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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca, através de um estudo de caso, abordar a necessidade 

da implementação de políticas de arquivos em instituições federais de ensino. Para 

tal construiu-se uma pesquisa bibliográfica visando a formulação da fundamentação 

teórica para a dissertação, expondo conceitos do Ciclo PDCA, conhecimentos da 

Arquivologia, legislações vigentes no setor público federal e conceitos sobre gestão 

de documentos e arquivos. Foi apresentada na construção do trabalho a 

fundamentação conceitual de gestão de documentos, elucidando a realidade 

vivenciada na instituição foco do estudo de caso, Universidade Federal de Juiz de 

Fora – UFJF, no desenvolvimento de ações em consonância com o ciclo de 

melhoramento contínuo, possibilitando a construção eficaz de uma política 

arquivística. O ciclo PDCA e sua estrutura são apresentados como estratégia de 

interferência nas instituições, sendo utilizado na instituição analisada, sendo um 

estudo de caso exploratório único, utilizando desta ferramenta como conceito base 

para o processo de consolidação da aprendizagem em nível individual e setorial. O 

processo de construção do estudo buscou fortificar e qualificar a pesquisa através 

de questionários, acesso a dados, entrevista e pela observação com o intuito da 

construção do conhecimento com abordagens empíricas com estruturação de boas 

práticas a fim de serem replicadas e melhoradas continuamente. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks, through a case study, addressing the need to implement 

policies file in federal educational institutions. For this purpose we constructed a 

literature review aimed at formulating the theoretical foundation for the dissertation, 

exposing concepts of the PDCA cycle, knowledge of Archival, current legislation in 

the federal public sector and concepts of archives and records management. Was 

presented at work building the conceptual basis of document management, 

elucidating the reality experienced in the institution focus of the case study, Federal 

University of Juiz de Fora – UFJF, in developing actions in line with the continuous 

improvement cycle, enabling the effective construction of an archival policy. The 

PDCA cycle and its structure are presented as interference strategy in institutions, 

being used in the analyzed institution, being a single exploratory case study using 

this tool as a basic concept for the learning process of consolidation in individual and 

sectoral level. The construction process of the study sought to strengthen and qualify 

the survey through questionnaires, data access, interview and by observation with 

the construction of knowledge of the order with empirical approaches to structuring of 

good practices to be replicated and improved continuously. 

 

Keywords: Record management; PDCA cycle; and Archival policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de documentos originou-se na impossibilidade de tratamento da 

grande quantidade de documentos produzida pelas administrações públicas 

americanas e canadenses. Acredita-se que o aperfeiçoamento de máquinas para 

criação e reprodução de documentos, a urbanização e expansão das atividades do 

Estado foram alguns dos fatores para o crescimento vertiginoso da produção 

documental, aliados a um aumento da necessidade de informação nas 

organizações. 

Assim, o tratamento técnico dos arquivos e da massa documental 

acumulada na Administração Pública são um dos grandes desafios dos profissionais 

de arquivo no país.  

Os arquivos fornecem informações ao desenvolvimento das atividades 

administrativas ou servem como fonte de pesquisa para reconstituição/elaboração 

da história política, social ou econômica de uma nação.  

No âmbito das suas tarefas, devem estabelecer e aplicar critérios 

de gestão de documentos, adequar o arquivo à respectiva produção documental, 

definindo e otimizando a circulação de documentos e o processo de controle. E 

ainda, avaliar e organizar a documentação com interesse administrativo, probatório e 

cultural, respeitando sempre a organização original. No entanto,  torna-se necessário 

ter conhecimentos aprofundados sobre a forma de funcionamento e estruturação 

das organizações para adequar a gestão do respectivo sistema de arquivo à 

instituição.  

Diante do exposto, essa dissertação se refere a implementação de 

políticas de arquivos em instituições públicas federais de ensino, em especial, na 

Universidade Federal de Juiz de Fora.  

Para tanto, utilizou-se a ferramenta de qualidade total – PDCA – que 

segundo TAJRA (2013, p. 208), 

 
O PDCA é um método de melhorias para o gerenciamento de processos 
e/ou sistemas e tem sido considerado, por este mesmo autor, como sendo 
“um caminho para se atingir uma meta”. É consenso de que o PDCA tem 
por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na 
execução da gestão da qualidade. 

 
O método gerencial PDCA – Plan (Planejar), Do (Executar), Check 

(Verificar), Act (Ação), conhecido como Método de Melhorias PDCA, Ciclo PDCA, 
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Ciclo da Qualidade, Ciclo de Shewart ou Ciclo de Deming, envolve em suas quatro 

fases funções importantes para conseguir diagnosticar uma situação, possibilitando 

uma análise crítica que será a base para as mudanças a serem implantadas na 

busca de melhorias contínuas.  

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os procedimentos realizados 

pelo Arquivo Central da UFJF, que introduziu um programa de codificação e 

sistematização na gestão de arquivos, a fim de construir um fluxo documental e 

normatizar os procedimentos e diretrizes arquivísticas, utilizando a ferramenta Ciclo 

PDCA.  

 

 

1.1.2.  Objetivos Específicos 

 

• Citar modelos de referência e suas contribuições à 

implementação e construção da política de arquivos e documentar as 

fases do PDCA; 

• Identificar conceitos, categorização e hierarquia de processos, 

contextualização histórica dos fazeres arquivísticos. 

• Identificar a legislação e apontar a adequação da instituição 

estudada. 

 

 

1.2.  JUSTIFICATIVA 

 

 

O setor público é amplamente criticado e apontado com burocrático e 

lento. Muitos destes apontamentos são resultados direto de uma política de arquivos 



 3 

ineficiente ou a completa inexistência desta política e dos fazeres arquivísticos no 

âmbito da instituição e/ou na integração entre os setores públicos. 

A Universidade Federal de Juiz de Fora cresceu muito, nestes últimos 

anos e diversificou seus processos de trabalhos, de maneira que se tornou também 

necessário a adequação às normativas sobre políticas arquivísticas. O primeiro 

passo já foi dado, que foi a criação do serviço de arquivo e a abertura de concurso 

público para essa categoria.  

Coube aos arquivistas, agora, induzir a administração superior a propiciar 

condições para reestruturação e adequação das novas diretrizes e portarias 

governamentais a respeito da gestão de documentos de arquivo pelo SIGA. 

Assim, a ferramenta PDCA foi de grande utilidade, pois permitiu ao grupo 

de arquivista identificar, diagnosticar e propor melhorias nos processos de trabalho. 

 

 

1.3.  ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

A dissertação foi estruturada em seis capítulos apresentados conforme 

descrição a seguir: 

O Capítulo 1, Introdução, contém o tema de pesquisa e suas delimitações, 

ou seja, o assunto principal abordado nesta dissertação refere-se sobre a 

importância da implementação de políticas de arquivos em instituições federais de 

ensino, em especial a UFJF. Além disso, são definidos os objetivos e a justificativa 

da realização do estudo. 

O Capítulo 2, Fundamentação Teórica, contém as bases de revisão de 

literatura sobre os assuntos abordados no estudo, neste capítulo, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica a partir da plataforma CAPES de periódicos indexados nas 

bases de dados multidisciplinares. Seguido por exposições sobre o histórico e 

pontos importantes para a aplicação da metodologia PDCA, bem como as 

adequações legais inerentes à gestão de arquivos. 

O Capítulo 3, Metodologia, discorre sobre a abordagem e os 

procedimentos metodológicos que nortearam a presente pesquisa, bem como as 

etapas da metodologia utilizada, o PDCA. Tais como, a escolha do método de coleta 

de dados, instrumento de pesquisa e tratamento dos dados para a pesquisa, 

utilizada no processo de construção do estudo e definição da pesquisa. 

No Capítulo 4, A Universidade Federal de Juiz de Fora, buscou-se apontar 
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características da Universidade Federal de Juiz de Fora, instituição central do estudo 

de caso, em relação aos aspectos desenvolvidos na sistematização da gestão de 

documentos e na consolidação de parâmetros para a construção de políticas de 

arquivo, foram apresentadas peculiaridades da instituição estudada integrando aos 

conceitos utilizados na fundamentação teórica e buscou-se apontar as medidas 

utilizadas durante cada fase do Ciclo PDCA. Segundo TAJRA (2013, 208), “é 

consenso de que o PDCA tem por princípio, tornar mais claros e ágeis os processos 

envolvidos na execução da gestão da qualidade”. 

No Capítulo 5: Análise e discussão dos resultados, foram tratados e 

analisados os dados obtidos pela pesquisa que teve como finalidade, investigar as 

ações realizadas pelo Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora, com 

o intuito de normatizar a codificação e a gestão de documentos através do ciclo de 

melhoramento contínuo.  

O Capítulo 6, de Considerações finais, apresenta as conclusões da 

pesquisa com base nas análises apresentadas e recomendações para trabalhos 

futuros. Nessa oportunidade, espera-se que os resultados possam contribuir com a 

execução das atividades arquivísticas, promovendo melhorias contínuas e com a 

UFJF, no sentido de que ela possa utilizar desses produtos para também melhorar a 

comunicação entre os setores e a sociedade.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Buscou-se o levantamento de conhecimentos que possibilitem uma visão 

panorâmica da problemática tomada como objeto de estudo, por meio de 

levantamento bibliográfico e levantamento bibliométrico.  

A pesquisa, em sua normativa e na busca de melhores resultados, traz o 

levantamento bibliográfico como um potencializador. Segundo GALVÃO (2010, p. 1) 

em seus estudos. “Pode-se afirmar, então, que realizar um levantamento 

bibliográfico é se potencializar intelectualmente com o conhecimento coletivo, para 

se ir além. É munir-se com condições cognitivas melhores”. 

A fundamentação teórica na pesquisa aborda os principais fundamentos e 

teorias relacionadas à gestão documental em instituições públicas federais de 

ensino, bem como suas portarias e legislações relacionadas, bem como aspectos e 

conceitos do ciclo PDCA. 

 

 

2.1 ARQUIVÍSTICA E GESTÃO DOCUMENTAL  

 

 

2.1.1 Arquivologia, documento e arquivo 

 

A Arquivologia é um conjunto de ciências, técnicas e aplicações, sobre 

informações arquivísticas, sejam documentos em suporte físico, analógico ou digital, 

inserida na área de conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas. O curso superior 

de Arquivologia é pautado pela interdisciplinaridade com ampla importância para a 

legislação nacional existente, aspectos administrativos e históricos. 

Os profissionais, baseados em conceitos e métodos específicos, 

trabalham para dinamizar informações contidas em documentos arquivísticos, 

levando em conta o ciclo de vida dos documentos arquivísticos, gestão, 

processamento e disseminação da informação corrente na administração 

contemporânea e à preservação dos documentos com valor permanente, 

oportunizando a utilização administrativa e histórica. Segundo SILVA (2010, p. 8), 
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A Arquivologia teria na informação relacionada aos processos de trabalho 
de uma entidade produtora de arquivo o seu objeto privilegiado, mas não 
excludente em relação a outros. Este objeto seria uma informação gerada e 
estruturada nas circunstâncias executivas das tarefas. Os objetivos do 
saber arquivístico repousariam nos processos informacionais que são 
produtos e produtores da realização de uma função e a preservação de uma 
estrutura informacional que serve de evidência para transações efetuadas.  

 
A Arquivologia aborda, como uma ciência, aspectos inerentes à gestão e 

preservação de informações, sejam elas em suporte físico ou digital, a realidade da 

administração pública aponta para uma maior necessidade de profissionais e mais 

políticas e diretrizes arquivísticas em implementação. De acordo com SILVA (2010, 

p. 8), 

 
Nessa abordagem, defendida por Thomassen, pretende-se que o trabalho 
arquivístico seja de análise da missão, da função e das tarefas do produtor 
do arquivo, visando configurar uma instância de intervenção para o 
arquivista, na perspectiva de ser este um agente na otimização de fluxos 
informacionais. A pesquisa arquivística estaria interessada em estudar as 
relações entre a informação e os elementos de contexto de sua geração e 
estruturação. 

