, é a produção de uma minuta de norma de serviço 

submetida à SDC suspendendo a atividade de microfilmagem no LARE, visto que a atividade 

foi interrompida sem um ato formal que justificasse o término das atividades. O documento 

encontra-se em análise até o fechamento deste relatório. 

 

1.6.4.2.2 Acervo das Instituições Privadas de Ensino Superior 

Esse conjunto documental trata dos processos das instituições privadas de ensino superior 

que procedem ao registro de seus diplomas no âmbito da UFF. Anteriormente, essa 

documentação era digitalizada e devolvida para a PROGRAD. Em um levantamento realizado 

em 2018, foram identificadas 37 instituições cujos processos foram separados 

cronologicamente e acondicionados em caixas arquivo. 

Após a organização foram totalizadas 132 caixas e relacionados 8.636 processos os quais 

estão sendo devolvidos às respectivas instituições privadas. Foi criado para efeitos de 

controle, um arquivo digital com a relação de todos os alunos e o número do processo 

relacionado. 

 

1.6.4.2.3 Acervo de processos de pós-graduação 

Esse conjunto documental trata de processos de solicitação de diploma de pós-graduação, 

que se encontravam no LARE para digitalização. Dessa forma, os processos foram 

identificados, separados cronologicamente e por protocolo de origem.  

Ao final dos trabalhos, foram totalizados 8.000 processos que foram tramitados (via Sistema 

de Controle de Processos – SCP) e encaminhados para arquivamento nas unidades da 
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Gerência Plena de Comunicações Administrativas (GPCA). Para controle uma listagem foi 

produzida com nome dos alunos e os processos a eles relacionados. 

 

1.6.4.2.4 Acervo de inscrição de alunos de graduação 

Esse acervo é constituído de documentos produzidos a partir da inscrição de alunos nos 

cursos de graduação da UFF. Até a presente data, foram identificados documentos entre 

2007 e 2015. 

Como a PROGRAD necessita da documentação digitalizada para autorizar a colação de grau 

dos alunos, essa atividade é parte integrante de um projeto em parceria com a referida Pró-

Reitoria, tendo como contrapartida a obtenção de força de trabalho (bolsistas) e a aquisição 

de mobiliário e equipamentos (mesas, cadeiras, computadores, scanners e mesas 

digitalizadoras). 

Por se tratar de uma documentação de fase corrente, essas inscrições devem permanecer 

nas coordenações onde será formado o dossiê do aluno (em conjunto com todos os demais 

documentos produzidos e que versam sobre a vida acadêmica do aluno). Deste modo, a 

digitalização desse acervo, não se faz necessária tecnicamente, tendo em vista que de 

acordo com a tabela de temporalidade de documentos de arquivo das atividades-fim das 

instituições federais de ensino superior, tais documentos são passíveis de eliminação após o 

cumprimento do prazo de guarda estabelecido. 

Após estudo, apresentamos à PROGRAD a necessidade de se fazer cumprir a Portaria MEC 

nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013 que institui normas sobre a manutenção e guarda do 

acervo acadêmico das instituições de educação superior pertencentes ao Sistema Federal de 

Ensino. 

Dessa forma, será elaborado um documento circular para as coordenações de curso com o 

objetivo de esclarecer e orientar essas unidades quanto à suspensão da digitalização desse 

tipo de documento. 

Por fim, com relação ao acervo 2007-2016, os documentos foram analisados à luz da tabela 

de temporalidade de documentos de arquivo relativos às atividades-fim das instituições 

federais de ensino superior e identificados por curso, turma e ano de ingresso. Esses 

documentos constituirão o acervo da Seção de Arquivo Intermediário da Coordenação de 

Arquivos (SAIN/CAR) a fim de cumprir o prazo de guarda previsto na tabela. 
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1.6.4.2.5 Acervo de inscrição de alunos de pós-graduação 

O acervo (2012-2015) é formado por documentos a partir da inscrição dos alunos nos cursos 

de pós-graduação, os quais foram classificados e organizados por curso e ano. O conjunto 

documental foi disposto em 39 caixas arquivo. 

 

Quadro 2 - Produção do LARE em 2018 

ATIVIDADE DOCUMENTOS QUANTIDADE 

Registro de Entrada de documentos e 

preenchimentos de planilhas no Excel  

Memorando de encaminhamento de matricula de 

graduação e pós-graduação, processos de criação 

de curso e de solicitação de certificado. 

320 

 Digitalização  
Documentos de matricula de vestibular, e fichas de 

registro de faculdades particulares. 

231.120 

documentos 

Preparação de documentos  

Documentos de matricula de vestibular e pós-

graduação, fichas de registro de faculdades 

particulares. 

232.000 folhas 

Pesquisas no acervo de jaquetas  Histórico Escolar  15 consultas 

Pesquisa no acervo de microfilmes  Dossiê do aluno e processo de servidor  40 consultas 

Identificação dos rolos de microfilmes 

deteriorados  
Dossiês de aluno listagem de vestibular  43 rolos 

Identificação do acervo de microfilmes   
Dossiês de alunos, processo administrativo e 

contábil e diário oficial da união.  
455 

Elaboração de memorando circular 
Comunicado da suspensão do envio de 

documentos de matricula pra digitalizar 
01 

Elaboração de norma de serviço 
Suspensão temporária da atividade de 

microfilmagem 
01 

Identificação e classificação do arquivo 

corrente   
Documentos administrativos  

5,4 metros 

lineares 

Devolução de processo de particulares Dossiês    132 caixas 

Devolução dos processos aos 

respectivos protocolos de solicitação 

de diploma de pós-graduação 

Processos  8.000 

Identificação, organização e 

preparação para transferência  
Documentos de matricula de graduação 460 caixas 

Identificação, organização e 

preparação para transferência    
Documentos de matricula de pós-graduação  

5.970 

documentos 
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1.6.4.3 Eliminação física de documentos pela Coordenação de Arquivos  

A responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes voltadas para o desenvolvimento 

sustentável.  Nessa perspectiva citamos as tarefas executadas pelo profissional arquivista, 

principalmente na eliminação de documentos.  Estas ações devem ser feitas de maneira 

responsável e racional de acordo com os preceitos éticos e as normas estabelecidas nas 

resoluções do profissional arquivista.  

Diante deste contexto a Superintendência de Documentação, por meio da sua Coordenação 

de Arquivos, em cumprimento ao art. 18 do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, 

menciona que cada órgão e entidade da Administração Pública Federal deve constituir a sua 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)3, com a responsabilidade de 

orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e 

acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação de documentos para 

guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor, respeitando as normas e 

procedimentos arquivísticos.  

 

1.6.4.4 Repositório Institucional – RIUFF4 

O RIUFF, sob gestão da SDC e da STI é uma iniciativa sustentável, que tem como objetivos, 

reunir, preservar, disseminar, promover e dar acesso à produção técnico-científica da 

instituição, a Universidade Federal Fluminense institui política para depósito no seu 

Repositório Institucional. Artigos científicos, teses de doutorado, dissertações, bem como 

outros tipos de documentos eletrônicos podem ser consultados, via internet, de forma livre e 

gratuita. 

O uso do repositório como local virtual da produção científica e institucional traz grandes 

benefícios para a UFF. Dentre estes, a maximização do impacto dos resultados da produção 

acadêmica, ampliando sua visibilidade e disseminação, por meio do livre acesso à 

informação; a facilitação da gestão da informação disponível em meio digital, reunindo num 

único local a produção intelectual da universidade; a preservação da memória institucional e 

a produção técnico-científica da UFF, por meio do armazenamento de longo prazo de 

documentos digitais; a ampliação da visibilidade e o uso da produção intelectual 

desenvolvida na universidade. 

 

                                                           
3 A atuação da CPAD está detalhada na seção 2.1.5. 
4 Os Indicadores do RIUFF estão disponíveis no Quadro 13 deste Relatório. 
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1.7 Redimensionamento da estrutura organizacional  

Para o cumprimento do objetivo estratégico do PDI de racionalização da estrutura 

administrativa das unidades e melhoria dos processos internos de planejamento, execução e 

controle, a SDC operacionalizou as seguintes atividades:  

 Inventário dos bens patrimoniais da SDC por unidade; 

 Estruturação das demandas de materiais de consumo, mobiliário, tecnologia e demais 

itens; 

 Movimentação Interna de servidores, com vistas a adequação à nova estrutura 

organizacional da SDC; 

 Pela sua relevância, o Regimento Interno é matéria do Estatuto e do Regimento Geral 

da UFF. O mesmo aguarda a análise da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e 

aprovação do Conselho Universitário. 

 

1.8 Infraestrutura física e equipamentos 

Apesar das dificuldades, através de esforços coletivos empreendidos pelas unidades da SDC 

e suas respectivas parcerias, em 2018 foram realizadas manutenções que objetivaram 

reduzir ou sanar desconfortos ambientais, objetivando o aperfeiçoamento adequado dos 

espaços físico.  O quadro 3 traz a relação de equipamentos da SDC para as unidades do 

Sistema conforme demanda e possibilidades. Dentre as unidades recebedoras de mobiliário e 

outros equipamentos, destacamos: BCG, AS, LACORD, CAR, SPDC, CBI, BNF, BEE, BMAC, 

BIB, BFP, BCV, BFF, SDC, BFD, BIG, BFV, CEMEF E BCPE. No quadro 4, destacamos algumas 

demandas de infraestrutura física realizada/solicitada. 

O Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF buscou também, pôr em prática o conceito de 

acessibilidade, de forma a ampliar a percepção e entendimento para a utilização com 

segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, 

permitindo o alcance, acionamento, uso e vivência por qualquer pessoa, inclusive por 

aquelas com mobilidade reduzida.    

Para alcance desses objetivos, o Sensibiliza UFF e a Superintendência de Documentação da 

UFF reuniram-se para discutir sobre a otimização do Espaço Acessível da biblioteca BCG, de 

modo que o local seja melhor aproveitado pelos alunos que possuam alguma deficiência, 

desde a instrução aos funcionários, até as melhorias dos equipamentos. 
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Quadro 3 - Equipamentos encaminhados pela SDC para as unidades 

UNIDADE 

RECEBEDORA 
EQUIPAMENTO TOMBAMENTO 

NOTA DE 

TRANSFERÊNCIA 
BCG MESA P/TELEFONE MT-FMI-1 31.355 01/2018 

BCG BEBEDOURO LIBELL 601.093 01/2018 

SA 
MICRO HP 4 GB 500 GB DVD-
RW C/ TECLADO E MOUSE 

601.137 02/2018 

SA MONITOR LG LED HD 601.143 02/2018 

LACORD 
MICRO HP 4 GB 500 GB DVD-
RW C/ TECLADO E MOUSE 

601.138 03/2018 

LACORD MONITOR LG LED HD 601.144 03/2018 

CAR 
MICRO HP 4 GB 500 GB DVD-
RW C/ TECLADO E MOUSE 

601.139 04/2018 

CAR MONITOR LG LED HD 601.145 04/2018 

SA MESA PLATAFORMA M6 600.416 05/2018 

SA MESA PLATAFORMA M6 600.420 05/2018 

SA GAVETEIRO FIXO ESTRUTURAL 600.439 05/2018 

SA ARMÁRIO BAIXO 600.313 05/2018 

SA ARMÁRIO BAIXO 600.316 05/2018 

SA ARMÁRIO BAIXO 600.321 05/2018 

SPDC ARMÁRIO BAIXO 600.314 06/2018 

CBI ARMÁRIO BAIXO 600.300 07/2018 

CBI ARMÁRIO BAIXO 600.308 07/2018 

SIRE ARMÁRIO BAIXO 600.322 08/2018 

CAR NOBREAK TS 220V 601.126 09/2018 

SA ARMÁRIO BAIXO 600.310 10/2018 

SA GAVETEIRO FIXO ESTRUTURAL 600.332 10/2018 

SA MESA PLATAFORMA M6 600.422 10/2018 

SA GAVETEIRO FIXO ESTRUTURAL 600.441 10/2018 

SA ARMÁRIO BAIXO 600.303 11/2018 

SA ARMÁRIO BAIXO 600.325 11/2018 

SPDC NOBREAK 601.121 12/2018 

SPDC NOBREAK 601.122 12/2018 

SIRE NOBREAK TS 220V 601.129 13/2018 

SPTE NOBREAK TS 220V 601.123 14/2018 

CBI NOBREAK TS 220V 601.124 15/2018 

CBI 
MICRO HP 4 GB 500 GB DVD-
RW C/ TECLADO E MOUSE 

601.141 15/2018 

CBI MONITOR LG LED HD 601.148 15/2018 

SA NOBREAK TS 220V 601.125 16/2018 

LACORD NOBREAK TS 220V 601.127 17/2018 

SIRE ARMÁRIO BAIXO 600.327 18/2018 

BNF 
SWITCH 48 PORTAS 
10/100/1000 E 4 SFP 1920-48G 
JG927 A HP 

SEM TOMBAMENTO 19/2018 

BEE NOBREAK TS 220V 601.128 20/2018 

CAR CARRINHO SLIT BIBLIOTECA 603.377 21/2018 

CAR 
ARMÁRIO PARA CAPACETE 
COM 4 PORTAS 

603.379 21/2018 

LACORD CARRINHO SLIT BIBLIOTECA 603.378 22/2018 

LACORD 
ARMÁRIO PARA CAPACETE 
COM 4 PORTAS 

605.128 22/2018 

BMAC 
ARMÁRIO PARA CAPACETE 
COM 4 PORTAS 

603.380 23/2018 

BMAC 
ARMÁRIO PARA CAPACETE 
COM 4 PORTAS 

603.381 23/2018 

BMAC 
ARMÁRIO PARA CAPACETE 
COM 4 PORTAS 

603.382 23/2018 
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UNIDADE 

RECEBEDORA 
EQUIPAMENTO TOMBAMENTO 

NOTA DE 

TRANSFERÊNCIA 

BMAC 
ARMÁRIO PARA CAPACETE 
COM 4 PORTAS 

603.383 23/2018 

BIB CARRINHO SLIT BIBLIOTECA 603.376 24/2018 

BCG CARRINHO SLIT BIBLIOTECA 603.429 25/2018 

BEE CARRINHO SLIT BIBLIOTECA 603.428 26/2018 

CAR 
PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT 
SLIM BRANCO 110 VOLTS 

605.513 27/2018 

BFP 
MICROONDAS CONSUL 
FACILITE 

SEM TOMBAMENTO 28/2018 

BCV 
PURIFICADOR DE ÁGUA 
MASTER FRIO 

SEM TOMBAMENTO 29/2018 

CAR 
PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT 
SLIM BRANCO 110 VOLTS 

605.515 30/2018 

BFF 
PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT 
SLIM BRANCO 110 VOLTS 

605.514 31/2018 

CAR 
AR CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER 1800 BTU´S 
CONDENSADORA 

576.232 32/2018 

CAR 
AR CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER 1800 BTU´S 
EVAPORADORA 

576.242 32/2018 

SDC 
SUPERFILTROS BY SOFT 
EVEREST 

605.512 33/2018 

SDC MICROONDAS LG MS2355R 603.054 33/2018 

BCG 
ARQUIVO DE AÇO, C/ 4 
GAVETAS, COR MARFIM 

606.033 34/2018 

BCG 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

599.500 34/2018 

BCG 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

599.546 34/2018 

BCG 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.005 34/2018 

BCG 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.006 34/2018 

BCG 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.012 34/2018 

CAR 
ARQUIVO DE AÇO, C/ 4 
GAVETAS, COR MARFIM 

606.022 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.536 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.537 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.538 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.539 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.540 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.541 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.542 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.543 35/2018 
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UNIDADE 

RECEBEDORA 
EQUIPAMENTO TOMBAMENTO 

NOTA DE 

TRANSFERÊNCIA 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.544 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.545 35/2018 

CAR 
TERMINAL EM GOTA, H= 75, 
L=80, P=65 

603.546 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.547 35/2018 

CAR 
ARMÁRIO ALT.=75cm, LARG. = 
60cm, PROF.= 60cm 

603.548 35/2018 

BFD 
ESTANTE PADRÃO DE MADEIRA 
EM MDF, 15 NICHOS 

606.007 36/2018 

BFD 
MESA DE MADEIRA AUXILIAR 
REVEST. MELANINO 90X60X75 

606.024 36/2018 

BFD 
MESA DE MADEIRA AUXILIAR 
REVEST. MELANINO 90X60X75 

606.002 36/2018 

SDC 

POLTRONA GIRATÓRIA 
OPERACIONAL, ENCOSTO 
MÉDIO, APOIA-BRAÇOS, 
MODELO P/ SERVIDOR. 

606.023 37/2018 

SIRE 

POLTRONA GIRATÓRIA 
OPERACIONAL, ENCOSTO 
MÉDIO C/ APOIA-BRAÇOS, 
PADRÃO SERVIDOR 

606.026 38/2018 

SIRE 

POLTRONA GIRATÓRIA 
OPERACIONAL, ENCOSTO 
MÉDIO C/ APOIA-BRAÇOS, 
PADRÃO SERVIDOR 

606.026 38/2018 

SA PARA SDC MONITOR HB PEI90I 589.299 39/2018 

SIRE MONITOR LG 601.147 40/2018 

BIG 
MESA DE MADEIRA AUXILIAR 
REVEST. MELANINO 70X70X75 

599.547 41/2018 

BIG 
MESA PARA IMPRESSORA 
700MMX700X740XX 

599.550 41/2018 

BIG 
MESA MADEIRA AUXILIAR 
MELANINO 90X60X75 

606.003 42/2018 

BIG 
MESA DE MADEIRA AUXILIAR 
REVEST. MELANINA 75X75X80 

606.010 42/2018 

BFV 
ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA 
C/2 PORTAS REVEST. 
MELANINO 100X45X75 

606.025 43/2018 

BFV 
POLTRONA GIRATÓRIA ESTOF. 
TECIDO CINZA ESPALDAR 
ALTO 

606.028 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.029 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.030 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.031 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.032 43/2018 
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UNIDADE 

RECEBEDORA 
EQUIPAMENTO TOMBAMENTO 

NOTA DE 

TRANSFERÊNCIA 

BFV 

POLTRONA GIRATÓRIA 
OPERACIONAL, ENCOSTO 
MÉDIO, C/ APOIA-BRAÇO, 
PADRÃO SERVIDOR 

606.034 43/2018 

BFV 

POLTRONA GIRATÓRIA, 
ENCOSTO MÉDIO, APOIA 
BRAÇO, PADRÃO 
ANTROPOMÉTRICO, MODELO P 

606.009 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.013 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.014 43/2018 

BFV 
ARMÁRIO DE MADEIRA, ALTO, 
DUAS PORTAS 

606.015 43/2018 

BFV 

POLTRONA GIRATÓRIA 
OPERACIONAL, ENCOSTO 
MÉDIO, APOIA-BRAÇOS, 
MODELO PARA SERVIDOR 

606.017 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.018 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.019 43/2018 

BFV 
ESTANTE AÇO DUPLA, P/ 
LIVROS, BANDEJAS 
REGULÁVEIS 

606.020 43/2018 

BFV 
MESA DE MADEIRA AUXILIAR 
REVEST. MELANINO 120X75X75 

606.011 43/2018 

CEMEF 
ARMÁRIO COM ESTRUTURA 
MDF 1,00x0,75 

606.004 44/2018 

CEMEF 
ARQUIVO DE AÇO COM/ 4 
GAVETAS, COR MARFIM 

606.016 44/2018 

SDC 
ARQUIVO DE AÇO COM/ 4 
GAVETAS, COR MARFIM 

606.036 45/2018 

BFD 
MESA DE MADEIRA AUXILIAR 
REVEST. MELANINA 90x60x75 

599.548 46/2018 

BFD 
MESA DE MADEIRA AUXILIAR 
REVEST. MELANINA 90x60x75 

606.021 46/2018 

BFV 
GAVETEIRO COM 3 GAVETAS 
dimensões aproximadas 
42x57x60) 

SEM TOMBAMENTO 47/2018 

BFV 
GAVETEIRO COM 3 GAVETAS 
dimensões aproximadas 

42x57x60) 

SEM TOMBAMENTO 47/2018 

BFV 
GAVETEIRO COM 3 GAVETAS - 
dimensões aproximadas 
42x57x60) 

SEM TOMBAMENTO 47/2018 

BFV 
MESA AUXILIAR (sem gavetas, 
com nichos e dimensões 
aproximadas 30x40x75) 

SEM TOMBAMENTO 47/2018 

CAR 
CLAVICULÁRIO 
 

SEM TOMBAMENTO 48/2018 

BCV 
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 
GAVETAS 
 

606.008 49/2018 
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UNIDADE 

RECEBEDORA 
EQUIPAMENTO TOMBAMENTO 

NOTA DE 

TRANSFERÊNCIA 

BCPE 
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 
GAVETAS 
 

606.027 50/2018 

BCG 
MESA DE MADEIRA COM 
TAMPO DE FORMICA 
 

30996 51/2018 

BEE 
SCANNER DE MESA 
 

272.476 52/2018 

BFV 
VENTILADOR DE TETO 
BRANCO 
 

287.686 53/2018 

CAR 
CAFETEIRA Black & Decker, 38 
XÍCARAS 
 

591.063 54/2018 

SIRE 
MICRO HP 4GB 500GB DVD-RW 
COM TECLADO E MOUSE 
 

601140 55/2018 

SDC 
MICRO HP 4GB 500GB DVD-RW 
COM TECLADO E MOUSE 
 

601142 56/2018 

BCPE 
ARQUIVO DE AÇO COM 4  
GAVETAS 

606.035 57/2018 

BCG 
ESTANTE DE AÇO c/ 4  
PRATELEIRAS 

SEM TOMBAMENTO 58/2018 
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Quadro 4 – Manutenção solicitada à SAEN 

O.S./2018 Mem. Unidade Atividade Início  Duração 

(dias 

úteis) 

Previsão de 

Conclusão 
Concluído? Stat

us 
OBS 

017 002/2018 BIBLIOTECA CENTRAL Avaliar tomada do ar condicionado do 

4° piso do 
15/01/2018 DBI 15 05/02/2018 sim P  

26 009/2018 SUPERINTENDÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO 
Reparo no telhado do arquivo 23/01/2018 DBI 15 13/02/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

57 02/2018 BENF/SDC Reparo de ventiladores de teto da 

Biblioteca Escola de Enfermagem 
18/02/2018 DBI 15 09/03/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

70 13/2018 BIBLIOTECA DA Colocação de vidro nas janelas da 

biblioteca 
23/02/2018 DBI 15 16/03/2018 sim P  

77 17/2018 BIBLIOTECA CENTRAL DO 

GRAGOATÁ 
Recolocação de postes quebrados no 

entorno da biblioteca 
23/02/2018 DBI 15 16/03/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

80 13/2018 BIBLIOTECA CRECHE Instalar tomada de 220 V para ar 

condicionado 
23/02/2018 DBI 15 16/03/2018 sim P  

151 008/2018 Biblioteca do Campos dos 

Goytacazes 
Apoio para reparos de mobiliários 13/03/2018 DBI 15 03/04/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

152 016/2018 Biblioteca da Faculdade de 

Medicina 
Substituição de Lâmpadas Queimadas 13/03/2018 DBI 15 03/04/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

166 019/2018 Super. De documentação 

coord. de arquivos 
Reparos nos telhados do prédio da 

Coord. 
14/03/2018 DBI 15 04/04/2018 sim P  

189 24/2018 BIBLIOTECA CENTRAL conserto de 2 bombas d’água 15/03/2018 DBI 15 05/04/2018 sim P  

223 Contato 

telefônico (Max) 
BCG Instalação de ponto de tomada 220 V 21/03/2018 DBI 15 11/04/2018 sim P  

235 06/2018 BEE-Biblioteca Escola de 

Engenharia 
substituição de 3 lâmpadas eletrônicas 

frias de rosca 220V, localizadas na 

varanda da unidade 

22/03/2018 DBI 15 12/04/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

257 01/2018 BFD/SDC Troca de lâmpadas na Biblioteca da 

Faculdade de 
27/03/2018 DBI 15 17/04/2018 sim P  
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259 20/2018 CAR/SDC - Troca de aproximadamente 32 

lâmpadas nas 
27/03/2018 DBI 15 17/04/2018 sim P  

260 26/2018 BCG/SDC PINTURA DO TETO DA COPA DA 

BIBLIOTECA 
CENTRAL DO GRAGOATÁ 

27/03/2018 DBI 15 17/04/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

324 05/2018 BEE-Biblioteca Escola Reparos no telhado da Biblioteca da 

Escola de 
09/04/2018 DBI 15 30/04/2018 sim P  

331 Docto (Max/JU) BIBLIOTECA DA ESCOLA Verificar vazamento no telhado 11/04/2018 DBI 15 02/05/2018 sim P  

344 76/2018 BCG troca de uma torneira do lavatório do 

banheiro do 
11/04/2018 DBI 15 02/05/2018 sim P  

346 04/2018 Biblioteca Faculdade de 

Medicina 
Reparo no registro do banheiro dos 

funcionários da 
Biblioteca da Faculdade de Medicina 

(BFM) 

11/04/2018 DBI 15 02/05/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

347 09/2018 Biblioteca Faculdade de 

Medicina 
vazamento do registro, entupimento de 

pia e colocação da cuba da pia da copa 

da Biblioteca da Faculdade de Medicina 

11/04/2018 DBI 15 12/04/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

417 BCG 75/2018 BCG-Biblioteca Central do 

Gragoatá 
Três assentos para vaso sanitário, para 

banheiros da Biblioteca Central do 

Gragoatá 

25/04/2018 DBI 15 16/05/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

419 76/2018 BCG-Biblioteca Central Troca de uma torneira de lavatório do 

3º andar da 
25/04/2018 DBI 15 16/05/2018 sim P  

420 emergencial Biblioteca da Faculdade Tomada pegando fogo na Biblioteca da 

Faculdade 
25/04/2018 DBI 15 16/05/2018 sim P  

421 o.s. 41/2017 / 

memo BCG 

53/2017 

BCG - Biblioteca Central do 

Gragoatá 
Instalação de tomadas no térreo e 2º 

pavimento da Biblioteca Central do 

Gragoatá 

26/04/2018 DBI 15 17/05/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

422 o.s. 43/2017 / 

memo BCG 

54/2017 

BCG - Biblioteca Central do 

Gragoatá 
Instalação de vidro de janela localizada 

no 3º andar da Biblioteca Central do 

Gragoatá 

26/04/2018 DBI 15 17/05/2018  ‡ O tipo de serviço em questão não se encontra no escopo 

de atividades delimitado pelo contrato da empresa 

prestadora de serviços de vidraçaria 

435 emergencial BCG - Biblioteca Central do 

Gragoatá 
Retirada de filtro, troca de lâmpadas, 

torneira entupida e substituição de 

carrapeta. 

27/04/2018 DBI 15 18/05/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 
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449 05/2018 Biblioteca da Faculdade Instalação de Purificador de água na 

Biblioteca da 
07/05/2018 DBI 15 28/05/2018 sim P  

451 05/2018 Biblioteca da Creche Troca de maçaneta tubular cilíndrica da 

porta de 
07/05/2018 DBI 15 28/05/2018 sim P  

452 12/2018 Biblioteca da Faculdade Serviço de elétrica para colocação de 3 

plafons com 
07/05/2018 DBI 15 28/05/2018 sim P  

495 06/2018 Biblioteca Flor de Papel Solicitação de instalação de estantes de 

metal na BF 
P 

16/05/2018 
DBI 15 06/06/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

521 e-mail 

21/05/2018 
BCV/SDC – Biblioteca 

Central do Valonguinho 
Instalação de purificador de água "soft 

slim" na Biblioteca Central do 

Valonguinho 

22/05/2018 DBI 15 12/06/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

526 memo 06/2018 BFP/SDC (Biblioteca Flor de 

Papel / Superintendência de 

Documentação) 

solicitação de instalação de estantes de 

metal na BFP 
23/05/2018 DBI 15 13/06/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

545 67/2018 SDC/GAR Preenchimento de rachaduras 5 

rachaduras na Sala de Reunião da 

Superintendência de Documentação 

SDC, através de veda-trinca ou material 

similar flexível. Posteriormente deve-se 

proceder a pintura das paredes. O SDC 

está localizado no piso abaixo 

05/06/2018 DBI 15 26/06/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

550 memo 80/2018 BCG - Biblioteca Central do 

Gragoatá / Via SDC 
Solicitação de conserto das seguintes 

descargas: 1° andar (banheiro 

masculino, 01 conserto) e 2º andar 

(banheiro masculino: 02 consertos e 

banheiro 

06/06/2018 DBI 15 27/06/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

551 memo 77/2018 BCG - Biblioteca Central do 

Gragoatá / Via SDC 
Solicitação de troca de 01 (uma) 

fechadura para porta de blindex, 

localizada no setor de Obras Raras da 

Biblioteca Central do Gragoatá. 

06/06/2018 DBI 15 27/06/2018  ‡ O tipo de serviço em questão não se encontra no escopo 

de atividades delimitado pelo contrato da empresa 

prestadora de serviços de lâmpadas 

560 80/2018 BCG - Biblioteca Central do 

Gragoatá 
Conserto de 1 descarga do banheiro 

masculino no 1º andar, 2 descargas do 

banheiro masculino e 1 do banheiro 

feminino no 2º andar 

07/06/2018 DBI 15 27/06/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

 

562 e-mail 

22/05/2018 
Biblioteca da Faculdade Conserto da janela do Mezanino da 

Biblioteca da 
07/06/2018 DBI 15 27/06/2018 sim P  
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563 solicitação 

verbal 
BCG/NDC reparo hidráulico em banheiro feminino 

do NDC 
08/06/2018 DBI 15 27/06/2018 SIM P  

564 solicitação por 

e-mail (memo 
BCG/SDC instalação de 01 bebedouro da marca 

Master Frio, 
11/06/2018 DBI 15 28/06/2018 sim P  

574 memo 91/2018 SDC/GAR Mudança de balcão na secretaria da 12/06/2018 DBI 15 03/07/2018 sim P  

625 06/2018 SDC- Superintendência de 

Documentação 
Retirada de um escaninho afixada no 

balcão de atendimento, sem 

necessidade de compra de materiais, 

apenas ferramentas de marcenaria 

25/06/2018 DBI 15 16/07/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

 

651 memo 002/2018 BIME/SDC Instalação de lâmpadas. 29/06/2018 DBI 15 20/07/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

685 29/2018 BFM - Biblioteca Vazamento na pia do banheiro dos 

funcionários e 
09/07/2018 DBI 15 30/07/2018 sim P  

688 e-mail 

11/07/2018 
BIBLIOTECA CENTRAL DO 

GRAGOATÁ 
Consertar porta de divisória que está 

com o perfil solto 
11/07/2018 DBI 15 01/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

693 MEMO 07/2018 BIBLIOTECA FLOR DE PAPEL Conserto de maçaneta da Biblioteca 

Flor de Papel 
12/07/2018 DBI 15 02/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

706 solicitação 

verbal 
Biblioteca de Faculdade reparo elétrico no térreo da Biblioteca 

da 
12/07/2018 DBI 15 02/08/2018 sim P  

708 solicitação por 

e-mail 
Biblioteca da Faculdade Solicitação de reparo na parte elétrica 

da Biblioteca 
16/07/2018 DBI 15 06/08/2018 sim P  

710 solicitação por 

e-mail 
BIBLIOTECA CENTRAL Solicitação de reparo em um cano 

localizado na 
16/07/2018 DBI 15 06/08/2018 sim P  

712 e-mail em 

16/07/2018 
BIBLIOTECA CENTRAL Desentupimento do ralo do banheiro 

feminino do 3 º 
16/07/2018 DBI 15 06/08/2018 sim P  

723 memo 02/2018 SDC/BIG – INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS 
Solicitação da troca de três reatores de 

lâmpada para a Biblioteca do Instituto 

de Geociências (BIG). 

18/07/2018 DBI 15 08/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

736 37/2018 BCG/Via SDC Solicitação de conserto de duas 

descargas do banheiro feminino do 2º e 

3º andares da Biblioteca Central do 

19/07/2018 DBI 15 09/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 
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Gragoatá, pois a mesma está agarrando 

738 39/2018 BCG/SDC Solicitação com urgência do conserto 

de 01 tomada localizada no 1º piso da 

Biblioteca Central do Gragoatá. 

19/07/2018 DBI 15 09/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

739 41/2018 BCG/SDC Solicitação com urgência do conserto 

de 01 tomada do ar condicionado de 

parede Consul Multi Air - 10.000 BTUs - 

sala 403 - nº de controle 28, localizada 

no 3º piso da Biblioteca Central do 

19/07/2018 DBI 15 09/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

740 45/2018 BCG/SDC Solicitação com urgência do conserto 

de 01 vidro solto em uma divisória 

localizado no 3º andar, sala 406 da 

Biblioteca Central do Gragoatá. A queda 

desse vidro pode acarretar sério 

acidente aos 

19/07/2018 DBI 15 09/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

744 106/2018 SDC- Superintendência de 

Documentação 
Recolocação da cuba da pia da copa da 

SDC, no térreo da Biblioteca Central do 

Gragoatá 

19/07/2018 DBI 15 09/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

745 111/2018 SDC- Superintendência de 

Documentação 
Conserto de torneira do banheiro 

feminino da SDC, no térreo da BCG 
19/07/2018 DBI 15 09/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

746 108/2018 SDC- Superintendência de 

Documentação 
Remoção de prateleiras e instalação de 

novas prateleiras da copa da SDC, no 

térreo da BCG 

19/07/2018 DBI 15 09/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

 

763 47/2018 BCG - BIBLIOTECA Pintura dos painéis de exposição da 

Biblioteca 
20/07/2018 DBI 15 10/08/2018 Sim P  

781 solicitação por 

e-mail em 

24/07/2018 

Superintendência de 

Documentação 
Solicitamos o reparo elétrico da 

Superintendência de Documentação. 
24/07/2018 DBI 15 14/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

787 09/2018 Biblioteca da Escola de Solicitação de conserto de sifão do 

banheiro 
25/07/2018 DBI 15 15/08/2018 sim P  

801 08/2018 BEE - Biblioteca Escola Substituição de 08 lâmpadas queimadas 

tipo 
26/07/2018 DBI 15 16/08/2018 sim P  
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802 11/2018 BEE - Biblioteca Escola Instalação de boia de vedação no 

reservatório que 
26/07/2018 DBI 15 16/08/2018 sim P  

806 08/2018 Biblioteca da Escola de Solicitamos a substituição de cerca de 

08 (oito) 
30/07/2018 DBI 15 20/08/2018 sim P  

811 solicitação por 

e-mail em 

30/07/2018 

BIBLIOTECA CENTRAL DO 

GRAGOATÁ 
Solicitação de troca de uma lâmpada 

queimada na copa da Biblioteca Central 

do Gragoatá. 