 
Tem-se como objeto de estudo os documentos de arquivo, sendo 

importante definir o conceito de documento, como um registro de informações em 

distintos suportes. SCHELLENBERGER (2012, p. 41) define documento como: 

 
Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 
privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas 
atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela 
entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, 
sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 
virtude do valor informativo dos dados neles contidos.  
 

A Legislação arquivística, pontuada pelo CONARQ, através da Lei n° 

8.159 de 08 de Janeiro de 1991, estabelece a definição de documentos de arquivos 

como: 

 
Conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do 
exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer 
que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos.  

 
Em outros termos, SOUZA (1950, apud PAES, 2013) já definia arquivo 

como conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por instituições 

públicas ou privadas, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por 

e para si e seus sucessores para efeitos futuros. 
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PAES (2013), ainda analisando aquele outro autor, aponta três principais 

características do conceito definido por SOUZA (1950, apud PAES, 2013, p. 20):  

 
1. Exclusividade de criação e recepção por uma repartição, firma ou 
instituição. Não se considera arquivo uma coleção de manuscritos 
históricos, reunidos por uma pessoa;  
2. Origem no curso de suas atividades. Os documentos devem servir de 
prova de transações realizadas;   
3. Caráter orgânico que liga o documento aos outros do mundo conjunto. 
Um documento, destacado de seu conjunto, do todo a que pertence, 
significa muito menos do que quando em conjunto.  

 
Neste momento da pesquisa vamos levantar o conceito da instituição que 

funciona como o guardião das informações ali existentes, para construir 

conhecimentos básicos que integram a área é importante definir Arquivo. 

Algumas linhas de pensamento indicam que o conceito de Arquivo 

segundo PAES (2013, p. 13) em seu livro, tem origem do grego arché, que remete 

aos antigos palácios da Grécia, com a evolução para archeion, “local de guarda e 

depósito dos documentos.”. O substantivo arquivo também engloba outras 

definições dentro da arquivística. Ainda utilizando e citando a mesma autora, PAES 

(2013, p. 15) define arquivo como sendo “a acumulação ordenada dos documentos, 

em sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua 

atividade, e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a utilidade 

que poderão oferecer no futuro”.  

PRADO (1965, p. 2), define ainda arquivo como sendo “a reunião de 

documentos conservados, visando à utilidade que poderão oferecer futuramente”, 

destacando que, “para ser funcional, um arquivo deve ser planejado, instalado, 

organizado e mantido de acordo com as necessidades inerentes aos setores” e que 

“para realizar o trabalho de arquivamento, o arquivista precisa conhecer a natureza 

do arquivo que lhe será entregue”.  

Para tornar-se completo todo objeto deve ter sua plena funcionalidade 

segundo PAES (2013, p. 21) “a principal finalidade dos arquivos é servir a 

administração, constituindo-se, com o decorrer do tempo, em base do conhecimento 

da história”. Destaca ainda que a “função básica do arquivo é tornar disponíveis as 

informações contidas no acervo documental sob sua guarda”  

Como finalidades do arquivo, podem ser expostas e destacadas a guarda, 

cautela e proteção de documentos, fazendo-o com eficiência e de maneira 

ordenada, possibilitando a preservação dos documentos, da melhor forma possível, 
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garantindo sua preservação e garantindo a consulta e acesso dos documentos. 

Estando sua importância diretamente relacionada ao volume de documentos 

produzidos, recebidos e acumulados pela instituição. Para tal são aplicados métodos 

e saberes de visando a gestão e processamento de documentos. 

Nos tempos atuais o Arquivo tem uma estrutura legalmente organizada e 

com funções definidas. Segundo PAES (2013, p. 23) a extensão de sua atuação é 

baseada em arquivos gerais ou centrais, “são os que se destinam a receber os 

documentos correntes provenientes dos diversos órgãos que integram a estrutura de 

uma instituição, centralizando, portanto, as atividades de arquivo corrente”.  

SILVA (2012) descreve a relevância de características jurídicas de 

documentos de arquivo que decorrem do estudo da Diplomática, “Diplomatics HIST 

ciência auxiliar da história, que tem por objetivo o estudo, a interpretação e 

autenticidade dos documentos”, segundo o Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia: 

 
Pode-se destacar, ainda, a superposição de elementos de caracterização 
do documento de arquivo para definir a informação arquivística uma vez que 
para a autora, essa informação se baseia na organicidade e originalidade e 
se encontra associada ao exercício de uma atividade de uma pessoa física 
ou jurídica. (SILVA, 2012, p. 10) 
 

Segundo CUNHA e CAVALCANTI (2008, p. 24), entende-se por 

arquivística o conjunto de princípios e técnicas necessárias para a gestão, 

destinação, preservação e conservação de documentos que incluem ações voltadas 

para a organização, constituição, desenvolvimento e utilização de arquivos.  

A arquivologia constitui-se de um conjunto de princípios e técnicas que 

devem ser seguidos na constituição, organização, gerência, desenvolvimento e 

utilização de arquivos, inclui os aspectos legais e regulamentadores dos arquivos; 

administração de arquivos. A arquivística situa-se no cruzamento de novos 

contextos culturais, dos novos modos de gestão e das novas tecnologias. Ela está 

na confluência de várias disciplinas: informática, ciências da informação, história, 

linguística, arqueologia, etnologia, etc. Ao serviço de algumas delas, ela tem por 

obrigação se servir das outras, a fim de assegurar sua evolução e seu 

desenvolvimento. Pela sua própria natureza, ela responde às necessidades dos 

organismos ou indivíduos que criam os documentos. 

A produção de documentos é essencial para quaisquer ações 

administrativas, a relação orgânica entre estes documentos é um dos aspectos 
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característicos dos documentos arquivísticos, com características peculiares como 

unicidade, cumulatividade, organicidade, imparcialidade e autenticidade.  

A especificação de características dos documentos de arquivo é 

fundamental, e estabelece o objeto de estudo da Arquivologia e suas ações de 

tratamento da informação arquivística. Segundo RODRIGUES (2014, p. 10), o 

conceito do documento é mais amplo do que no passado, porque reflete a própria 

complexidade do seu ambiente de produção, e para analisá-lo é necessário 

compreendê-lo em sua essência e na lógica de funcionamento do órgão que o 

produziu. 

Disto decorre a necessidade de um parâmetro científico para identificá-lo, 

conhecimento que permite ao arquivista chegar à essência do documento, para 

denominá-lo e defini-lo como próprio de arquivo e, portanto, “planejar 

adequadamente seu tratamento documental, em qualquer situação que se apresente 

ao longo do ciclo vital” (RODRIGUES, 2014, p. 10). 

Base para a construção da ideia de gestão é iniciada com o Manual for 

the arrangement and description of archives, Manual para a Organização e 

Descrição dos Arquivos, escrito em 1898, pelos arquivistas holandeses Samuel 

Muller, Johan Feith e Robert Fruin, também conhecido na Arquivologia apenas como 

Manual dos Holandeses. Segundo RIBEIRO (2011, p. 59), 

 
A edição do “Manual Holandês”, da autoria de MULLER, FEITH e 
FRUIN(1898), marcou o início de um novo período, em que o predomínio da 
vertente técnica se vai afirmar definitivamente, libertando a teoria e a prática 
dos arquivos da dependência directa das concepções historiográficas. E 
não terá sido por acaso que, nessa época, se começou a vulgarizar o termo 
Arquivística, para definir um campo de saber específico, dirigido a funções 
técnicas que se, por um lado, valorizavam a custódia, por outro, incidiam 
sobre o controlo e a avaliação dos documentos (da fase corrente até a 
definitiva). Esta nova perspectiva não tardou a ser confrontada com o 
impacte da industrialização e da complexificação burocrática, que 
acarretaram novos desafios para a disciplina. 

 
O conceito de ciclo de vida dos documentos começa a existir em 1950, 

nos EUA como resultados de estudos iniciados durante a Segunda Guerra Mundial 

1939- 1945, segundo INDOLFO (2013, p. 2). 

 
Com a explosão da produção documental, a partir do período entre as duas 
Guerras Mundiais, o surgimento do conceito de gestão de documentos e a 
necessidade de controle do ciclo vital das informações foram fundamentais 
para a redefinição da disciplina Arquivística bem como para os profissionais 
da área.  
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2.1.2 A gestão de documentos arquivísticos 

 

No Brasil, a gestão de documentos se institucionalizou com a aprovação 

da Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados. Em seu artigo 3º, essa lei define gestão documental 

como sendo “ o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente” 

(BRASIL, 1991). 

Por sua vez, o CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos), e o Sistema 

de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA) foram criados para assegurar a gestão 

de documentos na Administração Pública, facultar o acesso à informação, 

estabelecer responsabilidade penal sobre quem causar danos aos arquivos, e 

estabelecer diretrizes para garantir uma eliminação eficiente. 

A Gestão Documental para instituições públicas e privadas, no brasil, é 

legalmente pautada pelos dispositivos legais expostos no Quadro 1. 

 
Quadro 01: Legislações Brasileiras referentes a Ges tão de Documentos 

 
Fonte: http://www.siga.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=170. 
Adaptação do autor 
 

O progresso econômico e o desenvolvimento científico e tecnológico, 

empreendidos nos anos 1930 e 1940, acentuaram-se em virtude da Segunda Guerra 

Mundial e conduziram a denominada explosão da informação, o que vai explicitar o 

caráter político-estratégico da informação científica, base para a aceleração dos 
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estudos voltados à questão da informação e sua recuperação, preocupações iniciais 

da Ciência da Informação. 

O parágrafo faz referência avaliação de documentos, processo 

responsável pela identificação dos valores de arquivos em razão dos fins da 

instituição e visando sua destinação. Segundo SCHELLENBERGER (2012) 

“documentos públicos modernos são de duas categorias: Valores primários, para a 

própria entidade onde se originam os documentos, e valores secundários, para 

outras entidades e utilizadores privados”. Segundo BERNARDES e DELATORRE 

(2008, p. 6), 

 
Ao definir normas e procedimentos técnicos referentes à classificação, 
avaliação, preservação e eliminação de documentos públicos, a gestão 
documental contribui decisivamente para atender às demandas da 
sociedade contemporânea por transparência nas ações de governo e 
acesso rápido às informações.  
 

A teoria das Três idades do Arquivo, aponta fases distintas para a 

qualificação do documento de arquivo, sendo dividido em Fase Corrente; Fase 

Intermediária; e Fase Permanente. Em acordo com a INDOLFO (2013) e RIBEIRO 

(2011), o evento impulsionador as evoluções arquivísticas ocorridas durante e após 

a Segunda Guerra Mundial. Segundo RIBEIRO (2011, p. 3), 

 
Com o agravar da situação pelo aumento incomensurável de documentos 
nas administrações, após a 2ª Guerra Mundial, generalizou-se o apodítico 
princípio das “três idades do arquivo”, que pode ter tido origem em Itália, no 
início do século XX, por meras razões práticas de instalação dos 
documentos. Se é certo que esta pretensa teoria parece apontar para uma 
cadeia relativamente ininterrupta no ciclo de vida dos documentos, a 
verdade é que gerou um efeito perverso, ao levar à criação de serviços e de 
depósitos, a maior parte das vezes desarticulados entre si, provocando, 
assim, distorsões contra-naturam em unidades sistémicas que, desde há 
milénios, possuíam uma sólida coerência interna.  
 