30/07/2018 DBI 15 20/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

813 e-mail 

02/08/2018 
Biblioteca Flor de Papel Troca de maçaneta tubular da porta de 

entrada da 
02/08/2018 DBI 15 23/08/2018 sim P  

827 solicitação por 

e-mail em 

06/08/2018 

BIBLIOTECA CENTRAL DO 

GRAGOATÁ 
 Solicitação de troca de lâmpada na 

copa da Biblioteca Central do Gragoatá. 
07/08/2018 DBI 15 27/08/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

856 50/2018 Biblioteca Central do Reposição do tubo de sucção da bomba 

d'água da 
13/08/2018 DBI 15 03/09/2018 Sim P  

858 49/2018 BCG - BIBLIOTECA Avaliação de toda Instalação Hidráulica 

da 
13/08/2018 DBI 15 03/09/2018 Sim P  

890 32/2018 BCG – BIBLIOTECA CENTRAL 

DO GRAGOATÁ 
Troca da porta de madeira do Setor de 

Eventos/Atividades Culturais localizado 

no 1º andar da Biblioteca Central do 

Gragoatá 

20/08/2018 DBI 15 10/09/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

895 39/2018 BFM - Biblioteca Conserto do vazamento de água do 

teto do 
20/08/2018 DBI 15 10/09/2018 sim P  

905 06/2018 Biblioteca Faculdade de Conserto da parede da sala de serviços 

técnicos da 
21/08/2018 DBI 15 11/09/2018 sim P  

921 solicitação 

verbal 
BCG – BIBLIOTECA CENTRAL 

DO GRAGOATÁ 
Verificar refletor que se encontra na 

marquise do bloco G, fazendo a 

iluminação da frente da BCG 

23/08/2018 DBI 15 13/09/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

948 e-mail em 

29/08/2018 
Biblioteca Central do 

Gragoatá - BCG 
Solicitação de conserto do mictório do 

banheiro masculino localizado no 2º 

andar da Biblioteca Central do 

Gragoatá, o mesmo encontra-se 

29/08/2018 DBI 15 19/09/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

949 e-mail em 

29/08/2018 
Biblioteca Central do 

Gragoatá - BCG 
Solicitação de conserto do interruptor 

do salão do 1º andar da Biblioteca 

Central do Gragoatá 

29/08/2018 DBI 15 19/09/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 
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1082 e-mail 

11/09/2018 
Biblioteca do Valonguinho Troca de lâmpadas no banheiro da 

Biblioteca 
11/09/2018 DBI 15 02/10/2018 sim P  

1090 email 

(bfm@ndc.uff.br

) 

BIBLIOTECA Laudo de marceneiro para algumas 

bancadas da 
13/09/2018 DBI 15 04/10/2018 sim P  

1108 EMAIL 

bee@ndc.uff.br 
BEE Manutenção de tomadas e lâmpadas na 

BEE 
17/09/2018 DBI 15 08/10/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

1125 EMAIL 

bcv@ndc.uff.br 
BIBLIOTECA CENTRAL DO 

VALONGUINHO 
Instalar 176 lâmpadas de LED 20/09/2018 DBI 15 11/10/2018 sim P  

1127 EMAIL 

bfp@ndc.uff.br 
BIBLIOTECA FLOR DE PAPEL Instalação de maçaneta tubular na 

porta da sala do acervo infantil da 

Biblioteca Flor de Papel. 

20/09/2018 DBI 15 11/10/2018 sim P  

1157 solicitação por 

e-mail em 

25/09/2018 

Biblioteca da Faculdade de 

Farmácia 
Solicitação de troca de reator na 

Biblioteca da 
Faculdade de Farmácia 

26/09/2018 DBI 15 17/10/2018 sim P  

1161 Solicitação por 

e-mail em 
26/09/18 

(memo 20/18) 

Biblioteca da Escola de 

Engenharia e Instituto de 

Computação - BEE 

Conserto de sifão da cozinha. 26/09/2018 DBI 15 17/10/2018 sim P  

1162 Solicitação por 

e-mail em 
26/09/18 

(memo 21/18) 

Biblioteca da Escola de 

Engenharia e Instituto de 

Computação - BEE 

Solicitação de substituição de 01 

lâmpada eletrônica fria de rosca (220v) 

localizada na entrada (varanda) da 

unidade, que está queimada. 

26/09/2018 DBI 15 17/10/2018 sim P  

1165 Solicitação por 

e-mail em 
26/09/18 

Biblioteca Central do 

Gragoatá - BCG 
Solicitação de um eletricista para 

consertar um disjuntor que está saindo 

faísca e se encontra 

26/09/2018 DBI 15 17/10/2018 sim P  

1170 Solicitação por 

e-mail em 
27/09/2018 

Biblioteca Central do 

Gragoatá - BCG 
Solicitação de um eletricista para 

consertar um disjuntor que está saindo 

faísca e se encontra 

27/09/2018 DBI 15 18/10/2018 sim P  

1179 solicitação por 

e-mail em 

28/09/2018 

Biblioteca da Faculdade de 

Medicina - BFM 
Solicitação de substituição das 

lâmpadas que estão queimadas na 

Biblioteca da Faculdade de Medicina. 

28/09/2018 DBI 15 19/10/2018 sim P  

1180 solicitação por 

e-mail 

Biblioteca da Faculdade de 

Medicina - BFM 
Revisão no armário guarda-volumes 

não estão fechando e a maioria das 

portas estão empenadas, impedindo 

28/09/2018 DBI 15 19/10/2018 SIM P  
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(043/2018) seu fechamento... 

1183 solicitação por 

e-mail em 

28/09/2018 

Biblioteca Central Gragoatá - 

BCG 
Solicitação de reposição de 01 porta, 

localizada no 1º piso da Biblioteca 

Central do Gragoatá. 

28/09/2018 DBI 15 19/10/2018 sim P  

1185 memo 

BFD/SDC/GAR 

03/2018 

Superintendência de 

Documentação 
Solicitação de troca de lâmpadas e 

reatores, com urgência, do setor de 

atendimento da Biblioteca da 

Faculdade de Direito que está desde 

17/09 às 

01/10/2018 DBI 15 22/10/2018 sim P  

1192 Solicitação por 

e-mail 
BCG Solicitação de conserto da descarga 

travada do 3° 
01/10/2018 DBI 15 22/10/2018 sim P  

1244 e-mail em 

04/10/2018 
SDC/GAR Solicitação de mudança do balcão e 

possível 
05/10/2018 DBI 15  sim   

1303 e-mail em 

17/10/2018 
Biblioteca Central do Verificação de falta d'água na Biblioteca 

Central do 
17/10/2018 DBI 15 07/11/2018 sim P  

1306 MEMO 

177/2018 
Superintendência de Solicitação de conserto de torneira da 

pia da 
18/10/2018 DBI 15 08/11/2018 sim P  

1406 186/2018 SDC/GAR Solicitação de instalação de 05 tomadas 

elétricas na 
06/11/2018 DBI 15  sim   

1439 e-mail em 

12/11/2018 
SDC/GAR Solicitação de marceneiro para a 

realização dos 
13/11/2018 DBI 15 04/12/2018 sim P  

1440 e-mail em 

12/11/2018 
SDC/GAR Solicitação de eletricista para a 

realização dos 
13/11/2018 DBI 15 04/12/2018 sim P  

1449 MEMO 56/2018 BCG Reparos no telhado da BCG 13/11/2018 DBI 15 04/12/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

1459 e-mail em 

21/11/2018 
Superintendência de Solicitação de visita de um eletricista 

para verificar 
21/11/2018 DBI 15  sim   

1483 memo 194/2018 Superintendência de 
Documentação - SDC 

Solicitação de eletricista para os 

seguintes serviços: 
prender canaletas; cortar e prender fios 

soltos; prender tomadas em divisórias e 

trocar dois ventiladores de lugar. 

26/11/2018 DBI 15 17/12/2018  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 
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(Térreo da Biblioteca Central 

1535 013/2018 Biblioteca da Faculdade de 

Farmácia 
Impermeabilização, reparo e pintura 

das paredes da Copa e da sala de 

Serviços Técnicos da Biblioteca da 

Faculdade de Farmácia. 

11/12/2018 DBI 15 01/01/2019  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material 

1536 memo 217/2018 Superintendência de 
Documentação - SDC 

Solicitação de troca de maçaneta da 

porta da sala do Boletim de Serviço da 

UFF na SDC. Térreo da Biblioteca 

Central. (Serviço solicitado pela Sra. 
Débora Motta, Superintendente de 

Documentação) 

12/12/2018 DBI 15 02/01/2019  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

1554 e-mail em 

19/12/2018 
BCV - Biblioteca Central do 

Valonguinho 
Solicitação de conserto em vazamento 

do tanque da lavanderia da Biblioteca 

Central do Valonguinho. 

19/12/2018 DBI 15 09/01/2019 sim P  

1561 e-mail em 

15/01/2019 
BCG Solicitação de funcionário da 

manutenção para ver se consegue abrir 

a portinha de um guarda-volumes sem 

precisar arrombar. O guarda-volumes 

encontra-se no 1º andar da Biblioteca 

Central do Gragoatá 

15/01/2019 DBI 15 05/02/2019  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

1562 memo 14/2018 Superintendência de 

Documentação - Biblioteca 

Central do Gragoatá – BCG 

Solicitação de reparo e limpeza do 

prisma de ventilação do Jardim Interno 

da Biblioteca Central do Gragoatá. 

01/04/2019 DBI 15 22/04/2019  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

1563 memo 15/2018 Superintendência de 

Documentação - Biblioteca 

Central do Gragoatá – BCG 

Solicitação de recolocação das 

luminárias do jardim interno da 

Biblioteca Central do Gragoatá, que se 

encontra totalmente sem iluminação. 

01/04/2019 DBI 15 22/04/2019  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

1564 memo 18/2018 Superintendência de 

Documentação -  Biblioteca 

Central do Gragoatá – BCG 

Solicitação de recolocação das tampas 

dos ralos do telhado da biblioteca 

Central do Gragoatá. 

01/04/2019 DBI 15 22/04/2019  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

1565 memo 11/2018 Superintendência de 

Documentação - Biblioteca 

Central do Gragoatá - BCG 

Solicitação de reparos no telhado da 

Biblioteca Central do Gragoatá. 
01/04/2019 DBI 15 22/04/2019  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 
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1566 memo 13/2018 Superintendência de 

Documentação - Biblioteca 

Central do Gragoatá – BCG 

Solicitação de recolocação de um vidro 

de uma janela localizada no 4º piso. 
01/04/2019 DBI 15 22/04/2019  ‡ O tipo de serviço em questão não se encontra no escopo 

de atividades delimitado pelo contrato da empresa 

prestadora de serviços 

1567 memo 09/2018 Superintendência de 

Documentação -  Biblioteca 

Central do Gragoatá – BCG 

Solicitação de conserto de janelas do 

2º, 3º e 4º pisos da Biblioteca Central 

do Gragoatá. 

01/04/2019 DBI 15 22/04/2019  ‡ Serviço não realizado por conta de insuficiência de 

material. 

1568 memo 16/2018 Superintendência de 

Documentação - Biblioteca 

Central do Gragoatá - BCG 

Solicitação de recolocação de placa de 

gesso do teto da copa da Biblioteca 

Central do Gragoatá. 

01/04/2019 DBI 15 22/04/2019  ‡ O tipo de serviço em questão não se encontra no escopo 

de atividades delimitado pelo contrato da empresa 

prestadora de serviços 

Fonte: Coordenação de Manutenção da Superintendência de Arquitetura e Engenharia (CMA/SAEN) 
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1.9 Ações de capacitação 

 Consta no planejamento da SDC, eventos e ações de capacitação relacionados às 

áreas de Biblioteconomia e Arquivologia. Estes eventos são realizados pela SDC em parceria 

com outras unidades da UFF e com vistas à integração, capacitação e ação social.  

Quadro 5 - Ações de capacitação no âmbito da Superintendência e da UFF 

 

Segurança de acervos 

 Considerando a necessidade de ampliar a segurança do acervo com infraestrutura 

antifurto adequada, resguardar o patrimônio público e minimizar baixas no acervo, a UFF 

disponibilizou R$ 10.504,21 (Quadro 6) para manutenção dos portais antifurto pela RFID 

Brasil. Unidades que receberam visita técnica: BAC, BEE, BENF, BNO, BFD, BCG, BCV, BEM, 

BAVR, BRO. 

1.10 Tecnologias de informação e comunicação  

 Reestruturação da comunicação digital da SDC no que diz respeito aos portais, com 

informação direcionada às demandas dos usuários;  

Título Instituição 

II Encontro de Arquivistas da UFF CAR/SDC/UFF 

Curso Gestão de Projetos UFF 

Seminário Arquivos Fluminenses no contexto Ibero-americano PPGCI/UFF 

Oficina Access to Memory - atom CAR/SDC/UFF 

Oficina de Identificação de tipos documentais UFF 

V Seminário de Estudos da Informação PPGCI/UFF 

Workshop de Preservação Digital Sistêmica com Archivematica 

e Atom em uma cadeia de custódia 
CAR/SDC/UFF 

Curso de Iniciação à Administração Pública UFF 

A pesquisa no Diretório Brasil de Arquivos UFF 

2º Encontro de Bibliotecários da SDC SDC/UFF 

Encontros de Catalogadores da SDC SPTE/CBI 

Oficina de Catalogação de Artigos e Capítulos de Livros no 

Pergamum 
SPTE/CBI 

Oficina do Módulo de Autoridades do Pergamum SPTE/CBI 

Oficina de Pequenos Reparos LACORD/SDC 

Palestra: A aplicação da análise de citações no desenvolvimento 

de coleções de bibliotecas universitárias 
SDC/PPGCI 

Curso MARC 21 - Formato Bibliográfico e Formato Autoridade CBI/SDC/APC 

Treinamento do Módulo de Aquisição do Pergamum CBI/SDC/APC 



42 
 

  Estruturação de uma metodologia de divulgação de informes e notícias das unidades 

e Sede via portais; 

 Estabelecimento de novos e-mails com domínio IDUFF de acordo com normas de 

padronização da STI. 

 

1.11 Planejamento orçamentário 

 Definição de prioridades e busca de práticas de gestão que permitam num contexto 

orçamentário mais restrito, a realização de projetos institucionais transversais, para o 

alcance dos objetivos e o cumprimento da missão da SDC e da UFF. 