Outro importante posicionamento conceitual ocorrido no período após 

Segunda Guerra Mundial, nos EUA, levantado por Ribeiro são os conceitos de 

records group e records management, segundo RIBEIRO (2011, p. 3), 

 
Nos Estados Unidos da América, por razões de ordem pragmática, 
apareceu o conceito operatório de record group e a actividade profissional 
do records management. Em tal QUADRO, a gestão documental começou a 
afirmar-se como uma nova área disciplinar, num estreito vínculo com a 
administração, num certo repúdio pela arquivística (disciplina auxiliar da 
História) e num perigoso corte epistemológico entre diacronia e sincronia da 
informação social.  
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A legislação vigente no Brasil, sob a Constituição Federal de 1988, art. 

216, § 2.º determina a responsabilidade dos arquivos: “Cabem à administração 

pública, na forma de lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. Apontado 

pela Política Nacional de Arquivos, Lei Federal de Arquivos n.º 8.159, de 8 de janeiro 

de 1991, art. 1.º “É dever do poder público a gestão documental e a proteção 

especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à 

cultura e ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação”. 

Considerando Gestão de Documentos, em seu art. 3.º “Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de procedimentos e operações referentes à sua produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando 

a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”.  

CRUZ (2013, p. 24) aponta que 

 
A gestão de documentos é considerada parte da função do serviço de 
informações, que, geralmente, está subordinada aos serviços 
administrativos. Assim, em um organograma de uma organização típica, a 
gestão de documentos está no mesmo nível dos outros serviços 
relacionados, como a informática e os serviços gerais. O responsável pelas 
atividades administrativas, gestor de alto nível, poderá controlar todos os 
serviços de informação. O gestor de documentos será responsável por 
alcançar os objetivos do programa de gestão de documentos, do qual 
dependem muitas metas da instituição.  

 
A fase de produção documental, é estabelecida por regimentos e 

instrumentos que determinam a tipologia, a classificação e a temporalidade. Alguns 

instrumentos trazem informações mais completas com número de cópias que o 

documento deve ser produzidas e o número de vias originais.  

Documentos são produzidos intencionalmente para registro de ações, 

acompanhamento e outras atribuições administrativas, durante sua fase de 

utilização, são necessárias ações de controle e preservação da informação. 

RHOADS (1989, p. 21) aponta que a primeira fase da gestão é a produção 

documental, afirmando que esta fase é particularmente importante, pois visa: 

 
a) prevenir a criação de documentos não essenciais e assim reduzir o 
volume dos documentos a serem manipulados, controlados, armazenados e 
destinados;  
b) intensificar o uso e o valor dos documentos que são necessários; 
c) garantir o uso de materiais apropriados na confecção de documentos;  
d) assegurar a utilização apropriada da microfilmagem e/ou digitalização e 
automação ao longo de todo o ciclo de vida dos documentos.  
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O documento deve estar em perfeito estado de uso, ordenado, 

organizado e acessível, exceto em caso de informações classificadas com sigilo. 

RHOADS (1989) em seus textos aponta que a segunda fase da gestão documental 

é a utilização dos documentos, e envolve o controle, uso e armazenamento de 

documentos necessários ao desenvolvimento das atividades de uma organização. A 

segunda fase abrange medidas para assegurar:  

 
a) rapidez no ato de disponibilizar documentos e informações necessários 
ao desenrolar das funções da instituição;  
b) uso efetivo da informação e arquivos correntes;  
c) seleção do material, do equipamento e do local para o armazenamento 
dos documentos. (RHOADS, 1989, p. 21) 

 
Finalizado o período de utilização administrativa dos documentos, 

segundo a Tabela de Temporalidade e Destinação, estes serão encaminhados ao 

seu destino final, sendo possível a Eliminação e a Preservação, quando o mesmo 

apresentar valor secundário, previamente estabelecido pela diretriz de Avaliação 

Documental, realizada pela Comissão Permanente de Avaliação e Destinação de 

Documentos e submetida ao Arquivo Nacional para aprovação e segundo a 

Resolução CONARQ n.º 5, de 30 de setembro de 1996 (D.O.U de 11/10/1996). 

Dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de documentos nos diários 

oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Resolução CONARQ n.º 7, 

de 20 de maio de 1997 (D.O.U de 23/5/97). Dispõe sobre os procedimentos para a 

eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder 

Público.  

O Decreto Federal n.º 1.799, de 30/01/96, em seu art. 11, estabelece que: 

“Os documentos, em tramitação ou em estudo, poderão, a critério da autoridade 

competente, ser microfilmados, não sendo permitida a sua eliminação até a 

definição de sua destinação final”. Apontando também sobre a eliminação destes 

documentos em:  art. 12 “A eliminação de documentos, após a microfilmagem, dar-

se-á por meios que garantam sua inutilização, sendo a mesma precedida de 

lavratura de termo próprio e após a revisão e a extração de filme cópia”.  

A terceira fase da gestão documental refere-se à destinação dos 

documentos. Para RHOADS (1989), esta é uma fase crítica, pois envolve decisões 

sobre quais documentos devem ser preservados permanentemente como memória 

do passado de uma nação. Além disso, define-se por quanto tempo os documentos, 
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destinados à eliminação, devem ser retidos por razões administrativas ou legais. 

Programas de destinação de documentos devem reunir as seguintes atividades:  

 
a) identificação e descrição de documentos por séries ou classes;  
b) listagem destas séries e classes para retenção ou destinação;  
c) avaliação para determinar quais documentos são de guarda permanente;  
d) eliminação periódica dos documentos destituídos de valor permanente; 
e) recolhimento dos documentos permanentes para a instituição 
arquivística. RHOADS (1989, p. 21) 
 

Torna-se neste momento apontar sobre o aspecto criminal envolvido na 

eliminação de documentos, sem critérios pré-estabelecidos e aprovados. Segundo o 

Código Penal Brasileiro, é crime: 

 
Art. 305 Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou 
em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não 
podia dispor: Pena – reclusão de dois a seis anos, e multa, se o documento 
é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
particular.  

 
Um grande problema enfrentado é decorrente da produção indiscriminada 

e sem critérios de documentos, originais, cópias, bem como documentos distintos, 

mas análogos em assunto e conteúdo. Esta produção erronia e sem instrumentos de 

destinação e eliminação são nomeadas de Massa Documental Acumulada – MDA. 

Segundo RAMOS (2011, p. 22), 

 
Devido à falta de implantação de políticas, programas e projetos de gestão 
de documentos nas organizações, e da ausência de profissionais 
arquivistas bem como de funcionários com treinamento devido, acaba por 
gerar o que, no país, vem se generalizando em denominar de “massa de 
documentos acumulados”. Sendo assim, a massa documental acumulada é 
consequência da má gestão do arquivo corrente. Não há uma classificação, 
simplesmente é acumulada, depois é retirada dos setores de trabalho para 
o depósito, após terem concluído o seu objetivo de primeira instância ou 
enviadas apenas por questões de espaço sem ter passado por nenhum tipo 
de avaliação.  

 
Assim como RODRIGUES (2014, p. 14) corrobora para esta necessária 

abordagem e sua consequência para a aplicação e cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação: 

 
Os órgãos públicos brasileiros ainda se caracterizam por uma produção e 
acumulação descontrolada de documentos, situação que se agravada pela 
introdução das tecnologias aplicadas aos processos de trabalho. As 
consequências da falta de preparo da administração pública e, 
consequentemente, da dificuldade para estabelecer políticas de gestão para 
seus documentos e arquivos, causará impactos para a aplicabilidade da LAI 
no Brasil.  
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Considerando tais abordagens tornar-se necessário apontar, estudar e 

implementar políticas públicas para o tratamento da informação e documentos de 

arquivos. Tais políticas são direcionadas às diretrizes e ações arquivísticas, que 

serão a fonte normalizadora das ações institucionais. Neste sentido, JARDIM (2013, 

p. 1) aponta que 

 
Políticas públicas arquivísticas constituem uma das dimensões das políticas 
públicas informacionais. Em função da realidade observada, é possível 
detectar situações nas quais políticas públicas arquivísticas são concebidas 
e implementadas – normalmente sem muito sucesso – ignorando-se as 
demais políticas públicas de informação existentes. Da mesma forma, são 
frequentes situações nas quais políticas públicas de informação – muitas 
vezes em nível nacional – desconhecem por completo as peculiaridades do 
universo arquivístico. Em alguns casos, por exemplo, políticas arquivísticas 
e políticas de governo eletrônico são concebidas e desenvolvidas como se 
pertencessem a universos paralelos.  

 
A Constituição Federal, além de um conjunto de normas ela também é um 

documento arquivístico que estabelece relação orgânica com todos os arquivos que 

exprimem relação aos brasileiros, documentos produzidos e armazenados por 

brasileiros ou no território brasileiro, construindo seu papel de importância e 

significado em todos os conjuntos descritos. 

Outra possibilidade é apontar artigos constitucionais que constroem uma 

comunicação direta com a documentação brasileira e sobre a documentação e 

informação, como no art 5°, que estabelece o direito acesso à informação de órgãos 

púbicos, exceto em caso de informação classificada com sigilo, regulamentada pelo 

Decreto n° 2.134, de 24 de janeiro de 1997, que regulamenta o art. 23 da Lei n° 

8.159, 08 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a categoria dos documentos 

públicos sigilosos e o acesso a eles, e dá outras providências.”.  

Bernardes aponta a necessidade e eficácia do Plano de Classificação e 

da Tabela de Temporalidade, como instrumentos do fazer arquivístico na gestão 

documental. Segundo BERNARDES e DELATORRE (2008), o Plano de 

Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo são 

instrumentos eficazes de gestão documental. Estes dois instrumentos garantem a 

simplificação e a racionalização dos procedimentos de gestão, imprimindo maior 

agilidade e precisão na recuperação dos documentos e das informações, 

autorizando a eliminação criteriosa de documentos desprovidos de valor que 

justifique a sua guarda e a preservação dos documentos de guarda permanente.  
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Figura 01: Instrumentos Fundamentais de Gestão Docu mental. 

 
Fonte: BERNARDES e DELATORRE (2008) 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) define o 

conceito de Classificação como “organização dos documentos de um arquivo ou 

coleção, de acordo com um plano de classificação, código de classificação ou 

QUADRO de arranjo. A classificação de documentos arquivísticos é definida por 

SCHELLENBERGER (2012, p. 44) como “o arranjo dos documentos segundo um 

plano destinado a facilitar seu uso corrente”. 

SOUSA e ARAÚJO JÚNIOR (2015, p. 150) levantam, em seus estudos, o 

conceito de classificação, segundo o qual, 

 
A classificação é uma função arquivística, tanto quanto a avaliação, a 
descrição, a criação, a preservação, a descrição, a aquisição e a difusão 
(disseminação), em que a tríade formada pela avaliação, descrição e 
classificação são as atividades capitais da prática arquivística. Podemos 
considerar a classificação como uma função matricial, pois é por meio dela 
que se realiza a avaliação, que em uma etapa posterior, vai possibilitar a 
gestão dos prazos de guarda e da destinação final (tabela de 
temporalidade), independentemente da metodologia aplicada e de sua 
configuração, sempre tem como ponto de partida os conjuntos documentais 
definidos na classificação. A partir daí inicia-se o processo de avaliação, 
tendo como ponto partida a classificação. 

 
Sobre a função de descrição arquivística, os mesmos autores afirmam 

que, 

 
No caso da descrição, a norma do Conselho Internacional de Arquivos, 
ISAD(G) (2011) e a Norma Brasileira de Descrição Arquivística do Conselho 
Nacional de Arquivos, (NOBRADE, 2006), definem como primeiro elemento 
a ser descrito o conjunto documental, representado pelo fundo, série ou 
subsérie, isto é, os agrupamentos documentais resultados do processo de 
classificação. Assim, a classificação ganha uma envergadura que sustenta 
toda a construção da prática arquivística. Assim, definir com precisão os 



 17 

conjuntos documentais e as suas relações é imprescindível para o que-fazer 
arquivístico (SOUSA e ARAÚJO JÚNIOR, 2015, p. 150). 