 

1.12 Prestação de Contas 

 Em sua estrutura organizacional a SDC não conta com uma Unidade Gestora (UG) de 

orçamento.  Esta função é realizada pela PROGRAD e PROAD. O Quadro 6 demonstra a 

aplicação de recursos por Sub-elemento de despesa de acordo com Plano de aplicação 2018 

da SDC. 
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Quadro 6 - Execução de orçamento para a SDC 

 EMPENHOS A 

LIQUIDAR5 

EMPENHOS 

LIQUIDADOS A 

PAGAR6 

EMPENHOS 

PAGOS7 

TOTAL EMPENHADO 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA: 

150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 

 FONTE DE RECURSO               8100000000 - TESOURO  17.723,71 0,00 1.428,90 19.152,61 

DESPESA  3390.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  

 CREDOR   00.330.676/0001-43 - EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME         

  2018NE803797 - MANUTENO DE EQUIPAMENTO 
GRAFICA UNIVERSITARIA PROCESSO: 
23069.001684/2018-13 CONTRATO 09/2018 
2018NC2384 2639 2642 

75,00 0,00 0,00 75,00 

 CREDOR   26.773.117/0001-00 - E G S ABRUNHOSA - ME         

  2018NE803791 - SUPERINTENDÊNCIA DE 
DOCUMENTAO PROPOSTA DA RFID BRASIL 
GATEWAI E SOLUTIONS DE MANUTENO DO 
SISEMA ANTIFURTO- PROC 

10.504,21 0,00 0,00 10.504,21 

NATUREZA DA 
DESPESA 

 3390.40.00   

 CREDOR   76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC         

  2018NE800913 - SUPERINT DE DOCUMENTAO - 
SUPORTE E MANUTENO DO SIST. 
INTEG.BIBLIOTECAS PROCESSO 
23069.002132/2018-14 2018NC000624 P 

7.144,50 0,00 1.428,90 8.573,40 

  

                                                           
5 EMPENHOS A LIQUIDAR: Solicitação de compra ou de serviço feita à empresa fornecedora e que ainda não foi recebido pela UFF. 
6 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR: Produto ou serviço entregue pelo fornecedor à UFF, mas com pagamento ainda não efetuado. 
7 EMPENHOS PAGOS: Execução de pagamento ao fornecedor após a entrega. 
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 EMPENHOS A 

LIQUIDAR 

EMPENHOS 

LIQUIDADOS A 

PAGAR 

EMPENHOS 

PAGOS 

TOTAL EMPENHADO 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA: 

153056 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

  

 FONTE DE 

RECURSO 

8100000000 - 

TESOURO 

  0,00 0,00 7.877,96 7.877,96 

 NATUREZA DA 

DESPESA 

 3390.30.00 - MATERIAL DE 

CONSUMO 

  

 CREDOR   491.823.587-53 - ANNE MARIE LAFOSSE PAES DE CARVALHO         

  2018NE800104 - SDC - DESPESA DE PEQUENO 
VULTO, CONFORME PROC. N: 151514/18-71. 
ANNE MARIE LAFOSSE PAES DE CARVALHHO. 
PROC ORIGEM: 

0,00 0,00 2.400,17 2.400,17 

  2018NE800292 - SDC-DESPESA DE PEQUENO 
VULTO. PROCESSO N154182/2018-86. PROC 
ORIGEM: 

0,00 0,00 2.497,08 2.497,08 

 NATUREZA DA 

DESPESA 

 3390.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC         

 CREDOR   491.823.587-53 - ANNE MARIE LAFOSSE PAES DE CARVALHO         

     2018NE800105 - SDC - DESPESA DE PEQUENO 
VULTO, CONFORME PROC. N: 151514/18-71. 
ANNE MARIE LAFOSSE PAES DE CARVALHHO. 
PROC ORIGEM: 

0,00 0,00 1.489,05 1.489,05 

     2018NE800293 - SDC-DESPESA DE PEQUENO 
VULTO. PROCESSO N154182/2018-86. PROC 
ORIGEM: 

0,00 0,00 1.491,66 1.491,66 
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 EMPENHOS A 

LIQUIDAR 

EMPENHOS 

LIQUIDADOS A 

PAGAR 

EMPENHOS 

PAGOS 

TOTAL EMPENHADO 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA: 

153984 - PRO-REITORIA DE 

GRADUAÇÃO 

    

 FONTE DE 

RECURSO 

8100000000 - TESOURO     178.683,20 78.532,95 7.038,29 264.254,44 

  NATUREZ

A DA 

DESPESA 

 3390.30.00 - MATERIAL DE 

CONSUMO 

  

 CREDOR   05.619.105/0001-47 - NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 

ESCRITORIO LTDA - 

        

     2018NE800439 - PARA ATENDER AO SDC. 

PROT.1017 PROC.2472/2018-45 

PREGO:43/2018 UASG:153984 PROC ORIGEM: 

2018PR00043 

164,38 0,00 0,00 164,38 

     2018NE800557 - PARA ATENDER AO SDC. 

PROT.2063 PROC.2472/2018-45 

PREGO:43/2018 UASG:153984 PROC ORIGEM: 

2018PR00043 

1.643,80 0,00 0,00 1.643,80 

 CREDOR   10.863.930/0001-22 - FRISMAR LTDA - ME         

     2018NE800440 - PARA ATENDER AO SDC. 

PROT.1015 PROC.2472/2018-45 

PREGO:43/2018 UASG:153984 PROC ORIGEM: 

2018PR00043 

0,00 0,00 5.880,00 5.880,00 

     2018NE800558 - PARA ATENDER AO SDC. 

PROT.2063 PROC.2472/2018-45 

PREGO:43/2018 UASG:153984 PROC ORIGEM: 

2018PR00043 

1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 
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 EMPENHOS A 

LIQUIDAR 

EMPENHOS 

LIQUIDADOS A 

PAGAR 

EMPENHOS 

PAGOS 

TOTAL EMPENHADO 

 CREDOR   17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP         

     2018NE800529 - PARA ATENDER AO SDC. 
PROT. 184/2018. PROC.: 2472/2018-45. PROC 
ORIGEM: 2018DI00082 

8.105,00 0,00 0,00 8.105,00 

     2018NE800530 - PARA ATENDER AO SDC. 
MEMO: 184/2018. PROC.: 2472/2018-45. PROC 
ORIGEM: 2018DI00082 

8.069,70 0,00 0,00 8.069,70 

 CREDOR   25.318.011/0001-45 - GREEN OFFICE EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITORIO LTDA - ME 

        

     2018NE800441 - PARA ATENDER AO SDC. 
PROT.1016/1014 PROC.2472/2018-45 
PREGO:43/2018 UASG:153984 PROC ORIGEM: 
2018PR00043 

0,00 0,00 1.158,29 1.158,29 

     2018NE800556 - PARA ATENDER AO SDC. 
PROT.2063 PROC.2472/2018-45 
PREGO:43/2018 UASG:153984 PROC ORIGEM: 
2018PR00043 

4.192,67 0,00 0,00 4.192,67 

 CREDOR   26.773.117/0001-00 - E G S ABRUNHOSA - ME         

     2018NE800468 - PARA ATENDER AO SDC. 
MEMO 183/2018. PROC.: 2472/2018-45. 
PREGO: 173/2017. UASG: 154043. PROC 
ORIGEM: 05001732017 

5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 

NATUREZA 
DA 
DESPESA 

 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   

  CREDOR   05.634.834/0010-63          

     2018NE800541 - PARA ATENDER AO SDC. 
MEMO.184/2018 PROC.2472/2018-45 
DI:83/2018 UASG:153984 PROC ORIGEM: 
2018DI00083 

16.872,60 0,00 0,00 16.872,60 
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 EMPENHOS A 

LIQUIDAR 

EMPENHOS 

LIQUIDADOS A 

PAGAR 

EMPENHOS 

PAGOS 

TOTAL 

EMPENHADO 

  CREDOR   08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS 

LTDA 

        

      2018NE800179 - PARA ATENDER AO SDC. 

MEMO 110/2018 PROC. 21907/2018-51 

PREGO:32/2017 UASG:153984 PROC ORIGEM: 

2017PR00032 

81.467,05 78.532,95 0,00 160.000,00 

  CREDOR   40.343.162/0001-47 - PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA - 

ME 

        

     2018NE800547 - PARA ATENDER AO SDC. 

MEMO. 184/2018. PROC.: 2472/2018-45. 

PREGO: 25/2018. UASG: 150182. PROC 

ORIGEM: 05000252018 

11.088,00 0,00 0,00 11.088,00 

  CREDOR   71.310.023/0001-40 - ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA - EPP         

      2018NE800180 - PARA ATENDER AO SDC. 

MEMO: 110/2018. PROC.: 021907/2018-51. 

PREGO: 32/2017. UASG: 153984. PROC 

ORIGEM: 2017PR00032 

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 

T O T A L 196.406,91 78.532,95 16.345,15 291.285,01 

Fonte: Unidade Gestora da Pró-Reitoria de Graduação 
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2. GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA  

 

1.1 Coordenação de Arquivos (CAR) 

A Coordenação de Arquivos (CAR) é uma unidade da Superintendência de Documentação da 

Universidade Federal Fluminense, órgão responsável pela coordenação técnica e 

administrativa das bibliotecas e arquivos da instituição. 

A unidade é a responsável pelas fases intermediária e permanente da gestão de arquivos da 

UFF, sendo a fase corrente de competência da Gerência Plena de Comunicações 

Administrativas (GPCA), vinculada à Pró-Reitoria de Administração (PROAD). A CAR é 

composta pelas seguintes unidades: 

 

Quadro 7 - Seções e Setores da Coordenação de Arquivos 

Unidade Competências 

Seção de Arquivo 
Permanente (SAPE) 

Planejar e controlar o recolhimento de documentos oriundos de unidades 
administrativas e acadêmicas; manter em preservação os documentos de 

valor permanente sob sua custódia; orientar a realização de pesquisas em 
documentos sob sua custódia; elaborar o arranjo e a descrição dos 

conjuntos documentais de valor permanente sob sua custódia. 

Setor de Arquivo 
Especial (SAES) 

Executar o processamento técnico arquivístico dos documentos sob sua 
custódia, cujo suporte exija condições e/ou equipamentos específicos; 

orientar os procedimentos para transferência e recolhimento de 

documentos cujo suporte exija condições e/ou equipamentos específicos; 
orientar a realização de pesquisas em documentos sob sua custódia. 

Setor de Conservação e 

Restauração de 
Documentos 

Arquivísticos (SCRD) 

Planejar, coordenar e executar as ações de preservação no acervo 
custodiado pela Coordenação de Arquivos; diagnosticar e monitorar as 

condições físicas e ambientais dos depósitos da Coordenação de Arquivos; 

prestar orientação técnica para prevenção de sinistros em acervos 
arquivísticos da Universidade e em instituições solicitantes. 

Seção de Arquivo 

Intermediário (SAIN) 

Planejar, controlar e executar a transferência de documentos arquivísticos 

oriundos de unidades da UFF, bem como as assessorias técnicas 
relacionadas aos acervos de guarda intermediária e dos passíveis de 

eliminação da UFF; Avaliar e destinar a documentação sob sua custódia; 
Elaborar listagens de eliminação de documentos e encaminhar à apreciação 

da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF.  

Setor de Análise e 
Programação (SAPR) 

Setor em desativação 

 

2.1.1 Objetivos da CAR 

 Coordenação, planejamento e direção das atividades arquivísticas da UFF; 

 Desenvolvimento de ações e políticas de acesso às informações arquivísticas; 
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 Classificação e avaliação de documentos de arquivo, conforme orientação técnico-

normativa dos códigos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos de 

arquivo relativos às atividades-meio da Administração Pública Federal e atividades-fim das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Resolução nº 14/2001, do Conselho Nacional de 

Arquivos - CONARQ, Portaria AN/MJ nº 92/2011 e Portarias MEC nº 1.224 e 1.261/2013);  

 Criação de grupos de trabalho que visem a elaboração de normas e procedimentos 

ligados à gestão de documentos e arquivos; 

 Orientação técnica na implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com 

vistas à obtenção de conformidade nos processos de gestão de documentos; 

 Estabelecimento de parcerias com outras unidades da UFF para conformidade dos 

processos ligados à gestão de documentos e arquivos; 

 Alinhamento às diretrizes de sustentabilidade do Plano de Logística Sustentável (PLS) 

e ao documento de Motivação Institucional da UFF, por meio da aplicação de conceitos de 

sustentabilidade na gestão de documentos; 

 Elaboração de normas e procedimentos quanto aos processos de organização, 

tratamento e fluxo das informações arquivísticas nas unidades administrativas e acadêmicas 

da universidade. 

 Acompanhamento e adoção das Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ);  

 Guarda e manutenção dos acervos arquivísticos da UFF. 

 

2.1.2 Grupos de Trabalho 

A CAR possui os seguintes grupos de trabalho em atividade: Grupo de Trabalho Website da 

Coordenação de Arquivos, Grupo de Trabalho para elaboração de normas de recolhimento, 

arranjo e descrição de documentos arquivísticos e o Grupo de Trabalho Sistema de Arquivos. 

Este último, no período compreendido por este relatório não realizou atividades.  

 

2.1.2.1 Grupo de Trabalho Website da Coordenação de Arquivos 

 

Seguindo demanda da Superintendência de Tecnologia da Informação, que passou a adotar 

como padrão o sistema de gerenciamento de conteúdo Wordpress, foi formado o Grupo de 

Trabalho de atualização do site da Coordenação de Arquivos para realizar a migração do 

sistema de gerenciamento de conteúdo Joomla para Wordpress, bem como atualizar 

conteúdos e estrutura do site da CAR. 



50 
 

O GT foi constituído pela Determinação de Serviço SDC nº 54 em 12 de abril de 2018 e tem 

como objetivos específicos: 

 Migração do site da CAR do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo Joomla! para 

Wordpress; 

 Reestruturar o site com ênfase nos serviços prestados pela CAR; 

 Atualizar os conteúdos e as informações disponibilizadas no site da CAR; 

 Disponibilizar informações sobre o Acervo da CAR; e 

 Disponibilizar dados relativos à gestão da CAR. 

Foram realizadas dez (10) reuniões entre os meses de abril e agosto de 2018. Durante as 

reuniões foram tratadas questões como estabelecimento de modelo de site de acordo com 

as opções ofertadas pela STI, visita a sites de serviços arquivísticos de outras Universidades, 

tais como: UFRJ, UNIRIO, UFMG, UnB, USP, UNICAMP, USC e UFSM e instituições 

arquivísticas como o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), adequação aos 

padrões de governo eletrônico (e-GOV) e de acessibilidade em governo eletrônico (e-MAG), 

definição de tipos de usuário (administrador, editor, autor, colaborador, assinante). 

Durante o processo de construção do novo site ocorreu uma consulta a Comunicação Interna 

da Superintendência de Comunicação Social (CISCS) para dirimir dúvidas quanto à 

publicação de conteúdos relacionados aos órgãos da administração pública federal durante o 

período eleitoral8. Por fim, informamos que o site está efetivamente migrado e atualizado, 

com algumas ações pontuais no que se refere à adequação de estilos e identidade visual. 

 

2.1.2.2 Grupo de Trabalho para elaboração de normas de recolhimento, arranjo 

e descrição de documentos arquivísticos 

 

O Grupo de Trabalho para elaboração de normas de recolhimento, arranjo e descrição de 

documentos arquivísticos foi instituído por meio da Determinação de Serviço SDC nº 78, de 

17 de outubro de 2018 para atender às necessidades da Coordenação de Arquivos da 

Superintendência de Documentação no tratamento e recolhimento da documentação 

produzida na UFF. O GT tem como objetivos específicos: 

a) elaborar normas e diretrizes para recolhimento de documentos ao arquivo 

permanente; 

b) estabelecer a definição dos fundos da CAR e seu(s) respectivo(s) quadro(s) de 

arranjo; 

                                                           
8 http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/eleicoes-2018  

http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/eleicoes-2018
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c) elaborar um instrumento de pesquisa (Guia de Fundos) para a CAR. 

 

Cumprindo de maneira satisfatória os primeiros objetivos dentro do prazo ou vislumbrando a 

continuidade do GT após o período, outras metas podem ser trabalhadas como: 

a) construir orientações padronizadas para a atividade de descrição de documentos; 

b) definir diretrizes para elaboração de instrumentos de pesquisa mais específicos 

(inventários, catálogos). 

Tendo sido formado ao fim de 2018, foram realizadas três (3) reuniões. Os pontos 

abordados nos encontros foram: 

 a necessidade de ampliar norma de assessoria técnica para incluir procedimentos 

frente às dificuldades enfrentadas pelos setores produtores em relação à falta de material 

adequada; 

 a necessidade de normativa interna que estabeleça parâmetros para recolhimento de 

documentos; 

 diretrizes para a Seção de Arquivo Intermediário (SAIN), que continuará 

centralizando as atividades das assessorias técnicas, exceto em casos excepcionais, para os 

quais contará com suporte das demais seções; 

 a necessidade de envolver, mais à frente, o Coordenador para verificar a 

possibilidade de condicionar recolhimentos ao fornecimento de material, bem como possíveis 

especificações para os mesmos; 

 retomar as tratativas para modificar ou revogar a Norma de Serviço nº 329, de 26 de 

outubro de 1988, que dispõe sobre o Memória UFF, com ressalva para eliminação de cópias 

ou duplicatas; 

 formalizar o recorte temporal do acervo permanente (1960 ou 1965). Ressalvada a 

necessidade de avaliar quais são de fato os documentos de arquivo, se ainda estão legíveis 

(estado de conservação) e seu valor diante do conjunto produzido; 

 contatar o Arquivo Nacional para verificar os procedimentos de avaliação nos casos 

de documentos produzidos há muito tempo; 

 delimitar as divisões dentro dos fundos: refletir sobre a possibilidade de diminuir a 

quantidade de divisões em níveis inferiores para se enquadrar no esquema lógico proposto 

pela Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE); 

 constatada a necessidade de elaboração de um documento que verse sobre o 

tratamento técnico dos documentos e um instrumento específico para tratar de 

recolhimento. 
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Os tópicos abordados servirão como subsídios para as atividades do GT no próximo ano. 

Contatos com outras Universidades e o Arquivo Nacional serão feitos no sentido de embasar 

as recomendações do grupo.  

 

2.1.3 Parcerias 

A CAR deu continuidade nas parcerias internas durante o período deste relatório. 

 

● Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

O Projeto Gestão de Resíduos, no âmbito do Programa de Ações Sustentáveis na UFF tem 

por objetivo atender aos requisitos técnicos e legais de processamento dos documentos 

destituídos de valor após a aprovação das listagens de eliminação de documentos pela CPAD 

e pelo Arquivo Nacional e posterior publicação do Edital de Ciência de Eliminação de 

Documentos no Diário Oficial da União (DOU).  

O referido programa é uma parceria com o Projeto ECO-Enel, na qual a unidade que destina 

seus documentos para os centros de reciclagem conveniados, possui um desconto na conta 

de energia elétrica. Além disso, a parceria cumpre a determinação do Decreto nº 5.940, de 

25 de outubro de 2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. 

 

● Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

Projeto PDI – Digitalização. Parceria entre a CAR e o LARE com o objetivo de organizar e 

facilitar o acesso aos documentos produzidos e recebidos pela PROGRAD mediante o 

processo de digitalização. 

 

● Programa de Estágio Interno da PROGRAD 

Supervisão de estagiários do curso de Arquivologia que realizam estágios em diversas 

unidades da UFF. Desde 2016, a iniciativa tem por objetivo dar celeridade ao processo de 

organização de documentos nas unidades mediante a contratação de um estagiário do curso 

de Arquivologia. Ressalta que a supervisão das atividades e o estabelecimento de planos de 

trabalho foi realizado por arquivistas da Coordenação de Arquivos.  

Cabe enfatizar que com a atuação dos estagiários nas unidades, tem-se como principal 

meta, cumprir as determinações das Portarias MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, 

que institui normas sobre a manutenção e guarda do acervo acadêmico das IFES 

pertencentes ao sistema federal de ensino e a de nº 1.261, de 23 de dezembro de 2013, que 
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torna obrigatória a utilização do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim das IFES. 

 

2.1.4 Atendimento das demandas da lei de acesso à informação 

 

O atendimento das demandas emanadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão da UFF 

(SIC/UFF) se restringem unicamente a questões relativas à área de Arquivologia. O SIC/UFF 

passou a ser gerenciado pelo arquivista Igor Garcez, indicado pelo Comitê de Gestão da 

Informação da UFF9. O gráfico abaixo mostra o quantitativo de atendimento das demandas 

direcionadas à CAR/SDC no período abrangido por este relatório. 

 

Gráfico 1 - Série histórica de atendimento das demandas do e-SIC/UFF para a CAR 

 

 

2.1.5 Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF (CPAD) foi instituída pela 

Portaria nº 25.746, de 15 de julho de 1998. Sua composição atual consta na Portaria nº 

54.588, de 10 de setembro de 201510. A Comissão cumpre o que é determinado pelo art. 

18, do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, onde diz que em cada órgão e entidade 

da Administração Pública Federal será constituída comissão permanente de avaliação de 

documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, 

avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, 

                                                           
9 Portaria nº 61.717, de 13 de julho de 2018. 
10 Foram realizadas inclusões de membros por meio das Portarias nº 56.791, de 26 de julho de 2016 e 
nº 59.055, de 7 de junho de 2017. 
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tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos 

destituídos de valor. 

Em âmbito interno, neste ano, a CPAD teve seu regimento interno aprovado por meio da 

Portaria nº 62.415, de 5 de novembro de 2018 e foram realizadas cinco (5) reuniões 

ordinárias, conforme calendário estabelecido previamente. No Gráfico 2 são evidenciados os 

resultados das reuniões realizadas em comparação com exercícios anteriores. 

 

Gráfico 2 - Série histórica das Listagens de eliminação de documentos aprovadas (2015-

2018) 

 

 

Em relação ao ano anterior, notamos uma pequena redução no quantitativo de listagens de 

eliminação de documentos aprovadas. Apesar da CPAD ter uma autonomia no âmbito da 

Universidade sobre a eliminação de documentos, é de competência legal e regimental do 

Arquivo Nacional, a gestão de documentos nos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal. Portanto, a eliminação de documentos na UFF está condicionada a autorização das 

listagens pelo Arquivo Nacional.  

A CPAD é a responsável pela aprovação da eliminação de todos os documentos produzidos e 

recebidos pela UFF. Para melhor compreensão, o gráfico a seguir mostra por unidade as 

listagens de eliminação de documentos apresentadas. 
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Gráfico 3 - Listagens de eliminação de documentos aprovadas por Campi (2018) 

 

O gráfico mostra que a produção de listagens de eliminação de documentos em larga escala 

se dá no Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), em decorrência de existir uma 

arquivista lotada nessa unidade e que atua diretamente com a gestão de documentos. Já na 

Faculdade de Farmácia (CMF), o percentual de 21% está associado ao trabalho dos 

estagiários de arquivologia do Programa de Estágio Interno UFF e que são supervisionados 

por arquivistas da Seção de Arquivo Intermediário (SAIN/CAR).  

Os demais percentuais se referem à produção de listagens de documentos acumulados na 

Coordenação de Arquivos ou oriundos de processamento técnico realizado pela SAIN/CAR, 

após transferência.  

Com relação aos Editais de Ciência de Eliminação de Documentos, em 2018, a CPAD 

encaminhou para publicação até o fechamento deste relatório, 4 (quatro) editais. Neste ano, 

por meio da Superintendência de Documentação, a CPAD pode utilizar o saldo de empenho 

do Gabinete do Reitor para realizar a publicação dos editais no Diário Oficial da União (DOU). 

A publicação atende às Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) nº 5, de 30 

de setembro de 199611 e a de nº 40, de 9 de dezembro de 201412. O custo total no ano de 

2018 com a publicação dos editais foi de R$ 2.940,56 (Empenho 2018NE800386). 

                                                           
11

 Dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de documentos nos Diários Oficiais da União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios. 
12

 Dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 
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No que se refere à eliminação física de documentos, a Coordenação de Arquivos da 

Superintendência de Documentação possui uma parceria com o Programa de Ações 

Sustentáveis na UFF. O gráfico abaixo mostra uma série histórica do quantitativo de 

documentos eliminados fisicamente pela Coordenação de Arquivos por meio da CPAD. 

 

Gráfico 4 - Série histórica da eliminação física de documentos (em quilos) 

 

 

Desde o estabelecimento da parceria entre a CAR/SDC e a PROEX, a CPAD já eliminou 10,9 

toneladas de documentos, contribuindo para a racionalização de documentos em suas áreas 

de guarda. Além disso, a CPAD se alinha às premissas sustentáveis da UFF. 

 

2.1.6 Seção de Arquivo Intermediário (SAIN) 

Para o ano de 2018 foram definidas 4 (quatro) grandes ações que se dividiram em metas e 

subdividiram em uma série de atividades. Em virtude, ainda, das demandas que surgiram no 

decorrer da execução das atividades, foram necessárias algumas alterações no 

planejamento, conforme descrito nos itens a seguir. 
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2.1.6.1 Tratamento arquivístico dos documentos custodiados pela SAIN 

 

Quadro 8 - Demanda reprimida SAIN 

Descrição Atividades Status 

1) Finalizar o tratamento dos 

documentos do Departamento de 

Comunicação Social (GCO) 

 Identificar os documentos selecionados 

pelo estagiário, sob supervisão, para eliminação 

ou guarda permanente; 

 Apresentar listagem de eliminação de 

documentos (LED) elaboradas pelo estagiário, 

sob supervisão, para aprovação da CPAD; 

 Revisão a classificação de documentos; 

 Selecionar documentos para eliminação, 

guarda intermediária ou permanente; 

 Realizar o remanejamento de caixas; e 

 Encaminhar a documentação à 

SAPE/CAR, via guia de recolhimento. 

0% 

2) Revisar a classificação dos 

documentos do Departamento de 

Documentação (GDO)13 

 Analisar material produzido; 

 Revisar a classificação de documentos; e 

 Revisar a descrição de documentos. 

100% 

3) Finalizar o tratamento dos 

documentos da Coordenação do curso 

de Tecnologia de Sistemas de 

Computação (TSC) 

 Elaborar listagem de eliminação de 

documentos (LED); e 

 Apresentar LED à CPAD. 

100% 

4) Realizar o tratamento dos 

documentos oriundos da Faculdade de 

Odontologia de Nova Friburgo (FONF)  

 Realizar a classificação de documentos; 

 Selecionar documentos para guarda 

intermediária, eliminação ou guarda 

permanente; 

 Apresentar LED à CPAD; e 

 Encaminhar a documentação à 

SAPE/CAR, via guia de recolhimento 

100% 

 

A meta 1 não foi alcançada em função de a mão-de-obra ter sido alocada para outras 

atividades da Seção: identificação de documentos passíveis de eliminação no acervo 

intermediário, elaboração de LED dos documentos da Coordenação de Seleção Acadêmica 

                                                           
13 Atual Departamento de Ciência da Informação (GCI). 
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(COSEAC) e a revisão da classificação de documentos do Departamento de Documentação 

(GDO). 

 

Quadro 9 - Expansão da capacidade de armazenamento dos depósitos da SAIN/CAR 

Descrição Atividades Status 

1) Destinar os processos oriundos dos 

Centros extintos custodiados pela Seção 

 Identificar nas listagens de transferência 

de documentos (LTD) a localização dos 

processos; 

 Preencher LTD; e 

 Encaminhar os processos aos protocolos 

de origem. 

100% 

2) Tratamento técnico dos documentos 

oriundos das assessorias técnicas 

(2017-2018) 

 Conferir listagens de transferência de 

documentos; 

 Revisar a classificação de documentos; 

 Selecionar documentos para eliminação, 

guarda intermediária ou permanente; 

 Apresentar LED à CPAD; 

 Encaminhar a documentação à 

SAPE/CAR, via guia de recolhimento; 

 Manter os documentos de guarda 

intermediária identificados; e 

 Trocar etiquetas de identificação. 

70% 

 

Sobre o item 1 foram encaminhadas ao arquivo de processos da Gerência Plena de 

Comunicações Administrativas (GPCA) 77 caixas, o que equivale a 10,14 metros lineares de 

documentos. Na realização da atividade demonstrada no quadro 8, viu-se a oportunidade de 

realizar outras duas atividades: destinar os históricos oriundos dos centros extintos 

custodiados pela SAIN/CAR e identificar documentos passíveis de eliminação no acervo que 

teve como resultado a aprovação de duas listagens de eliminação de documentos da 

COSEAC. 

Acerca do item 2, das atividades planejadas para esta meta, apenas a documentação 

transferida, em 2017, oriunda da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

(PROPPI) equivalente a 80 caixas não teve seu tratamento iniciado. Inclusive, foram 

recebidas 162 caixas das transferências realizadas em 2018, pelas unidades onde existem 

estagiários de arquivologia do Programa de Estágio Interno da UFF. Essas caixas não 

sofreram tratamento, dada a demanda elevada de atividades de assessoria técnica realizada 
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pela SAIN em 2018. Além disso, duas arquivistas da Seção estão envolvidas na implantação 

de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cujo impacto acarretou atraso na 

finalização das demais atividades desta meta. 

Quadro 10 - Normatização a gestão do acervo acadêmico 

Descrição Atividades Status 

1) Instruir os estagiários do curso de arquivologia 

selecionados no Programa 

 Oferecer curso e oficina de 

classificação de documentos de 
arquivo 

100% 

2) Acompanhar as atividades realizadas pelos 
estagiários 

 Realizar visitas periódicas 

para orientação; e 

 Realizar orientação remota. 

100% 

1) Elaborar normativa a respeito dos dossiês de 

aluno 

 Realizar levantamento 

bibliográfico; 
 Elaborar minuta de 

publicação; 

 Apresentar a publicação ao 

LARE/SDC; 
 Apresentar aos demais 

arquivistas para consulta pública; e 

 Submeter à CAR, SDC e ao 

DAE/PROGRAD. 

40% 

2) Elaborar normativa para organização da 

documentação produzida pelos Departamentos de 
Ensino e Coordenações de curso da UFF 

 Realizar levantamento 

bibliográfico; 
 Elaborar minuta de 

publicação; 

 Apresentar aos demais 

arquivistas para consulta pública; 
 Submeter à CAR, SDC e ao 

DAE/PROGRAD; e 

 Providenciar ampla 

divulgação para a comunidade 

acadêmica. 

0% 

3) Elaborar cartilha a respeito da transferência e 

eliminação de documentos 

 Realizar levantamento 

bibliográfico; 

 Elaborar minuta de 

publicação; 

 Apresentar aos demais 

arquivistas para consulta pública; 
 Submeter à CAR e SDC; e 

 Providenciar ampla 

divulgação. 

0% 

 

Sobre o item 1, as três últimas atividades não foram finalizadas e as atividades dos itens 2 e 

3 não foram concluídas em virtude de outras demandas surgidas na Seção. 
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Quadro 4 - Atividades de coordenação de bolsistas de extensão 

Descrição 
Atividades Status 

1) Descrever e organizar o acervo da Unidade 

Avançada José Veríssimo (UAJV) 

 Realizar descrição do acervo da 

UAJV/PROEX; e 

 Organizar os documentos da 

UAJV/PROEX. 

100% 

 

2.1.6.2 Atividades técnicas no acervo do Departamento de Administração de 

Pessoal (DAP) 

 

As atividades realizadas no acervo do DAP sob custódia da SAIN/CAR em 2018 foram: 

a) Organização dos depósitos do DAP por meio do remanejamento de: 

 52 caixas do conjunto de documentos do HUAP; 

 572 caixas do conjunto de documentos do DCF14. 

b) (Re)acondicionamento e remanejamento de aproximadamente 20% das pastas 

funcionais com troca de invólucros; 

c) Elaboração de listagem de eliminação de documentos (43 caixas); e 

d) Atendimento a pesquisa interna, arquivamento e desarquivamento, conforme quadro 

a seguir. 

Quadro 12 - Atividades no acervo do DAP 

Atividades Solicitações 2017 2018 

Arquivamento Assentamentos Funcionais 189 247 

Expedientes administrativos 28 79 

Documentos avulsos 1820 5103 

Consultas Assentamentos Funcionais 217 235 

Expedientes administrativos 64 52 

Livros de frequência 5 5 

Envio de documentos Malotes enviados ao DAP 81 71 

 

                                                           
14 As caixas referentes ao DCF foram retiradas parcialmente e o restante aguarda liberação de espaço 
físico nos depósitos da SAIN/CAR para serem remanejadas. 
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Reiteramos a informação constante no relatório anual de atividades de 2017 que não 

possuímos todos os expedientes indexados em planilha. De um total de cerca de 56.000 

pastas, temos indexadas somente 24.909. Além disso, o mobiliário utilizado para 

acondicionamento do acervo não se encontra em condições adequadas de uso, conforme 

imagens apresentadas no relatório de 2016. Acrescenta-se ainda que os concursos realizados 

a partir de 2016 deram origem, ainda em papel, a centenas de pastas funcionais que não 

podem ser transferidas do DAP para a SAIN/CAR por não existir espaço físico disponível. 

Atualmente, a SAIN em conjunto com a CAR e a SDC estão em tratativas com o DAP para a 

digitalização do legado dos assentamentos funcionais com vistas a inserção dos mesmos no 

Assentamento Funcional Digital (AFD), em cumprimento à Portaria nº 9, de 1º de agosto de 

2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão. 

2.1.6.3 Assessoria técnica 

O principal serviço da SAIN/CAR consiste em atender às solicitações de assessoria técnica 

em arquivos. Essa é uma atribuição que tem suas atividades desenvolvidas conforme 

demanda. É preciso mencionar que conforme consta no relatório anual de atividades de 

2017, foram recebidas 897 caixas na SAIN/CAR por intermédio deste serviço e mais 160 

caixas oriundas de transferências realizadas pelas unidades da UFF que possuíam estagiário 

do curso de Arquivologia. 

Essas caixas começaram a passar por tratamento técnico a partir da nomeação e posse de 

duas novas servidoras arquivistas no final do 2º semestre de 2017. Diante desta situação, a 

CAR/SDC suspendeu por 10 (dez) meses, a transferência de documentos oriundos das 

assessorias técnicas. A decisão foi publicada no Boletim de Serviço de 13/03/2018, na 

Determinação de Serviço SDC nº 47, de 2 de março de 2018. 

Apesar da suspensão das transferências de documentos, as unidades que solicitaram 

assessoria técnica até 31 de dezembro de 2017 foram atendidas normalmente e puderam 

efetivar as transferências de documentos. As novas assessorias técnicas continuaram a ser 

solicitadas e procuramos atender de acordo com a programação prevista pela SAIN/CAR. 

Em 2018 tivemos um total de 50 solicitações de assessoria técnica, além da assistência às 10 

(dez) unidades que possuem estagiário interno do curso de Arquivologia. Cabe mencionar 

que as unidades da UFF que possuem estagiários internos de arquivologia foram autorizadas 

a transferir documentos para a SAIN/CAR. 

A assessoria técnica em arquivos é realizada mediante uma consecução de etapas que se 

iniciam no contato preliminar do solicitante, via formulário eletrônico disponível em 

www.arquivos.uff.br, até a transferência da documentação para a SAIN/CAR. Por isso, não é 

http://www.arquivos.uff.br/
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raro que as assessorias levam cerca de dois anos para serem completamente finalizadas. A 

seguir, apresentamos alguns dados sob a forma de gráficos para melhor compreensão a 

respeito das assessorias técnicas que foram solicitadas entre 2017 e 2018 e iniciadas em 

2018: 

Gráfico 5 - Status das assessorias técnicas (2017-2018) 

 

Do total de 50 solicitações de assessoria técnica em arquivos, temos as seguintes 

informações: 

 

a) 9 (nove) não foram iniciadas. Ou seja, não houve levantamento documental e 

tampouco visita técnica para realizar o diagnóstico; 

b) 18 (dezoito) estão em andamento, pois recebemos o levantamento documental, 

houve a visita técnica e estamos acompanhando a organização da documentação para a 

futura transferência de documentos; 

c) 8 (oito) estão aguardando a autorização para realizar a transferência da 

documentação; 

d) 3 (três) assessorias técnicas já tiveram seus documentos transferidos; 

e) 1 (uma) assessoria realizada no Curso extinto de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências foi finalizada e os documentos foram recolhidos para a SAPE/CAR; e 

f) 12 (doze) assessorias técnicas foram finalizadas. 