 
Os autores ainda apontam que o processo de classificação tem por 

objetivo a manutenção dos vínculos arquivísticos orgânicos, existentes entre os 

documentos, além de ser um processo primordial para outras fases da gestão 

documental, sendo indispensável para a avaliação, que apontará o tempo que o 

documento ficará disposto em cada fase de seu ciclo de vida, além de apontar 

características necessárias para a construção da descrição arquivística, ação que 

possibilita a recuperação de informações. Segundo SOUSA e ARAÚJO JÚNIOR 

(2015, p. 150), “a classificação de documentos de arquivo tem três objetivos: manter 

o vínculo arquivístico, fundamentar a avaliação e a descrição e possibilitar a 

recuperação da informação contida nos documentos de arquivo”. 

O instrumento resultante do processo de classificação de documentos de 

arquivo é um código de classificação, onde serão expostos os códigos atribuídos a 

cada documento e dispostos e agrupados por assunto. Segundo o Arquivo Nacional 

em sua publicação, Classificação, temporalidade e destinação de documentos de 

arquivo relativos as atividades-meio da administração pública, temos como conceito 

código de classificação, segundo o Arquivo Nacional (2001): 

 
O código de classificação de documentos de arquivo é um instrumento de 
trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou 
recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades. A 
classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os 
documentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação 
e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, 
eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos, uma 
vez que o trabalho arquivístico é realizado com base no conteúdo do 
documento, o qual reflete a atividade que o gerou e determina o uso da 
informação nele contida. A classificação define, portanto, a organização 
física dos documentos arquivados, constituindo-se em referencial básico 
para sua recuperação.  
 

O Plano de classificação de Documentos é definido por ALVAREZ, 

MARTINEZ e ACOSTA (2012, p. 184) como: 

 
O resultado da atividade de classificação de uma coleção de documentos é 
refletido na ferramenta de gerenciamento de documentos, conhecida como 
Plano de Classificação de Documentos de Arquivo, cuja característica 
principal é mostrar uma hierarquia de seções, subseções, séries e 
documentários subconjuntos de uma entidade, permitindo a incluindo novos 
grupos de documentários e facilitando o seu acesso e controle através de 
uma estrutura padrão de codificação.  
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A gestão de documentos engloba sua vida administrativa, sua 

produção, utilização até o momento de sua destinação, preservação ou eliminação. 

RHOADS (1989, p. 24) define que: 

 
Um sistema completo de gestão de documentos se ocupa de tudo o que 
acontece com um documento ao longo de seu ciclo de vida, ou seja, desde 
seu nascimento, ao longo de toda a sua vida produtiva� como meio de 
executar as funções da organização até sua morte ou destruição, quando 
serviu para tudo o que podia servir utilmente, ou sua reencarnação, em 
forma de arquivos, se merecer ser conservado permanentemente.  

 
O processo de organização, operação física da Classificação, segue 

parâmetros definidos pelo Plano de Classificação. BERNARDES (2008, p. 13) 

aponta que o Plano de Classificação de Documentos de Arquivo “resulta da 

atividade de classificação que recupera o contexto de produção dos documentos de 

arquivo agrupando-os de acordo com o órgão produtor, a função, a subfunção e a 

atividade responsável por sua produção ou acumulação. ” 

 

 

2.1.3 A avaliação de documentos arquivísticos 

 

No Brasil a avaliação de documentos e elaboração da tabela de 

temporalidade fica a cargo de uma Comissão permanente de avaliação e destinação 

de documentos– CPAD, definido pelo Dicionário Brasileiro de terminologia 

Arquivística como “Grupo multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos 

de um arquivo, responsável pela elaboração da tabela de temporalidade” como 

consta no Art. 18 do Decreto N.º 4.073, de 03 de janeiro de 2002.  

Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD, ou 

Tabela de Temporalidade) é o instrumento arquivístico que define todo o ciclo de 

vida dos documentos arquivísticos dentro de instituições. Suas determinações tem 

como base formativa a legislação vigente, a função administrativa de cada tipologia 

documental, seus aspectos e natureza jurídica, fiscal e leva em consideração o 

envolvimento histórico-social. 

Em outros termos, a TTDD determina os prazos de guarda dos 

documentos em suas três etapas de ciclo vital, segundo a Teoria das Três Idades: 

corrente, intermediária e permanente. Segundo BAHIA (2012, p. 5), a Tabela de 

Temporalidade é desenvolvida com o objetivo de:  



 19 

 
1. Evitar duplicidade na classificação de documentos; 

2. Propiciar melhor caracterização do assunto tratado no documento. 
Especificar a denominação do documento que encerra determinado 
assunto;  

3. Agrupar documentos da mesma finalidade e funções, quando nem 
sempre é possível se definir com precisão o tempo de arquivamento, 
que certos documentos devem cumprir; 

4. Permitir aos profissionais de arquivo desenvolver suas atividades com 
maior autonomia e responsabilidade.  

 
Durante o processo de avaliação documental, são identificados os valores 

primários e secundários dos documentos, além dos prazos nos quais estes valores 

iniciam e findam. O ato de separar é a aplicação da tabela de temporalidade depois 

da avaliação, promovendo sua destinação: transferência dos documentos dos 

arquivos correntes para o arquivo intermediário, recolhimento de documentos 

detentores de valores secundários aos arquivos permanentes ou eliminação 

daqueles que não possuem valores histórico probatório e histórico informativo. 

Segundo BERNARDES e DELATORRE (2008, p. 20), 

 
Seleção de Documentos é realizada no âmbito dos arquivos correntes e 
intermediários por técnicos previamente orientados, seguindo o 
estabelecido na Tabela de Temporalidade ou nos relatórios de avaliação. A 
seleção é a separação física dos documentos de acordo com a sua 
destinação: eliminação: trata-se da destruição dos documentos cuja 
operacionalização dependerá de seu volume, podendo ser levada a efeito 
manualmente ou através de trituradoras. transferência: envio dos 
documentos para o arquivo intermediário, acompanhados de listagem, onde 
aguardarão o cumprimento dos prazos de guarda e a destinação final; 
recolhimento: envio dos documentos para o arquivo permanente. Nesta 
fase, o arquivo deve elaborar instrumentos de recuperação da informação 
com vistas à sua guarda permanente e seu acesso público. 
 

A Tabela de Temporalidade é definida pelo Arquivo Nacional, pelo 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística como “instrumento de destinação, 

aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda 

tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005). Segundo BERNARDES e DELATORRE (2008), A 

TTDD “resulta da atividade de avaliação, que define prazos de guarda para os 

documentos em razão de seus valores administrativo, fiscal, jurídico-legal, técnico, 

histórico, autoriza a sua eliminação ou determina a sua guarda permanente”. 

A Tabela de Temporalidade é resultante do processo de Avaliação 

arquivística que define prazos de guarda e destinação, através dos valores dos 

documentos, apontando aspectos de valores primários e secundários. Segundo o 

Arquivo Nacional  (2001): 
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A tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico resultante de 
avaliação, que tem por objetivos definir prazos de guarda e destinação de 
documentos, com vista a garantir o acesso à informação a quantos dela 
necessitem. Sua estrutura básica deve necessariamente contemplar os 
conjuntos documentais produzidos e recebidos por uma instituição no 
exercício de suas atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e 
intermediária, a destinação final – eliminação ou guarda permanente – , 
além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e 
aplicação.  

 
O ciclo vital dos documentos respeita as definições impostas pela Tabela 

de Temporalidade e Destinação de Documentos, instrumento arquivístico que tem 

por finalidade o estabelecimento de prazos de guarda do documento, em casa fase 

vital, e aponta sua destinação final, preservação ou eliminação. Segundo INDOLFO 

(2007), a função da TTDD como instrumento arquivístico é singular, pela capacidade 

de orientar os fazeres técnicos na tarefa de seleção dos documentos a serem 

eliminados, após cumprirem os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, 

ou serem preservados como de guarda permanente.  

A metodologia para o processo prático de avaliação documental deve 

fundamentar-se nas funções e atividades desempenhadas pelo órgão produtor, 

tomando-se por base o plano de classificação estabelecido para os conjuntos 

documentais, identificando os valores (primários e secundários) a eles atribuídos, 

definindo prazos de guarda e determinando a destinação final para que se 

contemple o controle sobre o ciclo de vida.  

Explanando sobre tempo de guarda SOUZA ROMEIRO e ARAÚJO 

JUNIOR (2015, p. 7) aponta seu funcionamento e a estrutura estabelecida pela 

Tabela de Temporalidade: 

 
O tempo de guarda de um documento é definido por uma tabela de 
temporalidade que determina o prazo de permanência de cada documento 
conforme a sua finalidade. Além de preservar a memória institucional, 
possibilita a redução do espaço físico destinado para guarda da 
documentação e também agilidade na recuperação bem como a redução 
dos custos operacionais.  
 

O direito ao acesso à informação descrita no Artigo 5° foi regulamentada 

pela Lei de Acesso à Informação, Lei n° 12.527/2011 de 16 de maio de 2012. Ela 

construiu mecanismos que possibilitam as pessoas físicas e jurídicas, sem 

necessidade de apresentar motivos para o acesso da informação pedida, em órgãos 

públicos e entidades. 
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A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades 

privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações 

referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos, 

respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, conforme Art n° 37 da Constituição Federal de 1988. 

Os registros públicos são documentos de responsabilidade da 

administração pública, no entanto, salvo os critérios de sigilo impostos pelas 

necessidades pontuadas por lei, como integridade nacional, sendo estes registros de 

acesso público, regulamentados pela Lei de Acesso à Informação. A Constituição 

Federal Brasileira, em seu Art. n° 216 aponta que “Constituem patrimônio cultural 

brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira”.  

Documentos são inclusos como patrimônio em Art. n° 216, parágrafo IV, 

Constituição Federal – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais”. São apontados, no artigo,  

aspectos sobre a proteção do patrimônio, “§ 1º – O Poder Público, com a 

colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, 

por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e preservação.”, aspectos sobre a gestão de 

documentos, “§ 2º – Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem. (Vide Lei nº 12.527, de 2011)" e aspectos de medidas 

protetivas so patrimônio, estabelecendo punição legal para possíveis danos e 

ameaças. 

 

 

2.2 O CICLO PDCA 

 

 

A proposta do ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Deming, em 

referência a William Edwards Deming, é um processo de desenvolvimento contínuo 

de melhorias em quatro fases estratégicas: planejamento (Plan), execução (Do), 
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verificação (Check) e ação (Act). O desenvolvimento teórico do ciclo foi baseado na 

teoria do Controle Estatístico do Processo (CEP) de Shewhart, segundo HENNING 

et al (2014). 

Pretende-se, aqui, estudar o ciclo e sua estrutura, apontando os aspectos 

envolvidos no desenvolvimento contínuo PDCA, utilizando desta ferramenta como 

conceito base para o processo de consolidação da aprendizagem em nível individual 

e setorial.  

 
O Controle Estatístico do Processo (CEP) possibilita monitorar as 
características de qualidade de interesse, assegurando sua manutenção 
dentro de limites preestabelecidos e indicando quando adotar ações de 
correção e melhoria. O CEP permite a redução sistemática da variabilidade 
nas características da qualidade, num esforço de melhorar a qualidade 
intrínseca, a produtividade e a confiabilidade do que está sendo produzido 
ou fornecido. (HENNING, 2014, p. 1 

 
Os gráficos de controle apontam uma leitura gráfica com finalidade de 

monitoramento do processo em andamento. Para WALTER (2013, p. 272), 

 
Os gráficos de controle são utilizados com a finalidade de monitorar o 
processo e sinalizar aos analistas a necessidade de investigá-lo e ajustá-lo, 
conforme o tamanho dos desvios encontrados. Os gráficos de Shewhart 
alcançaram sucesso devido à sua simplicidade, na qual a facilidade da 
regra de decisão se baseia apenas no exame do último ponto observado. 