 

Dos 10 (dez) estagiários de arquivologia que recebem o acompanhamento da SAIN/CAR, 6 
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transferências por mais de uma vez. Os números relativos a tais transferências serão 

explicitados na subseção destinada ao crescimento do acervo da SAIN/CAR. 

 

2.1.6.4 Crescimento do acervo da SAIN 

 

A partir da Norma de Serviço nº 654, de 6 de dezembro de 2016, pôde-se determinar que a 

entrada de documentos na Seção de Arquivo Intermediário ocorreria somente por meio de 

transferências orientadas em assessorias técnicas em arquivos. 

Conforme gráficos 6 e 7, demonstramos a quantidade de caixas provindas das transferências 

das assessorias técnicas, em andamento, que foram solicitadas no ano de 2017 e das 

unidades da UFF com estagiários internos de arquivologia em 2018. 

 

Gráfico 6 - Total de caixas transferidas (unidades com estagiários de arquivologia) 

 

 

No ano de 2018, recebemos 162 caixas oriundas das transferências realizadas pelos 

estagiários de arquivologia e 49 caixas transferidas pelas assessorias técnicas em arquivos 

prestada pela equipe da SAIN/CAR. Totalizam-se, assim, 211 caixas transferidas. 
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Gráfico 7 - Total de caixas transferidas (via assessorias técnicas) 

 

 

Além das 207 caixas mencionadas anteriormente, a SAIN/CAR recebeu a devolução de 26 

caixas da SAPE/CAR, pois, a referida Seção identificou no seu acervo, documentos que 

deveriam estar sob a guarda da SAIN/CAR, como por exemplo, dossiês de alunos. 

Para melhor compreender o crescimento do acervo da SAIN/CAR apresentamos a seguir um 

gráfico com os dados referentes ao total de caixas transferidas entre os anos de 2015 e 

2018. 

Gráfico 8 - Crescimento do acervo da SAIN/CAR (em caixas) 
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No ano de 2015 foram recebidas 857 caixas de documentos por transferência. Em 2016, 

houve a entrada de 238 caixas de documentos, o que em comparação com o ano anterior 

teve um decréscimo de 72%. No ano de 2017 foram recebidas 1.057 caixas (897 caixas das 

assessorias técnicas e 160 caixas das unidades que possuem estagiários de arquivologia). 

Conclui-se que em comparação com o ano anterior, houve um aumento de 445%. Já no ano 

de 2018, o crescimento do acervo da SAIN/CAR foi de 237 caixas (redução de 78%).  

Este quantitativo é considerado baixo em comparação ao ano de 2017 e se justifica pela 

publicação da Determinação de Serviço SDC nº 47, de 2 de março de 2018 que suspendeu 

temporariamente a transferência de documentos para a SAIN/CAR, com o objetivo de se 

estabelecer condições para tratar o quantitativo elevado recebido no ano anterior. 

Cabe mencionar que para o ano de 2019 está prevista a transferência de documentos das 50 

unidades que solicitaram assessoria técnica em 2018, além das outras 10 unidades que 

possuem estagiário de arquivologia do Programa de Estágio Interno da UFF. 

Até o fechamento deste relatório, constatamos que o acervo da SAIN/CAR totaliza 7.128 

caixas de documentos, o que representa, aproximadamente, 1 quilômetro linear de 

documentos. Essa documentação está armazenada em três depósitos com estantes, além de 

uma sala desprovida de tal mobiliário. 

 

2.1.7 Seção de Arquivo Permanente (SAPE) 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Seção 

de Arquivo Permanente da Coordenação de Arquivos (SAPE/CAR) em 2018, no período de 

dezembro de 2017 e novembro de 2018. 

 

2.1.7.1 Atendimento ao usuário 

No exercício de 2018 foram realizados 96 atendimentos. Ressaltamos que alguns desses 

atendimentos foram realizados em conjunto com a SAIN/CAR, o SAES/SAPE e o LARE/SDC. 

Os dados dos exercícios anteriores foram coletados dos relatórios anuais de atividades. 

Dessa forma é possível perceber no gráfico a seguir o aumento dos atendimentos efetuados 

pela SAPE/CAR. 
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Gráfico 9 - Atendimento ao usuário SAPE (2015-2018) 

 

 

Dos 96 atendimentos realizados, 16 (dezesseis) foram na modalidade presencial e 80 

(oitenta) foram a distância. Todos os atendimentos presenciais começam com o atendimento 

à distância (solicitação e agendamento por e-mail). Os atendimentos à distância são aqueles 

realizados totalmente por e-mail ou os recebidos e respondidos por memorando.  

 

Gráfico 10 - Forma de atendimento 
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Sobre o tempo de atendimento, o mesmo se inicia quando o pedido é recebido por e-mail e 

é finalizado na data do último contato ou em que é encerrado o atendimento, seja porque o 

usuário concluiu sua pesquisa, seja porque a equipe encerrou em decorrência da ausência de 

resposta do usuário ao nosso contato. 

Dos 96 atendimentos realizados, 61 (sessenta e um) levaram até 1 dia, 9 (nove) levaram até 

3 dias, 13 (treze) levaram até 10 dias, 6 (seis) levaram até 20 dias, 3 (três) levaram até 30 

dias e 4 (quatro) levaram um período superior a 30 dias. O tempo médio de atendimento foi 

de 6 dias para conclusão. 

Gráfico 11 - Tempo de atendimento ao usuário 

 

Quanto aos tipos de usuário, dos 96 atendimentos, 75 foram ao público interno e 21 ao 

público externo. Considerando o expressivo aumento de usuários internos, mais adiante, 

efetuaremos uma análise dos dados desses usuários. 
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Gráfico 12 - Tipos de usuário SAPE 

 

Com relação às consultas ao acervo (atendimento por categoria), dos 96 atendimentos, 48 

tiveram objetivos administrativos (atividades de rotina do usuário), 19 de cunho probatório 

(direitos e deveres), 17 culturais (efemérides, homenagens15), 11 com objetivos acadêmicos 

(produção de dissertações, teses, apresentação de trabalhos16) e 1 para responder ao 

Serviço de Informação ao Cidadão da Universidade (SIC-UFF). 

 

Gráfico 13 - Consulta ao acervo por categoria 
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No que diz respeito aos fundos documentais consultados, dos 96 atendimentos, 44 

demandaram consultas ao fundo da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 9 ao fundo da 

Faculdade Fluminense de Medicina (FFM), 11 ao fundo da Gerência Plena de Comunicações 

Administrativas (GPCA) e 32 consultas aos outros fundos sob custódia da SAPE. No total 

foram consultados 21 fundos diferentes. 

Gráfico 14 - Fundos consultados 

 

 

Dentre os 96 atendimentos, em 47 o assunto foi localizado no acervo, 25 o assunto foi 

parcialmente localizado no acervo, em 19 o assunto não foi localizado e em 5 o atendimento 

foi encerrado sem a necessidade de consulta. 
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Gráfico 15 - Localização do assunto consultado no acervo 

 

 

Sobre a reprodução de documentos, dos 96 atendimentos realizados, em 29 houve 

necessidade de reprodução e em 67 não houve necessidade. A reprodução é executada no 

LARE/SDC sobretudo quando o atendimento for à distância ou pelo próprio usuário nos 

atendimentos presenciais, utilizando os equipamentos permitidos na sala de consulta. 

Gráfico 16 - Reprodução de documentos 
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unidades da UFF, a saber: Biblioteca do Instituto Biomédico (BIB/SDC), Centro de Memória 

da Extensão da UFF (CEMEX), Centro de Artes da UFF (CEART), Instituto Biomédico (CMB), 

Coordenação do curso de arquivologia (GGA), Departamento de Cardiologia, Gabinete do 

Reitor (GAR), Núcleo de Comunicação Institucional e Cultural do IACS (NCIC), Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura, Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), 

Seção de Registro Funcional (SRF/DAC). 

Gráfico 17 - Perfil dos usuários internos 

 

Os 48 atendimentos realizados para a PROGRAD foram solicitados pela Divisão de Controle 

de Certificados e Diplomas (DCCD/DAE), responsável pelos registros de diploma (14 

atendimentos) e pelo Setor de Apoio Administrativo (SAA/DAE), responsável pelo protocolo 

da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e entrega de documentos acadêmicos aos alunos 

(34 atendimentos). A seguir, apresentaremos os temas demandados pela referida Pró-

Reitoria. 
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Gráfico 18 - Temas demandados pela PROGRAD 

 

 

No desarquivamento de documentos acadêmicos há em média o pedido de 3 a 20 

documentos por solicitação. Sendo assim, em 2018, houve o pedido de 244 documentos 

entre diplomas de graduação e pós-graduação (stricto sensu), certificados de especialização 

(lato sensu) e históricos escolares. Desse total, 222 foram desarquivados e 22 não foram 

localizados, seja porque já haviam sido desarquivados ou por ainda não terem sido 

recolhidos à SAPE/CAR. 

Gráfico 19 - Desarquivamento de documentos acadêmicos 
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A seguir, apresentamos uma série histórica do quantitativo de desarquivamentos de 

documentos acadêmicos entre 2015 e 2018. Demonstra, desse modo, a tendência de 

aumento da demanda por este serviço na SAPE/CAR. 

 

Gráfico 20 - Desarquivamento de documentos acadêmicos (2015-2018) 

 

 

2.1.7.3 Recolhimento de documentos 

 

No exercício de 2018, a SAPE/CAR manteve o recolhimento dos documentos tanto os 

oriundos das assessorias técnicas da SAIN/CAR quanto de documentos que estavam em 

outras unidades da CAR, além dos recolhimentos realizados diretamente por outras unidades 

da UFF.  Foram recolhidas 101 caixas de documentos conforme quadro abaixo: 
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Quadro 5 - Recolhimento de documentos em 2018 

Nº DO 

DOC 
FUNDO 

UNID. 

ORIGEM 

QTD

. DE 

CX 

METRAGEM DATA 

GRD 

01/2018 
Gabinete do Reitor (GAR) GABR 30 4,2 Jan/18 

GRD 

01/2018 

Departamento de 

Bromatologia (MBO) 
SAIN 1 0,14 Fev./18 

LTD 

01/2018 

Núcleo de Documentação 

(NDC) 
SAES 11 1,54 Jul./2018 

GRD 

01/2018 

Setor de Apoio 

Administrativo da 

PROGRAD 

SAA/DAE/PROGRAD 6 0,84 Jul-out/18 

GRD 

01/2018 

Divisão de Controle de 

Certificados e Diplomas 
DCCD/DAE/PROGRAD 14 1,96 Set/18 

GRD 

01/2018 

Coordenação de 

Bibliotecas 
CBI/SDC 0 0,01 Set/18 

GRD 

01/2018 

Pós-Graduação do Ensino 

de Ciências 
SAIN 30 4,2 Set/18 

GRD 

02/2018 

Departamento de 

Administração Escolar 
DAE 9 1,26 Nov./18 

LTD 

02/2018 
Gabinete do Reitor (GAR) SAES 0 0,01 Nov./18 

 101 14,16  

 

Dos recolhimentos efetuados em 2018 destacamos o do Setor de Apoio 

Administrativo (SAA/DAE/PROGRAD) com 895 itens e datas entre 1975 e 2017. A 

seguir, apresentamos uma série histórica dos recolhimentos efetuados entre 2015 e 

2018, com base nos dados obtidos nos relatórios anuais de atividades da Seção. 
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Gráfico 21 - Recolhimento de documentos (2015-2018) 

 

 

A partir dos recolhimentos efetuados, do contato com a SAIN/CAR e com outras unidades, 

bem como a partir da mensuração do acervo e da elaboração do mapa topográfico foi 

possível realizar uma prospecção dos recolhimentos para o próximo exercício. É importante 

enfatizar que: se trata de um levantamento preliminar, com aproximação de dados; já foi 

detectado que o espaço disponível nos áreas de guarda de documentos da CAR/SDC não 

será suficiente para receber os recolhimentos previstos, nem os documentos que estão no 

SCRD/SAPE, LACORD/SDC e na sala de trabalho da SAPE/CAR. 
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Quadro 6 - Previsão de recolhimentos de documentos para 2019 

FUNDO 
QTD DE 

CX 

METRAGEM 

estimada 

Previsão de 

RECOLHIMENTO 

NDC 28 3,92 2019 

NDC 4 0,8 2019 

GPCA 60 8,4 2018 

Solicitação de registro de diplomas de 

faculdades particulares fechadas 
3 0,42 2019 

PROAC 77 10,78 2019 

PROPPI 9 1,26 2019 

GDO 28 3,92 2019 

Assessorias de diversas unidades 15 2,1 2019 

CENTROS/ históricos escolares dos alunos dos 

cursos de Enfermagem, Medicina, Letras, 

Nutrição Odontologia, Veterinária 

116 16,24 2019 

Faculdade Silva Serpa 20 2,8 2019 

PROGRAD (SAA) 5 0,7 2019 

 

365 

Caixas 

51,34 

Metros  

 

2.1.7.4 Crescimento do acervo da SAPE 

 

Com base na atividade proposta de elaboração de um mapa topográfico para o exercício de 

2018 e nos dados apresentados sobre recolhimento e transferência para outros setores 

podemos apresentar os seguintes dados sobre o crescimento do acervo. 
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Gráfico 22 - Crescimento do acervo da SAPE em 2018 

 

 

 

2.1.8 Setor de Arquivo Especial (SAES) 

O presente relatório tem por objetivo relatar as atividades realizadas no ano de 2018 no 

Setor de Arquivo Especial (SAES/SAPE/CAR/SDC) e as demais atividades desenvolvidas pelos 

servidores em participações de Comissões e Grupos de Trabalhos.  

Para o ano de 2018 foi elaborado, em conjunto para todas as seções e setores da CAR, um 

Planejamento Estratégico de forma a traduzir em metas as atividades que seriam 

desenvolvidas até dezembro/2018. 

Quadro 7 - Tratamento do acervo custodiado no SAES 

Descrição Atividades Status 

1) Realizar o tratamento arquivístico dos 

documentos da Faculdade Fluminense de 

Medicina (FFM) custodiados pelo SAES 

 Finalizar levantamento preliminar da 

FFM; 

 Elaborar quadro de arranjo; 

 Organizar documentação; 

 Trocar acondicionamento. 

90% 

2) Realizar o tratamento arquivístico dos 

documentos da Faculdade de Direito de 

Niterói (FDN) custodiados pelo SAES 

 Envio de 30 fotos para higienização e 

descolamento no SCRD; 

 Acondicionamento de fotografias; 

90% 
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 Elaboração de quadro de arranjo; 

 Elaboração de planilha de descrição 

3) Destinar documentos aos setores 

correspondentes 

 Destinar discos de vinil não orgânicos; 

 Organizar convites; 

 Destinar documentos que não são do 

escopo do SAES 

100% 

4) Recebimento de plantas 

 Retomar contato com a 

Superintendência de Arquitetura e Engenharia 

(SAEN) visando o recebimento de plantas  

0% 

5) Difusão do acervo custodiado pelo 

SAES 

 Inserir informações no site da CAR a 

respeito do acervo custodiado pelo SAES 
100% 

6) Implantação do Access to memory 

(atom) 

 Retomar contato com partes 

interessadas na implantação do atom na UFF 
10% 

 

Acerca dos itens 1 e 2, o tratamento arquivístico dos acervos da Faculdade Fluminense de 

Medicina (FFM) e Faculdade de Direito de Niterói (FDN) foram praticamente concluídos com 

a ressalva de que a troca dos acondicionamentos da FFM não pôde ser finalizada, pois 

aguarda recurso para a compra de material necessário para a atividade. 

Sobre o item 3, o SAES liberou todas as caixas de convites para eliminação e enviando à 

SAPE, 11 caixas de documentos textuais. No que tange aos discos de vinil, foi levantado o 

histórico de acumulação desse conjunto e constatamos que os mesmos não possuem relação 

orgânica com as atividades da UFF e tampouco do SAES. Dadas as circunstâncias, optamos 

por proceder com o descarte dos mesmos, a ser realizado oportunamente. 

No item 4, o SAES chegou a realizar uma nova visita técnica em julho de 2018 para atestar 

as condições da documentação que ainda não foi enviada. Constatamos que os mapas não 

estão em boas condições de preservação, sendo recomendável o imediato envio para o Setor 

de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos da CAR acompanhado das 

mapotecas. Até o fechamento deste relatório, não houve contato por parte da SAEN. 

No item 5, a divulgação do acervo do SAES online foi realizada, coincidindo com a conclusão 

dos trabalhos do GT website da Coordenação de Arquivos. Foram divulgadas informações 

gerais acerca dos fundos custodiados pelo SAES e disponibilizadas algumas imagens do 

acervo. 