 
WALTER (2013) afirma ainda que o Controle Estatístico do Processo 

apresenta valores de controle como a linha central, valor médio apresentado pelo 

gráfico, uma linha abaixo da linha central, chamada de limite inferior de controle e 

uma linha superior à linha central, Limite Superior de controle. 

Um gráfico de CEP é composto por uma linha central (LC) que representa 

o valor médio da característica da qualidade correspondente à situação do processo 

sob controle e um par de limites de controle: um deles localizado abaixo da linha 

central denominado limite inferior de controle (LIC) e outro situado acima da linha 

central, denominado limite superior de controle (LSC). Ambos os limites ficam a uma 

distância de três desvios-padrão da média ou alvo do processo (µ ± 3σ) 

originalmente sugerido por SCHEWART (1931). 

O método foi desenvolvido por volta da década de 30, no laboratório 

norte-americano, Bell Laboratories, por Walter Andrew Shewhart (1891 – 1967), 

estatístico estadunidense. 

O ciclo PDCA é um método gerencial contínuo e sistêmico assim como 

definem ANJOS et al (2012) “o método PDCA e as ferramentas da qualidade podem 
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auxiliar as organizações a alcançar seus objetivos, sejam nas decisões estratégicas, 

na melhoria dos processos de fabricação ou na distribuição de seus produtos.” Estas 

características proporcionam uma aplicação contínua e dinâmica ao Ciclo PDCA, 

conseguindo atingir, com suas quatro fases todo o processo. 

Autores apontam o ciclo PDCA como uma ferramenta de gestão 

simplificada, que define responsabilidades, estabelece medidas de controle e analisa 

o progredir das etapas do ciclo, a exemplo do que afirma TAJRA (2013, p. 209): 

 
Em geral, constitui uma ferramenta de gestão simplificada em que se faz 
necessário identificar o objeto do processo de trabalho, além de definir a 
matriz de responsabilidades, estabelecer as medidas de controle e analisar 
o fluxo de todas as etapas necessárias para completar o ciclo de realização. 
São estas características que fazem do PDCA uma ferramenta ativa em que 
todos os atores relacionados ao processo de trabalho tem participação e 
propriedade diante de cada uma das suas etapas. Desta forma, tem sido 
adotada na rotina das instituições devido à sua notoriedade e simplicidade. 

 
WERKEMA (2013) aponta que as quatro fases existentes no Ciclo PDCA, 

são bem definidas e diferentes entre si, e em consonância com ANJOS (2012) e 

TAJRA (2013) pode-se definir estas fases segundo o que apresenta a Figura 2.  

 
Figura 02: Ciclo PDCA WERKEMA. 

 
Fonte: WERKEMA (2012) 

 
A primeira fase, caracterizada na sigla pela letra P, Plan (Planejar), é o 

momento em que o gestor pontuará e estabelecer metas e objetivos a serem 

alcançados, bem como os processos que serão necessários para efetivá-los de 
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maneira eficaz. As ações relacionadas com esta etapa do ciclo são, segundo o 

WERKEMA (2013): a identificação do problema; a análise do fenômeno (utilizando 

diagramas estatísticos); a análise do processo (utilizando do diagrama de causa e 

efeito); e o plano de ação. 

Também utilizando o Ciclo PDCA de Werkema, Hosken realiza 

subdivisões distintas a partir de uma abordagem que reconstrói apenas as etapas de 

Planejamento e Execução, de acordo com esta perspectiva de HOSKEN (2009), 

observa-se a Figura 2. 

 
Figura 03: Ciclo PDCA HOSKEN. 

 
Fonte: HOSKEN (2009) 
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Segundo TAJRA (2013, p. 209), a primeira fase consiste na “etapa de 

Planejamento consiste na definição os objetivos e metas a serem alcançadas, bem 

como na identificação da metodologia adotada para o trabalho”. 

A segunda fase do processo, representado pela letra D, Do (Executar), 

refere-se às ações de implementação dos processos, momento o qual as ações 

serão executadas em conformidade com o plano de ação, desenvolvido na fase de 

Planejamento. WERKEMA (2013) também aponta a necessidade de registro das 

ações realizadas, supervisionadas e que sigam o que for estabelecido em 

cronograma. 

TAJRA( 2013, p. 209) aponta que  

 
A etapa seguinte, Desenvolvimento (ou Execução), inclui a apropriação da 
temática pelo grupo de trabalho, bem como treinamento e calibração entre 
os membros. Nesta fase são executadas as ações e serviços relacionados 
com o objeto de trabalho e coletados os dados para futura análise. 

 
Uma das fases intermediárias existente no PDCA é representada pela 

Letra C, Check (Verificar). Todas as ações existentes no Plano de ação são 

acompanhadas por metas, ou seja, o que é esperado como resultado. A fase de 

Verificação estabelecerá uma comparação entre os resultados reais. WERKEMA 

(2013) aponta que nesta fase devem ser realizadas as verificações entre o que foi 

planejado e o que realmente aconteceu, além de apontar o que ocorreu durante o 

processo de desenvolvimento, ressaltando boas práticas e dificuldades e efeitos 

secundários. 

TAJRA (2013, p. 209) discorre sobre a etapa Act: “A próxima etapa, 

Checagem, tem como objetivo confrontar os dados coletados na fase anterior e 

verificar a sua coerência com as metas inicialmente propostas”. 

A quarta e última fase, representada pela letra A, Act (Ação). Neste 

momento, do Ciclo PDCA, segundo WERKEMA (2013), ocorrerá uma padronização 

de procedimentos executados na segunda fase ou correção dos procedimentos que 

não foram considerados satisfatórios na terceira fase, momento de verificação. As 

ações direcionadas para a padronização são realizadas com acompanhamento, 

ações de comunicação e capacitação e treinamento dos envolvidos, visto que ela 

atrela mudanças de procedimentos e comportamentais. TAJRA (2013, p. 209) afirma 

que, “por fim, a última etapa, Ação (ou Decisão), consiste em identificar que ações 
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devem ser adotadas para a correção dos pontos falhos, melhoria e aperfeiçoamento 

dos nós críticos, prevenção e melhoria de qualidade. ” 

 

 

2.3 O CICLO PDCA NA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Os procedimentos realizados para a gestão arquivística de documentos 

podem ser pensados segundo os procedimentos do Ciclo PDCA, combinados 

amplamente com as diretrizes e políticas arquivísticas apontadas pelo Conselho 

Nacional de Arquivos e em observação à observando a legislação arquivística 

vigente. 

 
Figura 04: Ciclo PDCA sob a ótica das diretrizes ar quivísticas. 

 
Fonte: O AUTOR. 

 
Para a construção do ciclo PDCA, de forma eficiente, é de extrema 

importância que suas etapas sejam cumpridas como o planejado. O momento do 

planejamento requer o estabelecimento de objetivos reais a serem cumpridos, bem 

como os procedimentos para que estas metas sejam alcançadas. Tratando-se de 
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um órgão público algumas atividades são mais complexas pois demandam, 

processos licitatórios de compras. 

Durante a etapa de Planejamento (Plan), são levantados os dados sobre 

os problemas a serem resolvidos com a interferência da gestão. Um dos maiores 

problemas na administração pública são os grande volumes de documentos sem 

nenhum tipo de tratamento arquivístico, resultado direto da má estruturação ou 

inexistência de diretrizes arquivísticas. A esse respeito, BERNARDES e 

DELATORRE (2008, p. 44) afirmam que 

 

O grande desafio no momento de avaliar massas documentais acumuladas 
nos arquivos centrais ou intermediários, especialmente nos do setor público, 
é que o critério predominante de arquivamento dos processos 
administrativos ainda é o sequencial numérico/cronológico, de acordo com o 
número recebido no protocolo no momento da autuação. Essa prática 
resulta na mistura de documentos gerados no exercício de funções e 
atividades distintas, tornando difícil a recuperação do contexto original da 
produção. A avaliação de documentos arquivados em sequência numérica 
implica basicamente na análise de documento por documento, o que é 
bastante trabalhoso face à massa documental acumulada com o decorrer 
do tempo.  
 

O processo de avaliação documental aponta as divisões dos documentos 

por seus valores, que são, segundo RAMOS (2011, p. 24) 

 
Os valores dos documentos são divididos em primário e secundário. O valor 
primário compreende o arquivo corrente, documentos frequentemente 
consultados de caráter administrativo, vigentes e intermediário, documentos 
menos consultados, não mais vigentes, mas cumprem prazo precaucional. 
O valor secundário abrange o arquivo permanente constituído de 
documentos que perderam seu valor primário, porém são providos de valor 
secundário ou histórico-cultural.  

 
A Avaliação Documental, processo realizado antes mesmo da confecção 

do documento, é responsável pela estruturação do tempo do documento em cada 

uma das etapas de seu ciclo de vida, apontando o tempo de permanência e com a 

finalização do período de gestão o documento é destinado a ser eliminado ou 

preservado, quando exprime valor secundário. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo aborda a metodologia utilizada no processo de construção 

do estudo e definição da pesquisa, a escolha de métodos de coleta de dados, 

instrumentos de pesquisa, tratamento e interpretação dos dados para a pesquisa. A 

Investigação foi desenvolvida apoiando-se nos métodos de um estudo de caso. Em 

relação a isto, de acordo com MEIRINHOS e OSÓRIO (2010, p. 1), 

 
A investigação suportada por estudos de caso tem vindo a incrementar-se e 
a ganhar maior reputação. Esta crescente notoriedade no campo da 
educação e das ciências sociais, muito se tem devido a autores como Yin e 
Stack, que embora em perspectivas não completamente coincidentes, têm 
procurado aprofundar, sistematizar e credibilizar o estudo de caso no âmbito 
da metodologia de investigação. Neste enquadramento e a partir de 
diferentes fontes de informação, procuraremos descrever o estudo de caso 
como estratégia de investigação, abordando as suas características e 
problemáticas, visando facilitar sua utilização por parte dos investigadores 
que queiram construir conhecimento e inovar no âmbito da educação.  
 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

Neste trabalho utilizou-se de métodos de investigação, como já 

mencionado, de um estudo de caso, do tipo exploratório. A metodologia de análise 

de dados aplicada nesta pesquisa pauta-se em uma abordagem qualitativa, não 

sendo definida por instrumentos, mas pela construção do conhecimento com 

abordagens empíricas. Esta abordagem, de acordo com ABREU e ALMEIDA (2010, 

p. 74), 

 
Comumente se descreve os métodos qualitativos como modelos 
diferenciados de abordagem empírica, especificamente voltados para os 
chamados “fenômenos humanos”, ou seja, como métodos que fogem da 
tradicional conexão com aspectos empíricos tais como medição e controle. 
A abordagem qualitativa propõe-se, então, a elucidar e conhecer os 
complexos processos de constituição da subjetividade, diferentemente dos 
pressupostos “quantitativos” de predição, descrição e controle. 

 
O estudo de caso exige observações, recolhimento de dados, análise e 

interpretações de informações, com resultados que possibilitam aplicações reais. 

Para MEIRINHOS e OSÓRIO (2010), um estudo de caso aponta como vantagem 

“sua aplicabilidade a situações humanas e contextos contemporâneos de vida real”. 

Tratando-se de uma realidade nacional, observada em uma universidade 
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local para análise e compreensão do problema é exposta a importância de um 

estudo contextualizado. MEIRINHOS e OSÓRIO (2010, p. 9), constroem em seu 

texto uma complementação de ideias, apontando a importância do contexto, 

possibilitando ao autor uma investigação empírica do fenômeno.  

Segundo MEIRINHOS e OSÓRIO (2010, p. 9), “Os estudos exploratórios 

têm como finalidade definir as questões ou hipóteses para uma investigação 

posterior. Isto é, são o prelúdio para uma investigação subsequente, mas não 

necessariamente um estudo de caso” 

A pesquisa foi elaborada em estudo de caso único do tipo exploratória, 

onde o objeto de estudo é a Universidade Federal de Juiz de Fora, do estado 

brasileiro de Minas Gerais. 

 
Quadro 02: Critérios de classificação - tipos difer entes de estudos de caso. 

 
Fonte MEIRINHOS; OSÓRIO (2011) 
 

 

 

3.2 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

 

De acordo com as bases de dados eletrônicas, observa-se um aumento 

no volume de publicações, que faz aumentar as possibilidades de encontrar artigos 

interessantes. Ao mesmo tempo, percebe-se também que aumenta o risco de perdas 

de informações importantes, já que as buscas ficam mais morosas e mais 

dispendiosas. 

Nesse contexto utilizamos o levantamento bibliométrico como uma 

estratégia de busca, com a finalidade de quantificar, direcionar pesquisas, induzindo 

a não replicação de conhecimentos e proporcionar a formação de uma rede de 

conhecimento crescente e acessível a outros estudiosos.   
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O levantamento bibliométrico foi feito a partir da plataforma CAPES de 

periódicos indexados nas bases de dados multidisciplinares. Os termos pesquisados 

foram:  Ciclo de Vida do Documento, Gestão de Documentos e a sigla PDCA.  

Utilizando o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, foram obtidos 

os seguintes resultados de tradução para a língua inglesa, afim de aumentar as 

possibilidades de busca e obter resultados mais satisfatórios. A sigla PDCA, não foi 

pesquisada por não se tratar de uma tradução de conceito. 

� Gestão de documentos; document management, paperwork 

management, records administration, records creation, records 

maintenance and use, records management 1, ADM, ARQ “conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, 

uso avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e 

intermediária, visando À sua eliminação ou recolhimento para a guarda 

permanente” (lei n°8159, de 8/1/1991, art. 3°); administração de 

documentos, gerência de documentos. Gestão de documentos de 

arquivo correntes, processamento técnico (ARQ) 

� Ciclo de vida do documental; (ARQ) ciclo vital dos documentos. Life 

cycle of documents, life cycle of information holdings, record life cycle 

ARQ as diversas fases por que passam os arquivos, a partir do 

momento de sua criação, a administração, o uso, a transferência e/ou a 

eliminação. Arquivo (1), arquivo corrente (1), arquivo intermediário, 

arquivo permanente, destinação (ARQ), teoria das três idades. 

No primeiro momento foram expostas as bases com o maior número 

absoluto de resultados sem referência temporal e com o marco temporal das 

pesquisas fixado em cinco anos, considerados desde 2011 a 2015. 

A base de dados publicados foi escolhida por seu amplo reservatório, 

possibilitando uma busca satisfatória e com reconhecida qualidade técnico-científica, 

privilegiando periódicos com altos níveis de qualificação na base Qualis da CAPES. 

A realização da pesquisa foi direcionada nas bases de dados Directory of 

Open Access Journal e Scielo.org Scopus, utilizando-se inicialmente as seguintes 

palavras-chave em separado: “ciclo de vida do documento” OR “record life cycle”; 

“gestão de documentos” OR “records administration”; e PDCA. A proposta inicial foi 

investigar e identificar quantitativamente as publicações das respectivas palavras-

chave, sem restrições de período de publicação.  
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O Quadro 2 foi elaborado a partir da pesquisa efetuada nas Bases 

Directory of Open Access Journal (DOAJ), Scielo.org e Scopus, Acessadas no 

período de 20 de março de 2015 a 21 de julho de 2015 por meio do Portal  

Periódicos Capes. 

 
Quadro 03: Palavras-chave da pesquisa: sem parâmetr os de refinamento 

 
Fonte: O AUTOR 
 

O Quadro 3 elaborou-se a partir da pesquisa efetuada nas Bases 

Directory of Open Access Journal (DOAJ), Scielo.org e Scopus, Acessadas no 

período de 20 de março de 2015 a 21 de julho de 2015 por meio do Portal Periódicos 

Capes. 

 
Quadro 04: Palavras-chave da pesquisa. Publicações de 2011 a 2015 

 
 Fonte: O AUTOR 

 
Visando uma melhor compilação de dados foi realizada uma pesquisa 

integrando a sigla PDCA com as outras palavras-chaves. O Quadro 4 foi elaborado a 

partir da pesquisa efetuada nas Bases Directory of Open Access Journal (DOAJ), 

Scielo.org e Scopus, Acessadas no período de 20 de março de 2015 a 21 de julho 

de 2015 por meio do Portal Periódicos Capes. 
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Quadro 05: Palavras-chave da pesquisa em combinação . 2011 a 2015. 

 
 Fonte: O AUTOR 

 
O Quadro 5 compila dados obtidos a partir da pesquisa efetuada nas 

Bases Directory of Open Access Journal (DOAJ), Scielo.org e Scopus, Acessadas 

no período de 20 de março de 2015 a 21 de julho de 2015 por meio do Portal 

Periódicos Capes 

 
Quadro 06: Palavras-chave da pesquisa em combinação . de 2011 a 2015. 

 
 Fonte: O AUTOR 

 

A busca integrada, compilada nos Quadros 03 e 04, mostra como 

resultado uma única publicação: FRAGA, Hilda Carolina de Jesus Rios et al . 

Avaliação da implementação de um sistema de qualida de em um laboratório de 

pesquisa básica: viabilidade e impactos . Einstein (São Paulo),  São Paulo ,  v. 

10, n. 4, p. 491-497, Dez.  2012. (RIOS, 2012).  

O Quadro 6 aborda os artigos selecionados para a pesquisa por meio do 

levantamento bibliométrico. Foi elaborado a partir da pesquisa efetuada nas Bases 

Directory of Open Access Journal (DOAJ), Scielo.org e Scopus, Acessadas no 

período de 20 de março de 2015 a 21 de julho de 2015 por meio do Portal Periódicos 

Capes. 
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Quadro 07: Artigos selecionados: levantamento bibli ométrico 

 
Fonte: O AUTOR 

 
Avaliando o resultado final do levantamento bibliométrico constata-se uma 

carência na quantidade de trabalhos publicados com relevância para a pesquisa. Os 

resultados integrados apresentados não apontam, nas plataformas bases de 

pesquisa, resultados expressivos.  

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.3.1 Coleta de dados 

 

Para a captação de dados, foram desenvolvidas três ações distintas, 

porém complementares, os questionamentos são baseados na fundamentação 

teórica e nas necessidades institucionais, apontadas pela legislação, expostos no 

QUADRO 1, e nos últimos dois Planos de Desenvolvimento Institucional. 

O primeiro método de coleta de dados utilizado foi o questionário. 

Segundo GRAY (2012), questionários tem baixo custo de tempo e dinheiro, trazem a 

facilidade de responder com a liberdade de momento, atentam para o anonimato e 

resultam em um influxo de dados rápidos e de muitas pessoas. 

Todos os envolvidos nesta etapa, são servidores públicos federais, da 

instituição, tem participação direta com a implementação da gestão por PDCA em 

seus setores, os dados pessoais foram suprimidos, assim como gênero e idade e 

cargo que ocupa. A aplicação foi realizada em dois momentos e por duas vias.  

A primeira coleta de dados foi realizada utilizando meios eletrônicos, 

sendo aferidos os servidores que aplicaram o sistema nos referidos setores como 

meio de construir um pré-teste. O teste inicial era composto por oito 
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questionamentos, perguntas fechadas, e uma pergunta aberta indicando “outras 

mudanças que julguem necessário expor”, utilizando o feedback foram acrescidos 

mais dois questionamentos.  

A opção por perguntas fechadas foi realizada, buscando os resultados 

através de perguntas de escala (ordinal), com respostas referentes à satisfação do 

respondente. Sendo possíveis respostas em cinco níveis: Insatisfeito; Pouco 

Insatisfeito; Indiferente; Pouco Satisfeito; Satisfeito. Para GRAY (2012), o 

questionário foi elaborado, junto a uma reflexão explícita sobre as instruções para 

respostas. 

O retorno do evento teste apresenta dois dados importantes, aos quais o 

questionário não estava sensibilizado. De ordem econômica, aparece a economia de 

material de impressão de documentos. Segundo o Servidor A, que responsável pelo 

aprovisionamento do setor, solicitava de forma contínua e periódica a mesma 

quantidade de resmas de papel A4 e a reposição de tinta para impressora, no 

entanto após a mudança de método de gestão no setor, este material conseguiu 

suprir por mais tempo as necessidades do setor. 

A segunda mudança no questionário é resultante de questionamentos de 

três outros servidores, realizadas em duas perspectivas diferentes. A Servidora B 

aponta que as mudanças de procedimentos, são desgastantes e que geram 

dificuldades no setor, no entanto dois outros servidores apontam que as mudanças 

de procedimentos foram muito boas e possibilitaram o esvaziamento do setor, em 

relação a massa documental acumulada, e que o arquivamento e recuperação de 

documentos foi acelerado e simplificado, um destes servidores que apontam no 

questionário fatores positivos em relação à mudança de procedimentos é do mesmo 

setor que a Servidora B. Figura 05. 
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Figura 05: Questionário aplicado aos servidores - a rquivos setoriais. 

 
Fonte: O AUTOR 
 

Após a aplicação teste foram aplicados os questionários em setores 

estratégicos do organograma da universidade, que também passaram pela mudança 

de método de gestão, atingindo todos os servidores, foram excluídos da coleta de 

dados todos os estagiários dos setores. 

A segunda forma de coleta de dados foi a utilização da Lei de Acesso à 

Informação, estabelecida pela Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 que regula o 

acesso a informações em órgãos públicos da administração direta. 

O funcionamento destes questionamentos são baseados em solicitações 

realizadas no sistema e-Sic1 -  Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão, onde qualquer cidadão pode solicitar informações e obter respostas oficiais 

do referido órgão, salvo informações classificadas com grau de sigilo, segundo 

determina a Lei de Acesso. A sequencia de prazos e procedimentos é estabelecido 

por lei, sendo uma solicitação inicial e quatro instâncias de recursos, conforme 

ilustra a Figura 6. 

 

 

 

 
 

                                                           

1
 Site de acesso ao sistema http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/  
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Figura 06: Prazos estipulados pelo Decreto N.º 7.72 4 para o e-SIC.  

 
Fonte: Portal de Acesso à Informação 
 

 

 

3.3.2 Análise e apresentação dos dados 

 

Os procedimentos de análise foram do tipo qualitativos, observando 

interpretações subjetivas e ambientais do estudo. Esta etapa da pesquisa apresenta 

sua importância no espaço acadêmico, sendo um meio de apresentar resultados 

com rigor científico, para exemplificar o potencial da fundamentação teórica 

formulada na pesquisa. Para a análise de dados são apresentados por  (GRAY, 

2012), “princípios gerais da análise de dados qualitativos que devem ser entendidos 

e aplicados, seja qual for a abordagem adotada”, “os princípios e práticas da 

codificação, o lugar da análise de dados secundários e a reflexividade do 

pesquisador.” 

Ao longo do estudo, no processo de codificação, foram utilizadas: a 

transcrição de dados, o processo de coleta de dados, a familiarização, uma leitura 
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rígida e uma revisão e correção de notas. A transcrição de dados é realizada através 

de “notas de campo ou diários reflexivos”, os quais constituem-se de anotações 

sobre o processo, peculiaridades durante o estudo e ao realizar entrevistas, estas 

anotações podem servir como um diário de bordo, conforme orienta GRAY (2012): 

transcreva os dados: devem ser feitas notas de campo ou diários reflexivos em 

formato que possa ser lido com facilidade”. 