Acerca do item 6, foram realizadas reuniões, sendo a pauta de implantação do atom de 

responsabilidade do Comitê de Gestão da Informação da UFF. Contudo, até o presente 

momento, não houve previsão de implantação da plataforma, que tem entre seus objetivos 

realizar a difusão do acervo arquivístico possibilitando o uso de normas de descrição 
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arquivística, contemplar pontos de acesso e permitir o intercâmbio de dados (formatos XML, 

EAD, Dublin Core, dentre outros). 

 

2.1.8.1 Assessorias técnicas 

 

A seguir, apresentamos as assessorias técnicas que necessitaram da intervenção do SAES, 

uma vez que se tratavam de documentos que exigem tratamento e/ou equipamentos 

específicos para seu acesso. 

Quadro 8 - Assessorias técnicas realizadas pelo SAES (2018) 

Unidade Atividades Status 

Seção de Informação Referencial 

(SIRE/CBI/SDC) 

 Visita de assessoria técnica; 

 Orientação quanto à organização dos 

documentos; 

 Documentos: fotografias, negativos, slides 

e cópias-contato; 

 Elaboração de diagnóstico da situação e 

relatório; 

 Envio da documentação para Arquivo. 

100% 

Superintendência de Arquitetura e 

Engenharia (SAEN) 

 Continuidade de assessoria técnica; 

 Visita de assessoria técnica; 

 Diagnóstico da situação; 

 Necessidade de reforma do mobiliário 

(mapotecas); 

 Envio da documentação para Arquivo. 

10%17 

 

  

                                                           
17 Após visita e contato por e-mail, a unidade alegou não dispor de recurso para reforma das 

mapotecas e assim enviar a documentação que possui dimensões que exigem um acondicionamento 
específico. 
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2.1.8.2 Atendimento ao usuário 

 

Os atendimentos realizados por este Setor totalizaram em 09 (nove) ao longo do período de 

abrangência deste relatório. O gráfico a seguir mostra uma série histórica dos atendimentos 

realizados pelo Setor. 

Gráfico 23 - Atendimento ao usuário SAES (2015-2018) 

 

 

Em 2018, dos 09 atendimentos realizados, 07 foram solicitações de usuários internos e 02 de 

usuários externos à UFF. 
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Gráfico 24 - Tipos de usuário SAES 

 

2.1.9  Setor de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos (SCRD) 

O Setor de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos (SCRD) é parte 

integrante da Seção de Arquivo Permanente da Coordenação de Arquivos (SAPE/CAR) e 

possui dentre outras competências, planejar, coordenar e executar as ações de preservação 

no acervo custodiado pela Coordenação de Arquivos; diagnosticar e monitorar as condições 

físicas e ambientais dos depósitos da Coordenação de Arquivos; prestar orientação técnica 

para prevenção de sinistros em acervos arquivísticos da Universidade e em instituições 

solicitantes. 

Quanto à higienização de documentos, foram executados os seguintes procedimentos junto 

ao acervo fotográfico do SAES: remoção das fotografias que se encontravam coladas junto 

ao suporte papel e higienização mecânica item a item. 
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2.2 Coordenação de Bibliotecas (CBI) 

 

As ações da CBI se desenvolvem a partir de dois macroprocessos18: acesso à informação e 

atualização e manutenção do acervo. Neste cenário seus processos de trabalho, somados 

àqueles realizados pelas 29 Bibliotecas da UFF, resultam em produtos e serviços de 

informação prestados à comunidade.  

Numa organização como a universidade, as bibliotecas são responsáveis por gerenciar tanto 

a informação necessária para a realização das atividades de suporte ao ensino, pesquisa e 

extensão quanto a informação resultante destas ações.  

Sendo assim este relatório traz informações quali-quantitativas das ações desenvolvidas ao 

longo do ano de 2018 e abrange as seguintes dimensões: dados descritivos do processo de 

aquisição de bibliografia básica; total de acervo impresso e digital disponível; taxa de 

crescimento do acervo; sistema de gestão do acervo e serviços das bibliotecas do Sistema. 

Quadro 9 - As Seções da CBI e suas competências 

SEÇÃO COMPETÊNCIAS 

Seção de Informação 

Referencial (SIRE) 

Fazer a gestão dos objetos digitais e de serviços de informação para 

profissionais do sistema; prestar assessoria nos projetos desenvolvidos 

nas unidades da SDC (Bibliotecas e Arquivo); promover ações de 

educação continuada. 

Seção de Planejamento e 

Desenvolvimento de 

Coleções (SPDC) 

Orientar, executar e acompanhar a constituição e manutenção dos 

acervos das bibliotecas da Universidade. 

Seção de Processamento 

Técnico (SPTE) 

Antecipar a tomada de decisão relativa às descrições de documentos e 

facilitar as buscas e a recuperação da informação pela comunidade 

acadêmica da universidade. 

 

 

2.2.1 Aquisição de bibliografia básica 

 

Responsável pelo planejamento e gestão do processo de aquisição por compra, a SPDC fez 

uma projeção de aquisição de 6.646 exemplares para o ano de 2018.  Considerando a 

projeção feita e o orçamento disponível – R$ 200.000,00 – foram alcançados 33,7% da meta 

                                                           
18 Segundo o TCU “macroprocessos podem ser entendidos como agrupamentos de processos necessários para a produção 

de uma ação ou desempenho de uma atribuição da organização”. 
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prevista com a aquisição de 2.406 exemplares para atender às solicitações de 11 cursos 

(Quadro 18).  

Foram empenhados R$ 160.000,00 para a compra de títulos nacionais e R$ 40.000,00 para a 

compra de títulos estrangeiros priorizando os cursos que passariam por avaliação externa em 

2018 e 2019.   

O Quadro 4 do Relatório de Gestão da SDC discrimina a fonte dos recursos que foram 

empenhados e destinados para aquisição de bibliografia básica e a situação dos empenhos 

que são geridos pela Unidade Gestora da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

Quadro 10 - Projeção para aquisição por curso em 2018 

 

PROJETADO ALCANÇADO 

TÍTULOS EXEMPLARES TÍTULOS EXEMPLARES 

Biblioteconomia 12 18 12 18 

Ciência Ambiental 80 343 80 343 

Ciências Contábeis (Macaé) 1 2 1 2 

Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) 10 28 10 28 

Direito (Macaé) 278 914 278 914 

Educação do Campo (Pádua) 66 473 66 473 

Educação Física 29 92 29 92 

Engenharia de Produção (Petrópolis)  1 1 1 1 

Hotelaria 15 67 15 67 

Jornalismo 92 265 92 265 

Medicina 52 184 51 182 

Biomedicina (Nova Friburgo) 13 49 0 0 

Ciências Biológicas (Niterói) 14 35 0 0 

Ciências Econômicas (Campos) 117 490 0 0 

Ciências Sociais (Campos) 45 178 0 0 

Computação Licenciatura (Pádua) 3 6 0 0 

Enfermagem (Niterói) 83 182 0 0 

Enfermagem Mestrado (Niterói) 73 200 0 0 

Engenharia de Produção (Petrópolis) 31 44 0 0 

Engenharia do Petróleo (Niterói) 91 154 0 0 

Ensino Mestrado (Pádua) 108 322 0 0 

Farmácia (Niterói) 14 55 0 0 
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PROJETADO ALCANÇADO 

Física (Pádua) 80 328 0 0 

Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 113 585 0 0 

Geofísica (Niterói) 19 32 0 0 

Medicina Veterinária  277 827 0 0 

Modelagem Computacional em C&T (Pádua) 20 22 0 0 

Odontologia Pós-Graduação (Nova Friburgo) 22 24 0 0 

Pedagogia (Pádua) 100 283 0 0 

Pós-Graduação de Matemática (Niterói) 22 22 0 0 

Psicologia (Campos) 69 345 0 0 

Química (Niterói) 36 76 0 0 

 

O contingenciamento dos recursos orçamentários destinados à aquisição de bibliografia 

básica impactou, mais uma vez no processo de compra de livros para as bibliotecas do 

Sistema, considerando que muitas solicitações não puderam ser atendidas por ultrapassarem 

o financeiro disponibilizado para compra.  

Neste cenário muitas solicitações não puderam ser atendidas por ultrapassarem o financeiro 

disponibilizado para compra, sendo que existe atualmente uma demanda reprimida no valor 

R$ 700.959,12 (Quadro 19).  

Quadro 11 - Projeção para aquisição de acervo bibliográfico em 2018 

Metas TÍTULOS EXEMPLARES TOTAL (R$) 

Meta projetada 1.986 6.646 900.959,12 

Meta alcançada 644 2.406 200.000,00 

Demanda reprimida 1.342 4.240 700.959,12 

 

Desde 2014 esta demanda reprimida vem sendo ampliada devido às restrições de 

orçamento. Esta situação é bastante preocupante se considerarmos que a falta de 

bibliografia atualizada nas bibliotecas é um fator que impacta negativamente não só nas 

avaliações externas do MEC como também no atendimento às necessidades da comunidade 

acadêmica de acesso à informação.   

Uma das formas de superar a limitação do orçamento são as parcerias existentes entre 

Coordenações de Curso e algumas bibliotecas do Sistema, para aquisição de bibliografia 

básica com recursos oriundos de Emendas Parlamentares ou projetos apoiados pela 

Fundação Euclides da Cunha.  Em 2018 três bibliotecas foram contempladas com este tipo 

de recurso para atender às necessidades de sete cursos:  Biblioteca de Administração e 
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Ciências Contábeis (BAC); Biblioteca de Macaé (BMAC) e Biblioteca do Aterrado (BAVR) 

(Quadro 20). 

Quadro 12 - Bibliografia adquirida em parceria com unidades acadêmicas 

CURSOS TÍTULOS EXEMPLARES 
VALOR INVESTIDO 

(R$) 

Processos Gerenciais e Ciências Atuariais 

(Niterói) 

38 130 8.158,17 

Ciências Contábeis e Administração (Macaé) 0 0 40.000,00 

Administração, Direito e Psicologia (Volta 

Redonda) 

586 2.483 230.128,28 

TOTAL 624 2.613 278.286,45 

 

2.2.2 Acervo disponível 

 

Para o cumprimento da função institucional de acesso à informação, atualmente o Sistema 

de Bibliotecas da UFF é composto por um acervo de 1.210.903 volumes entre livros, 

periódicos e outros.   

Este número contabiliza todo acervo impresso tombado como patrimônio da Universidade 

(seja ele adquirido por compra ou doação); processado tecnicamente pelos bibliotecários do 

Sistema e colocado à disposição da comunidade acadêmica; além 3.881 títulos de e-books 

(Quadro 21). 

Quadro 13 - Total de acervo disponível até 2018 

TIPO DE ACERVO TÍTULOS VOLUMES 

Dissertação 5.312 6.155 

Dissertação da UFF 17.459 21.388 

E-book 3.881 3.881 

Livro 279.230 492.270 

Periódico 21.902 578.530 

Tese 5.957 7.301 

Tese da UFF 3.811 5.464 

Outros tipos 79.123 95.914 

TOTAL 416.675 1.210.903 
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A obtenção do acervo informacional compreende a comutação, a permuta e o recebimento 

de doações, além do processo de compra descrito no Item 2.2.1.   

Em 2018 foram incorporados ao acervo físico das 29 bibliotecas, 9.739 novos títulos e 

15.059 exemplares, seja por compra ou doação.  Neste mesmo período também foram 

retirados do acervo através do procedimento de baixa, 197 títulos e 1.028 exemplares.   

Considerando estes números foi observado um crescimento de 2,29% no número de títulos 

e 1,16% no número de exemplares em relação ao ano de 2017 como pode ser verificado no 

Quadro 22. 

Quadro 14 - Crescimento do acervo bibliográfico em 2018 

 

ACERVO 

TOTAL ATÉ 

2017 

ACERVO 

BAIXADO EM 

2018 

ACERVO 

INCORPORADO EM 

2018 

ACERVO 

TOTAL EM 

2018 

% 

CRESCIMENTO 

Títulos 407.133 197 9.739 416.675 2,29% 

Exemplares 1.196.872 1.028 15.059 1.210.903 1,16% 

 

 

2.2.3 Acervo digital e eletrônico 

 

O acervo digital é composto por 6.521 títulos da produção científica e acadêmica da 

Universidade, disponível no Repositório Institucional da UFF (RIUFF) que reúne, hospeda, 

disponibiliza e, sobretudo, dá visibilidade à produção intelectual e científica da UFF.  

Também fazem parte do acervo digital 3.881 títulos de e-books. 

 

2.2.4 Pergamum UFF 

 

O Pergamum é utilizado no Sistema de Bibliotecas da UFF desde 25 de novembro de 2013.  

A CBI e o Grupo Gestor do Pergamum UFF realizam ações que visam à utilização plena dos 

recursos oferecidos pelo sistema, a qualidade dos dados da base e a manutenção e 

capacitação dos profissionais responsáveis por sua operação.   

Considerando que o Pergamum é uma ferramenta que dá suporte à gestão do acervo e dos 

serviços pelas bibliotecas, são necessárias ações que garantam a utilização plena dos 

recursos do software, assim como sua manutenção e capacitação dos profissionais 

responsáveis pela operação.   
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Em 2018 foram realizados novos treinamentos com foco nos procedimentos relativos ao 

processo de catalogação pelas unidades.  Destacamos aqui os treinamentos realizados pelo 

fornecedor do software: MARC21 e do Módulo de Aquisição do Pergamum dos quais 

participaram 45 bibliotecários do sistema.  Estas ações estão gerando resultados positivos, 

como a diminuição da demanda na solicitação da inclusão de autores, decorrente de termos 

conseguido treinar responsáveis por essa tarefa para todas as unidades do sistema. As 

oficinas estão ajudando não só na otimização do trabalho das unidades, mas também na 

diminuição da demanda do setor, que se faz mais urgente devido ao número ainda reduzido 

a equipe.  

Os Grupos de Trabalho continuam dando uma contribuição importante na definição de 

políticas, orientações e diretrizes para o uso do Sistema. Atualmente temos três GTs atuando 

sob a coordenação da SPTE para discutir as seguintes questões:  controle da terminologia 

adotada; catalogação e implantação do módulo de aquisição do Pergamum.  

Quadro 15 - Plano de trabalho para 2019 

ATIVIDADE/PROGRAMA OBJETIVO 

Implantar módulo de aquisição do Pergamum. 

Consolidar o Pergamum como 

sistema institucional da UFF. 

Integrar o Pergamum com o IdUFF. 

Disponibilizar o catálogo online do Pergamum UFF à Rede 

Pergamum. 

Integrar ao catálogo online do Pergamum UFF, repositórios de 

acesso livre que utilizam o Protocolo OAI-PMH. 

 

2.2.5 Base bibliográfica 

 

Criada em 2001, a base bibliográfica do Sistema de Bibliotecas da UFF é gerenciada pelo 

Pergamum (software de gestão do acervo e serviços em unidades de informação, implantado 

no Sistema de Bibliotecas da UFF em 25 de novembro de 2013).    

No período de abrangência do relatório a base bibliográfica, contava com 277.057 títulos e 

605.375 exemplares cadastrados. Considerando-se os números do acervo disponível, 

verifica-se que 50,39% do acervo disponível nas bibliotecas do Sistema está disponível para 

a comunidade acadêmica através do catálogo online da Base Bibliográfica do Sistema de 

Bibliotecas (Quadro 24).  
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Quadro 16 - Acervo disponível na base bibliográfica 

 

ACERVO 

DISPONÍVEL 

ACERVO NA BASE 

BIBLIOGRÁFICA 

ACERVO DISPONÍVEL 

FORA DA BASE 

BIBLIOGRÁFICA 

% DO ACERVO 

DISPONÍVEL NA 

BASE 

TÍTULOS 416.675 277.057 139.618 50,39 

EXEMPLARES 1.210.903 605.375 604.718 49,97 

 

 

Gráfico 25 – Evolução do acervo catalogado na Base Bibliográfica 

 

 

O Gráfico 32 mostra a quantidade de acervo catalogado anualmente na base bibliográfica do 

Sistema de Bibliotecas da UFF a partir que é gerenciada pelo Pergamum, desde novembro de 

2013.   

A queda do número de títulos catalogados observada em 2014, quase 50% em relação ao 

ano de 2013, deve ser considerada normal se levarmos em consideração o impacto inicial do 

novo software nas rotinas das bibliotecas, e se deve ao período em que as atividades do 

módulo de catalogação foram interrompidas para capacitação das equipes.  

A elevação gradual desse número ao longo dos últimos quatro anos reflete algumas ações da 

gestão do Pergamum UFF: treinamentos oferecidos pelo fornecedor do software, Oficinas de 

Catalogação realizadas pela Seção de Processamento Técnico (SPTE) e visitas técnicas 

realizadas em 2016, em que foram tiradas várias dúvidas de operação.  