Segundo GRAY (2012, p. 63), 

 
A codificação permite que você se familiarize já em uma etapa precoce com 
as questões que surgirem dos dados. Identificar estes temas também ajuda 
a amostragem teórica (selecionar novos casos com bases em teorias e 
conceitos que surjam da análise). 
 

O processo de coleta de dados ocorreu durante vários momentos da 

pesquisa, inicialmente utilizando o pré-teste como forma de adequação do 

questionário, com resultados imediatos. Foram utilizados dados oficiais, solicitados 

pela Lei de Acesso à Informação, estes dados foram interpretados durante a 

construção da pesquisa sempre que recebidos, devido aos prazos existentes para 

que os órgãos respondam e os prazos dos subsequentes recursos oficiais, utilizados 

quando as respostas não estão de acordo com as solicitações ou não refletem, 

durante a interpretação, todo seu conteúdo. 

A apresentação de dados pretende elucidar de forma gráfica e 

interpretativa das informações coletadas durante o processo de construção do 

estudo de caso, além da apresentação de tabelas com dados secundários, obtidos 

durante a coleta. Foram apresentados como apêndices a entrevista realizada com o 

diretor do Arquivo Central da UFJF, os relatórios produzidos pelo sistema da Lei de 

Acesso à Informação, referente às Universidades pesquisadas e à solicitação de 

Informação enviada ao Ministério da Educação – MEC, o objetivo é transformar o 

conhecimento obtido por questionários e entrevistas com o intuito de fortificar as 

indagações e conceitos existentes na fundamentação teórica, propostos por este 

estudo. 
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3.4 LIMITAÇÕES  DO MÉTODO 

 

 

A análise da técnica utilizada neste estudo aponta críticas e dificuldades a 

respeito ao método e suas implicações e análise de conteúdo. A pesquisa qualitativa 

vem sofrendo críticas a sua estrutura de coleta de dados e sua interpretação.  

Métodos vem sendo mal utilizados e estão com pouco rigor no que se trata ao 

método de pesquisa. Critica-se a interpretação de dados, como uma forma sendo 

um ponto de vista do pesquisador, quando não ocorre relação de diálogo com o 

fenômeno. Segundo VIEIRA (2013, p. 8), 

 
O protocolo completo de pesquisa qualitativa é longo e requer tempo. Talvez 
esse seja o principal limite no que concerne ao uso de pesquisa qualitativa. 
O trabalho de planejamento e execução envolve diferentes etapas em que a 
presença do pesquisador e interação com os sujeitos da pesquisa é 
imprescindível.  

 
A coleta de dados em pesquisas qualitativas utilizada neste estudo 

desenvolveu-se diretamente dependente de interações sociais. Durante a o 

desenvolver da aplicação de questionários, foram encontradas dificuldades de 

acesso e aplicação, por ter sido estabelecido a aplicação pessoal e presencial. O 

primeiro ponto de dificuldade foi relacionado ao cotidiano da instituição que foi 

conturbado por meses em decorrência de um estado de greve funcional. As 

entrevistas foram realizadas presencialmente, para tanto, optou-se por buscar a 

chefia de cada setor anteriormente para explicar a aplicação do questionário, a 

necessidade da aplicação no setor e seu valor na pesquisa. 

Durante as entrevistas muitos expuseram a preocupação com o resultado 

e principalmente com a questão do sigilo envolvido no processo. De acordo com 

VIEIRA (2013), a interação com os sujeitos, portanto, é longa, o trabalho de análise 

de dados é meticuloso, demanda tempo e não necessariamente está em 

consonância, por exemplo, com prazos de agências, editais, periódicos e instituições 

de ensino e pesquisa. Sob esse aspecto, algo que adicionalmente cabe destacar é 

que a própria urgência de se produzir conhecimento em cursos de pós-graduação 

torna-se um obstáculo à utilização de pesquisa qualitativa. 

Por se tratar de uma coleta direta de dados, a opção de atuação foi de ser 

feita de forma pessoal e individualmente, buscando além das respostas o discurso 

de cada servidor envolvidos, suas representações e interpretações das ações em 
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desenvolvimento. A limitação desta etapa é percebida no tempo disposto para cada 

servidor respondente, que foi amenizada pela escolha de um questionário fechado 

com respostas de satisfação.  

Ainda segundo o mesmo autor,  

 
O trabalho coletivo em pesquisa qualitativa é reduzido. Tendo em vista 
situações de envolvimento com trabalho de campo, continuidade de análise, 
além do caráter multifacetado, em diferentes etapas, a pesquisa qualitativa 
impõe dificuldades para o trabalho coletivo. Desse modo, a possibilidade de 
transferência do trabalho de pesquisa qualitativa para terceiros é 
consideravelmente restrita. Pressupõe-se, em termos gerais, um trabalho 
mais solitário. (VIEIRA, 2013, p. 9) 
 

A análise dos discursos apresentou inúmeros apontamentos não 

levantados pelo questionário-teste em grande volume de informações e 

considerações não tabuladas sobre o sistema em desenvolvimento. 
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4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 

 

Neste capítulo, serão abordados aspectos da estrutura institucional 

levantando características inerentes ao processo entre a problemática levantada e a 

justificativa para a construção da pesquisa. Como fundamentação foram utilizados 

documentos oficiais da instituição, que apontam dados relevantes para a justificativa 

da pesquisa, em consonância aos conceitos abordados na fundamentação teórica e 

com a legislação em vigência. Sendo configurada sua organização estrutural, 

segundo a resolução do Conselho Superior da UFJF n° 14 de 2014 como: 

 

Figura 07: Organograma da UFJF. 

 
Fonte: Resolução nº 14 do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. 2014. 

 

Neste ponto do trabalho serão expostos o histórico e pontos importantes 

para a construção e conscientização da necessidade de implementação do ciclo 
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PDCA, bem como as adequações legais inerentes à gestão de documentos de 

arquivos. Segundo relatos de FREITAS (2012, p. 4), 

 
A recondução da temática do documento, após décadas de seu 
apagamento teórico no campo informacional anglófono, como ‘velharia’ 
teórica em favor da noção de ‘informação’ como objeto teórico-prático do 
campo informacional, se inicia nos anos 1980. 
 

A autora também fundamenta a relação entre a informação, o documento 

e seu fluxo institucional, apontando em seguida uma dupla função do documento, 

embora a gestão de documentos arquivísticos aborde uma forma operacional dentro 

das instituições. Segundo os estudos de FREITAS (2012, p. 5):  

 
Podemos subdividir a produção sobre o tema, basicamente em:  
• Abordagens pragmáticas ou operacionais: esforços conceituais de 
sistematização dos objetos que efetivamente vem sendo socialmente 
produzidos ou mobilizados como documento e considerados como veículos 
de informações socialmente relevantes; 
• Abordagens filosóficas ou epistemológicas: esforços teóricos, 
analíticos e críticos tanto dos usos sócio-históricos que produzem e 
mobilizam objetos como documento, quanto dos esforços conceitual-
pragmáticos de sistematização sobre tais objetos.  

 
O objeto desta pesquisa, o estudo de caso, é a Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), localizada no Estado de Minas Gerais, criada em 1960, durante 

o governo do então presidente Juscelino Kubitschek. A sua implantação dá-se 

através de decretos de federalização de instituições de ensino, iniciando suas 

atividades com seis faculdades e acrescidos de mais seis cursos na mesma década, 

com seu funcionamento descentralizado.  

Segundo informações do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

2015-2019, a Universidade Federal de Juiz de Fora foi criada no ano de 1960, por 

ato do então presidente Juscelino Kubitschek. A formação da Instituição se deu com 

a agregação de estabelecimentos de ensino superior de Juiz de Fora, reconhecidos 

e federalizados. Naquele momento, a Universidade oferecia os cursos de 

Engenharia, Medicina, Ciências Econômicas, Direito, Farmácia e Odontologia. 

Tempos depois, foram também vinculados os cursos de Geografia, Letras, Filosofia, 

Ciências Biológicas, Ciências Sociais e História. Em 1969, foi construída a Cidade 

Universitária, a fim de concentrar os cursos em um único local. Os cursos de 

Licenciatura foram distribuídos entre as diversas unidades do campus. No mesmo 

ano nasceu o curso de Jornalismo, inicialmente como Departamento de Direito.  
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A estrutura física da universidade sofreu alterações com a construção e 

inauguração da cidade-universitária, ação de centralização dos cursos, ocorrida em 

1969. Segundo o PDI 2015-2019: 

 
Em 1969, foi construída a Cidade Universitária, numa área de 1.234.193,80 
m², a fim de concentrar os cursos em um único local. Os cursos de 
Licenciatura foram distribuídos entre as diversas unidades do campus. No 
mesmo ano nasceu o curso de Jornalismo, inicialmente como Departamento 
da Faculdade de Direito. 
 

A reforma da gestão universitária, segundo a PDI 2015 – 2019, iniciada 

na década de 70, instaura o sistema de institutos de ensino, com três Institutos 

Básicos: Instituo de Ciências Exatas (ICE), Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e 

Instituo de Ciências Humanas e Letras (ICHL) e acrescido em 1999 pelo Centro de 

Ciências da Saúde (CCS).  

As estruturas de organização de cursos foram modificadas outras vezes, 

com a criação de novos cursos, órgãos auxiliares, fazendo-se necessárias 

readequações no organograma, fluxograma e por consequência alterações na 

estrutura de gestão de documentos.  

 
Quadro 08: Lista pontos fracos da UFJF. 

 
Fonte: PDI - UFJF (2009-2013) 

 
O Plano de desenvolvimento Institucional 2009 -2013, em seu Anexo I: 

Diagnóstico da UFJF por setores, exprime como “Pontos Fracos”. As informações 

selecionadas no documento apontam para problemas de tratamento na gestão de 

documentos e informações, além inadequação estrutural e sistêmica em relação à 
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Gestão Eletrônica de Documentos – GED, afirmados pela falta de estrutura e pela 

ineficiência parcial ou total das funções do sistema em operação. 

A problemática principal na área de gestão de documentos e informações 

é uma constante preocupação. O Plano de Desenvolvimento Institucional 2015 – 

2019, aponta necessidades direcionadas à Política de Gestão documental: 

 
Gestão documental: Considera-se Gestão de Documentos Arquivísticos os 
procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, 
uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 
sua eliminação ou guarda permanente. 
 

Esta ideia está em consonância com o conceito de gestão de documentos 

legalmente definido pela Lei 8.159 de 1991, segundo a qual, a gestão documental 

pode ser conceituada como “conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes a sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para a guarda 

permanente”. A gestão de documentos de arquivo aborda duas fases do ciclo de 

vida dos documentos, a fase corrente e a fase intermediária, segundo as 

determinações preestabelecidas na tabela de temporalidade e descrição de 

documentos. 

A gestão de documentos concretiza-se nas fases corrente e intermediária, 

ou seja, fases em que os documentos estão em total atividade ou em semiatividade. 

Cabe ressaltar que um programa de gestão documental se efetiva, mais fortemente, 

com a elaboração e aplicação dos instrumentos arquivísticos de controle: Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (Lei 8.159, 

1991). 

É importante conhecer e delimitar quais são os componentes do conjunto 

de documentos de arquivo que estarão sob a responsabilidade do Arquivo Central 

da UFJF, órgão suplementar da instituição, de acordo com a Resolução nº 15/2011 

do Conselho Superior: 

 
Art. 5º. Fica criado, com a natureza de órgão suplementar da UFJF, o 
Arquivo Central, com a finalidade de implementar, executar, supervisionar e 
dar apoio aos diversos órgãos e Unidades desta autarquia na execução do 
Sistema de Arquivos (SIARQ/UFJF) institucionalizado por esta Resolução, 
responsabilizando-se pela normalização dos procedimentos técnicos 
aplicados aos arquivos da UFJF.  
 