Em 2018 há uma leve queda neste número devido à Greve dos Servidores Técnico-

Administrativos que teve início em 10 de outubro.  Apesar desta queda podemos destacar os 

primeiros resultados da implantação da rotina de catalogação de periódicos, quando foram 

catalogados 1.426 títulos e 60.566 fascículos. 
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13.000 
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Quadro 17 - Acervo catalogado no Pergamum em 2018 

TIPO DE OBRA NO DE TÍTULOS NO DE EXEMPLARES 

Dissertação 24 25 

Dissertação da UFF 1.423 1.569 

Livro 6.952 11.980 

Periódico 1.426 60.566 

Tese 28 32 

Tese da UFF 369 443 

Trabalho de conclusão de curso 226 227 

Outros 717 783 

TOTAL 11.165 75.625 

 



90 
 

Quadro 18 - O Sistema de Bibliotecas em números 

 

2017 2018 DESCRIÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO 

ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO 

Nº de livros adquiridos por compra - entregues 3.895  2.406  Σ número de livros adquiridos por compra 

Nº de livros adquiridos por doação  7.322 7.072  Σ número de livros adquiridos por doação 

Nº de livros tratados tecnicamente, catalogados (Títulos) 8.809   11.165 Σ número de títulos catalogados no PergamumUFF 

Nº de livros tratados tecnicamente, catalogados (Exemplares) 49.120 75.625 Σ número de exemplares cadastrados no PergamumUFF 

ACESSO À INFORMAÇÃO 

Nº de empréstimos  195.639 238.144 Σ número de obras bibliográficas emprestadas e renovadas 

No de consultas 148.515 141.190 Σ número de obras bibliográficas consultadas 

Nº de atendimentos/cópias de pedidos pelo COMUT  152 31  Σ número de cópias enviadas para outras instituições via COMUT 

Nº de solicitações/cópias de pedidos pelo COMUT  147 

  

49 Σ número de cópias recebidas de outras instituições via COMUT 

Nº de empréstimo entre bibliotecas cedidos  26 27 
Σ número de empréstimos cedidos pelo Sistema de Bibliotecas da UFF a 

usuários de outras instituições 

Nº de empréstimo entre bibliotecas atendidos 
 45 32 

Σ número de empréstimos solicitados para usuários do Sistema de 

Bibliotecas da UFF outras instituições 

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFF  
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Nº de teses e dissertações depositadas no Repositório 

Institucional 
909  792 Σ número de artigos de teses e dissertações depositadas no RIUFF 

Nº de artigos científicos depositados no Repositório 

Institucional 
55  185 Σ número de artigos de periódicos depositados no RIUFF 

Nº de trabalhos apresentados em eventos depositados no 

Repositório Institucional  
17  02 Σ número de trabalhos apresentados em eventos depositados no RIUFF 

Nº de livros e capítulos de livros depositados no Repositório 

Institucional  
01  07 Σ número de livros e capítulos de livros depositados no RIUFF 

Nº de monografias depositadas no Repositório Institucional 1.325  1.490 Σ número de monografias depositadas no RIUFF 

FUNCIONAMENTO E FREQUÊNCIA 

Frequência de usuários 573.687  548.785 Σ número de entrada de usuários nas Bibliotecas do Sistema 

Usuários cadastrados para utilização dos serviços 7.028 7.106 Σ número de usuários cadastrados no PergamumUFF 

Nº de usuários capacitados  3.138 5.541 Σ número de usuários capacitados 

Nº de fichas catalográficas de produção da instituição 4.136 1.629 Σ número de fichas catalográficas elaboradas 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Sistema de Bibliotecas e Arquivos da Superintendência de Documentação da Universidade 

Federal Fluminense, é constituído por quarenta e seis (46) unidades, sendo estas distribuídas 

em 8 (oito) Municípios do Estado do Rio de Janeiro, além da cidade de Niterói: Angra dos 

Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo 

Antônio de Pádua e Volta Redonda. Considerando esta distribuição geográfica e o tamanho 

da SDC, as demandas com relação a espaço, pessoal, equipamentos e custos de um modo 

geral, são proporcionais.  

Mesmo com expectativas modestas em todos os setores públicos e privados do nosso país, 

as atividades desenvolvidas pela SDC em 2018, buscaram de forma transversal: promover a 

integração e a extensão das atividades desenvolvidas no âmbito da SDC/UFF; Ampliar o 

desempenho da gestão; cumprir os princípios da administração pública, com foco na missão 

da SDC e da UFF como um todo; Divulgar e compartilhar os serviços e produtos oferecidos 

pela SDC; Ampliar o desempenho institucional através de parcerias transversais; Apoiar 

ações que ampliem a qualidade do ensino, pesquisa e extensão da UFF; Contribuir para 

modernização, cumprimento da missão e consequente sucesso da gestão; Fortalecer a 

identidade institucional da SDC e da UFF; Estimular a prática profissional através de recurso 

a evidências produzidas pela investigação; Aplicar estratégias de gestão baseada em 

evidências, aliando investigação e prática nas áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e 

Ciência da Informação. 

As ações realizadas pela SDC em 2018 envolveram iniciativas voltadas para Atualização e 

manutenção de acervos; recursos humanos; Gestão de Documentos; Gestão da Informação; 

Programas de Capacitação e Formação continuada; Controle Patrimonial; Infraestrutura; 

Responsabilidade ambiental; Sustentabilidade; Digitalização de documentos e parcerias com 

outras instituições. Todavia, devido à Greve dos técnicos administrativos na UFF alguns 

serviços sofreram redução, sendo estes impactados no período de 10/10/17 até 09/01/18.   

No que diz respeito à atualização e manutenção de acervos, a UFF empenhou R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), sendo R$ 160.000,00 para a compra de títulos nacionais e R$ 

40.000,00 para a compra de títulos estrangeiros priorizando os cursos que passariam por 

avaliação externa em 2018 e 2019.  Considerando a projeção feita e o orçamento disponível, 

foram alcançados 33,7% da meta prevista com a aquisição de 2.406 exemplares para 

atender às solicitações de 11 cursos conforme demonstrado no Quadro 18 deste relatório.  
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O contingenciamento dos recursos orçamentários destinados à aquisição de bibliografia 

básica e bibliografia complementar vem impactando há alguns anos, o processo de aquisição 

de livros para as bibliotecas do Sistema. Deste modo, muitas solicitações não puderam ser 

atendidas por ultrapassarem o financeiro disponibilizado.  

O crescimento da demanda reprimida desde 2014 é preocupante, se considerarmos que a 

composição da bibliografia atualizada nas bibliotecas é um fator impactante não só para as 

avaliações externas do MEC, mas também para a comunidade acadêmica.  

Uma das formas de superar a limitação do orçamento são as parcerias existentes entre 

bibliotecas e as respectivas Coordenações dos Cursos que atendem.  Para aquisição de 

bibliografia básica, algumas unidades se valem de recursos de Emendas Parlamentares das 

Unidades ou projetos apoiados pela Fundação Euclides da Cunha.  Em 2018 três bibliotecas 

foram beneficiadas com este tipo de recurso: Biblioteca de Administração e Ciências 

Contábeis (BAC); Biblioteca de Macaé (BMAC) e Biblioteca do Aterrado (BAVR).  

Existe atualmente uma demanda reprimida no valor de R$ 700.959,12 que corresponde à 

aquisição de 1.342 títulos e 4.240 exemplares. Ainda assim, houve um crescimento no 

número de obras das bibliotecas, na ordem de 2,29%. O acervo total das bibliotecas até a 

presente data, é 416.675 títulos e 1.210.903 exemplares. 

A UFF/ SDC e PROGRAD estão trabalhando em parceria, num estudo dos modelos de 

negócio disponíveis no mercado para possível aquisição de e-books.  Este estudo tem a 

finalidade de identificar o modelo mais adequado à realidade da UFF e às necessidades da 

comunidade acadêmica.  

A análise da SPDC visa contemplar as bibliografias básicas dos cursos, em paralelo com os 

títulos mais reservados e mais emprestados, tendo como base os relatórios gerados pelo 

Pergamum.  

Sobre Recursos humanos, em 2018 o quadro de pessoal da SDC foi composto por 308 

(trezentos e oito) colaboradores entre servidores de diferentes cargos, auxiliares 

operacionais e estagiários. 

Quanto às ações de Gestão documental, estas foram desenvolvidas pela Coordenação de 

Arquivos da Superintendência de Documentação.  Cabe destacar que a CAR vem trabalhando 

para implementar uma Política Arquivística e um Programa de Gestão de Documentos na 

UFF, com o objetivo de racionalizar e padronizar os procedimentos gerais referentes à 

Gestão de Documentos e Arquivos junto a administração da universidade. A guarda e 

manutenção de processos e documentos em papel já existentes devem cumprir seus prazos 

legais, administrativos ou fiscais de acordo com seu assunto.  O espaço físico insuficiente 

para o armazenamento dessa produção documental, é hoje o nosso maior desafio. 
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Compete ao poder público, a gestão documental e a proteção especial a documentos de 

arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento 

científico e à cidadania, e como elementos de prova e informação na garantia dos direitos 

individuais. Deste modo, a CAR/SDC vem aprimorando suas práticas de gestão, voltadas 

para o planejamento e desenvolvimento institucional.  

Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na UFF é imprescindível que 

a gestão de documentos seja padronizada no âmbito da instituição. O SEI/UFF é uma 

ferramenta de gestão de processos, que consiste na tramitação eletrônica e no acesso 

remoto dos mesmos, proporcionando maior transparência das informações, redução de 

custos e diminuição no uso de papéis.  

Dentre outras atividades, coube a SDC as seguintes funções junto a Comissão de 

Implantação e Acompanhamento do SEI/UFF: Presidência da Comissão do SEI/UFF;  

Mapeamento de Processos junto às áreas responsáveis; Elaboração e padronização de 

documentos utilizados nos processos a serem implantados no SEI; Orientações quanto à 

classificação de documentos; Elaboração de instruções para os processos implantados no 

SEI; Elaboração de Base de Conhecimento dos processos; Proposta de melhoria quanto a 

racionalização de documentos, a partir do mapeamento de processos validado; Orientação 

quanto aos procedimentos de autenticação de documentos e inserção de documentos 

externos no SEI; Elaboração de normativas internas com base nas determinações legais 

quanto à gestão de documentos no SEI; Levantamento e análise de legislação;  

Gestão da Informação - Considerando a necessidade de estabelecimento de políticas e 

diretrizes no uso dos recursos informacionais e documentais da UFF, a Superintendência de 

Documentação participa do Comitê de Gestão da Informação, de forma a contribuir e 

subsidiar a universidade com desenvolvimento de ações transversais e estratégicas à 

instituição como um todo. O maior desafio deste Comitê está relacionado ao grande volume 

de informações produzidas e espalhadas na instituição. Suas atividades consistem em 

identificar, organizar e facilitar atividades de busca, classificação, processamento, 

armazenamento e disseminação de informações em qualquer formato. 

Dentre algumas ações realizadas por este Comitê ao longo de 2018, podemos destacar: 

Transferência de responsabilidade do Boletim de Serviço da GPCA/PROAD para SDC 

acordada em 13/11/2018 Levantamento das funcionalidades e a utilidade da plataforma 

International Council Archives - Access to Memory (ICA-AtoM) nas atividades arquivísticas de 

descrição, difusão e acesso ao patrimônio documental arquivístico para difusão do acervo 

arquivístico  da UFF; Normatização e Padronização de e-mails institucionais; Publicação do 
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Plano de Dados Abertos, Tratamento técnico de Documentos  para Assentamento Funcional 

Digital, dentre outras. 

Dos Programas de Capacitação e Formação continuada desenvolvidos pela SDC e em 

parceria com outras unidades, buscamos o aperfeiçoamento permanente dos colaboradores 

do Sistema de Bibliotecas e Arquivos. O Quadro 1 deste relatório, demonstra ações de 

capacitação no âmbito da Superintendência e da UFF. Entendemos que ações de capacitação 

profissional são pontos de partida para transformações do cenário organizacional.    

No que diz respeito ao controle patrimonial, a chefia de cada unidade e um servidor 

designado pela mesma, foi devidamente cadastrado no órgão de Patrimônio da universidade, 

sendo este o elemento de ligação entre a unidade e o respectivo órgão. Conforme 

relacionado no Quadro 3, os bens adquiridos por compra ou doação pela SDC, foram 

redistribuídos conforme demanda, sendo este processo acompanhado pelos Agentes 

Patrimoniais de cada unidade.  

Quanto à infraestrutura, apesar das dificuldades, através de esforços coletivos empreendidos 

pelas unidades em parceria com a SAEN e alta administração, em 2018 foram realizadas 

manutenções que objetivaram reduzir ou sanar desconfortos ambientais, objetivando o 

aperfeiçoamento constante dos espaços físico.  Dentre algumas demandas de infraestrutura 

física realizada. 

O Quadro 3 traz a relação de equipamentos encaminhados pela SDC para unidades do 

Sistema, conforme demanda. Dentre as unidades recebedoras de mobiliários e outros 

equipamentos, destacamos: BCG, SA, LACORD, CAR, SPDC, CBI, BNF, BEE, BMAC, BIB, BFP, 

BCV, BFF, SDC, BFD, BIG, BFV, CEMEF e BCPE. 

O Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF vem envidando esforços para a prática do 

conceito de acessibilidade, de forma a ampliar a percepção e entendimento para a utilização 

com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e 

elementos, permitindo o alcance, acionamento, uso e vivência por qualquer pessoa, inclusive 

por aquelas com mobilidade reduzida.   Para alcance desses objetivos, o Sensibiliza UFF e a 

SDC reuniram-se para discutir inicialmente, a otimização do Espaço Acessível da biblioteca 

BCG, de modo que o local seja mais bem aproveitado pelos alunos que possuam alguma 

deficiência.   

Digitalização de documentos – Coube ao Laboratório de Reprografia da SDC formular 

estratégias para a digitalização de documentos de acordo com normas e padrões 

arquivísticos vigentes, com vistas ao atendimento a pesquisa interna e externa à 

Universidade. Em 2018, o LARE digitalizou 231.120 documentos, além de prestar orientação 
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técnica em projetos relacionados à digitalização de documentos arquivísticos na Universidade 

e instituições solicitantes, orientando e realizando pesquisas em documentos sob sua 

custódia.   

Responsabilidade ambiental / Sustentabilidade – A responsabilidade ambiental é um 

conjunto de atitudes voltadas para o desenvolvimento sustentável.  Nessa perspectiva 

citamos algumas ações executadas pela Coordenação de Arquivos, Bibliotecas e Laboratórios 

da SDC, desenvolvidas de maneira responsável e racional de acordo com os preceitos éticos 

e normas estabelecidas.   Dentre estas, podemos destacar a atuação da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD, com a responsabilidade de orientar e 

realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada 

no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação de documentos para guarda 

permanente e a eliminação dos destituídos de valor, respeitando as normas e procedimentos 

arquivísticos. Desde o estabelecimento da parceria entre a CAR/SDC e a PROEX, a CPAD já 

eliminou 10,9 toneladas de documentos, contribuindo para a racionalização de documentos 

em suas áreas de guarda. Além disso, a CPAD se alinha às premissas sustentáveis da UFF. 

A participação do LACORD no Projeto Gestão de Resíduos da UFF/PROEX /ENEL, que em 

2018 realizou um descarte  de aproximadamente 1.561quilos de papel, papelão, ferro, pet e 

plásticos, possibilitando não só a reciclagem deste material, mas também uma bonificação 

de R$ 265,95  na conta de energia elétrica da universidade; O acondicionamento de 

aproximadamente  760 livros raros e especiais com o objetivo de preservar o acervo contra 

os danos da poeira, luminosidade e do manuseio incorreto do mesmo; Treinamentos e 

oficinas de Pequenos Reparos para os bibliotecários, prestadores e estagiários das 

Bibliotecas da UFF, com o objetivo de orientar aos usuários, quanto aos danos causados 

pelos reparos com materiais que não sejam adequados a preservação e a importância de 

usar corretamente os procedimentos de conservação curativa para evitar a deterioração do 

acervo e Higienização de acervos com o objetivo de evitar ácaros e fungos. 

As ações sustentáveis desenvolvidas pela SDC estão alinhadas à missão da Universidade 

Federal Fluminense, que prevê a aplicação de conceitos de sustentabilidade na gestão 

administrativa e acadêmica da instituição, através do seu Plano de Logística Sustentável. Por 

sua vez, a SDC tem como objetivo, apoiar e consolidar diretrizes de sustentabilidade contidas 

no Plano de Logística Sustentável voltado a todos os campi da UFF, bem como compor a UFF 

com Bibliotecas e Arquivos Verdes; 

A SDC e a UFF têm conhecimento das necessidades de cada unidade, e envida esforços 

permanentes para que estas sejam atendidas o mais breve possível.  A SDC continuará 
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priorizando ações que vissem à ampliação da qualidade dos serviços prestados pelo Sistema 

de Bibliotecas e Arquivos, bem como pelos seus Laboratórios.   

Por fim, a SDC agradece o apoio de todos os colaboradores em exercício nas 46 (quarenta e 

seis) unidades do Sistema, bem como da alta administração e dos demais parceiros da UFF, 

firmando aqui o compromisso de se empenhar ainda mais, para que todos os objetivos 

sejam alcançados da maneira mais profícua possível.  

Muito obrigada pela dedicação e o empenho de todos os servidores, estagiários e demais 

colaboradores, que diante de inúmeras adversidades, trabalharam de forma profissional para 

o cumprimento da missão da UFF/SDC. 

 

 