Além das preocupações institucionais, os fazeres e diretrizes arquivísticos 

são pautados por determinações governamentais, como portarias e resoluções, que 
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visam a normatização e padronização da gestão de documentos. Segundo a 

Resolução 15/2011 do Conselho Superior da UFJF: 

 
Art. 1º. É dever da Universidade Federal de Juiz de Fora e de todos os 
órgãos que compõem a sua estrutura a gestão documental e a proteção 
especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à 
administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos 
de prova e informação.  

 
O documento em instituições tem amplo papel social, seja no âmbito 

institucional quanto no pessoal, ele é o registro de ações, registrado em suporte 

físico ou digital. LE GOFF (2005) aponta que “o documento é produto de um centro 

de poder. [...] é o testemunho de um poder polivalente e, ao mesmo tempo, cria-o”. 

O Arquivo Central da instituição, em conformidade com a legislação brasileira, 

considera que o acervo da instituição abrange todos os documentos, independente 

do suporte de registro de informações, produzidos, recebidos e acumulados, durante 

suas atividades administrativas, segundo a Resolução n°15/2011 do Conselho 

Superior da UFJF.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2015 – 2019 aponta a 

necessidade gerencial duas ferramentas de gestão documental aprovadas pelo 

CONARQ: 

 
A avaliação de documentos arquivísticos está ancorada na existência de 
duas ferramentas de gestão documental. Neste sentido, o Código de 
Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 
Arquivo relativos às atividades-fim das IFES, aprovado pela Portaria 92, de 
23 de setembro de 2011, do Diretor do Arquivo Nacional, é uma ferramenta 
indispensável para o trabalho de gestão documental e acesso à informação 
pública ao qual se deve acrescer ferramenta similar destinada às 
atividades-meio, aprovada pela Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001, 
do Conselho Nacional de Arquivos. 

 
INDOLFO (2007) aponta que “não há dúvida de que as práticas 

arquivísticas da classificação e avaliação fundamentam as atividades de gestão de 

documentos” O Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação 

de Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), editadas e publicadas pelo CONARQ em 23 de setembro de 

2011, são ferramentas indispensáveis para todo o processo de gestão, fluxo, 

recuperação e análise de documentos de arquivo em universidades federais 

brasileiras. 
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A Universidade Federal de Juiz de Fora, por estabelecimento da Lei n° 

8.159, aprovou uma resolução interna para o estabelecimento e instituição do 

Sistema de Arquivos da UFJF, segundo o PDI 2015 -2019: 

 
O Conselho Universitário da UFJF, visando dar cumprimento à Lei nº8.159, 
aprovou a Resolução No. 15, de 31 de maio de 2011, que instituiu o 
Sistema de Arquivos da UFJF e o Arquivo Central como bases para a 
implantação de um programa de gestão documental na Universidade. 
Desde então está em andamento a implantação da gestão documental na 
Instituição, com a realização de várias atividades, entre elas o emprego dos 
Planos de Classificação de Documentos e Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos de Arquivo acima mencionados; a transferência 
e eliminação de documentos acumulados nos setores; a capacitação de 
servidores; empréstimos de documentos sob custódia do arquivo central; 
recolhimento de documentos permanentes (históricos); desenvolvimento de 
sistema informatizado de gestão arquivística; orientação sobre produção e 
racionalização documental; melhorias de fluxos de trabalho, entre outros. O 
Sistema de Arquivos da UFJF (SIARQ/UFJF) é o conjunto de objetivos, 
princípios, diretrizes e programas propostos pelo Arquivo Central buscando 
a integração dos diversos arquivos dos órgãos e unidades da Universidade, 
de forma a garantir a gestão unificada de seus documentos arquivísticos. O 
Arquivo Central foi instituído, conforme o art. 5º da resolução mencionada, 
com a finalidade de implementar, executar, supervisionar e dar apoio aos 
diversos órgãos e Unidades desta autarquia na execução do Sistema de 
Arquivos (SIARQ/UFJF) institucionalizado por esta resolução, 
responsabilizando-se pela normalização dos procedimentos técnicos 
aplicados aos arquivos da UFJF.  

 
Órgãos públicos buscam através da padronização de ações, diminuir 

gastos e rotinas desnecessárias, a implementação de um Sistema de Arquivos 

institucional é base para a implementação de uma rede integrada de gestão de 

arquivos, a qual utilizará o NUP como código de acesso, tramitação busca e 

recuperação de informações, no entanto para o concreto estabelecimento deste 

sistema único de obtenção do número de identificação de processo é indispensável 

que o órgão esteja de acordos com as resoluções expostas na tabela 01. 

 

 

4.1 O ESTUDO DE CASO 

 

 

Neste ponto do trabalho serão apresentadas peculiaridades da instituição 

estudada, analisando-as pela perspectiva dos aos conceitos utilizados na 

fundamentação teórica e buscando apontar as medidas utilizadas durante cada fase 

do Ciclo PDCA. Segundo TARJR (2013, p. 209) “é consenso de que o PDCA tem 
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por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da 

gestão da qualidade”. 

O processo não é iniciado com o Ciclo PDCA e sim pela identificação de 

problemas e necessidades para adequar a gestão de documentos às determinações 

expostas na Tabela 01 (Portarias relacionadas à gestão documental na 

administração pública federal) e Tabela 08 (Lista pontos fracos expostos no Plano 

de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora. 2009-

2013).  

As dificuldades no Setor de Arquivo, Informação e Documentação em 

instituições públicas são recorrentes e comuns entre si, a UFJF apontou em seus 

dois últimos Planos de Desenvolvimento Institucional, como indicado na Tabela 08. 

Baseando nestas percepções formulou-se um fluxograma para o ciclo PDCA no 

estudo. 

 
Quadro 09: Planejamento Ciclo PDCA 

 
Fonte: O Autor. 

 
A fase de Planejamento (Plan) aponta quatro aspectos principais: 1) 

localizar o problema; 2) estabelecer metas; 3) analisar o fenômeno; e 4) analisar o 
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processo. O intuito deste capítulo do estudo é a descrição das quatro fases e suas 

subdivisões, apontadas na fundamentação teórica. 

A execução da pesquisa deu-se em três Pró-Reitorias distintas, Pró-

Reitoria de Recursos Humanos, Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e 

Inovação e a Pró-Reitoria de Graduação. Em cada processo foram aplicadas todas 

as etapas do Ciclo PDCA, e as peculiaridades de cada setor foram consideradas 

durante o processo buscando atingir comportamentos e atividades modelo. 

Os procedimentos na etapa Planejamento são iniciados na busca e 

localização do problema a ser resolvido. Em todos os casos os problemas 

analisados foram os mesmos: 

• Massa documental acumulada; 

• Problemas e dificuldades na gestão setorial de documentos; e 

• Dificuldades no acesso e recuperação da informação. 

 
Figura 08: Planejar-PDCA sob a ótica das diretrizes  arquivísticas. 

 
Fonte: O Autor. 
 

Ao iniciar as atividades arquivísticas em um setor é necessário conhecer 

suas características como seu posicionamento no organograma da instituição, como 

consta da figura 08: o fluxo de documentos e informações; os documentos 

produzidos e acumulados; as questões de localização, visando o procedimento de 

arquivísticos aos de documentos. Levou-se em conta a centralização do prédio, 
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todas as pró-reitorias estão localizadas no mesmo campus que o arquivo da 

instituição. 

Com os problemas identificados e mensurados foram estabelecidas as 

metas a serem alcançadas, o propósito fica além de um comparativo no final do 

processo, elas têm papel fundamental no fenômeno sendo o objetivo a ser 

alcançado. Foram estabelecidas metas comuns a todos os setores objeto da UFJF: 

desenvolver um Sistema de Gestão de Documentos e Informações eficiente, para tal 

ele deve solucionar os problemas apontados com a utilização dos instrumentos 

arquivísticos, Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos.  

O fenômeno estudado é uma conjuntura de procedimentos não 

sistêmicos, intensificados por problemas relacionados a aspectos e diretrizes 

arquivísticas. Isso tudo agravado pela inadequação e pelo descumprimento da 

legislação do SIGA, como exposto na Tabela 01: a organização e sistematização 

dos documentos na administração pública federal passa para um momento de 

destaque. 

Como exemplo ilustrativo dessa problemática com prioridade 

administrativa, cita-se a Portaria Interministerial MJ/MP nº 705, de 22 de junho de 

2015, que instaura o Número Único de Protocolo – NUP, ao entrar em 

funcionamento os números de protocolo deverão ser emitidos de uma única fonte 

com uma identificação única para cada instituição, facilitando toda e qualquer busca 

e acesso a informações públicas.  

A estruturação do sistema de gestão documental elaborou-se, 

inicialmente, em setores da reitoria da universidade. Os documentos destes acervos 

constituíram os arquivos correntes da instituição sob a guarda de cada setor 

produtor/acumulador. Segundo SMIT (2013), “arquivos correntes que viabilizam o 

funcionamento institucional através dos registros, ao passo que a função memorial 

refere a documentos em fase permanente, também chamada histórica”. A Figura 10 

ilustra as etapas da gestão de documentos. 
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Figura 09: Etapas da gestão de Documentos. 

 
Fonte: SMIT (2015) 
 

O arquivo intermediário é o setor para onde os documentos do arquivo 

corrente são transferidos para guarda temporária, segundo a tabela de 

temporalidade. A adequação das ações ao sistema de codificação e classificação de 

documentos definida pelo CONARQ é uma determinação para que ocorra a 

adequada transferência dos documentos correntes para o arquivo intermediário, 

segundo SILVA, CARVALHO e ARRAES FILHO (2014),  

 
O momento em que os documentos passam por um processo de avaliação 
realizada por funcionários do órgão gerador, historiadores, arquivistas que 
determinaram a importância daquela documentação além de ocorrer 
também à produção da tabela de temporalidade. 
 

 
Figura 10: A Gestão de documentos e a Teoria das Tr ês Idades. 

 
Fonte: SMIT (2015) 

 
Nesta fase de aplicação do ciclo PDCA foram estabelecidas metas 

relacionadas ao diagnóstico dos acervos documentais produzidos e massas 

documentais acumuladas. Em relação à tipologia e produção documental corrente, o 

Plano de Ação fica direcionado às atividades: 
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• Levantamento de dos tipos documentais relativos às atividades 

desempenhadas pelos órgãos; 

• Análise das Massas Documentais Acumuladas; 

• Estudo e estruturação do fluxo documental; e 

• Implementação do Sistema de Codificação e Gestão de arquivos 

setoriais. 

 
Figura 11: Fazer-PDCA sob a ótica das diretrizes ar quivísticas. 

 
Fonte: O Autor. 

 
O plano de ação passou a ser executado a partir desse momento, sendo 

imprescindível a participação de todos os colaboradores para que houvesse a 

reestruturação comportamental, sendo necessários treinamentos e capacitações. A 

execução das ações não pode fugir ao planejamento, devem obedecer ao 

cronograma e principalmente devem ser registradas. 

O Plano de ação foi estabelecido visando os preceitos arquivísticos em 

consonância com o fluxo administrativo. O levantamento de tipologia documental é 

um procedimento arquivístico essencial para iniciar a análise setorial e institucional, 

além de necessário para a construção legal e normativa de instrumentos 

arquivísticos e procedimentos internos na classificação, arranjo e na gestão de 

documentos. Segundo MELLO (2014), 

 
Os problemas relacionados com a utilização de instrumentos de 
classificação pré- definidos na implantação da gestão documental, em uma 
instituição, são vários, um deles é a falta de consistência entre os assuntos 
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estabelecidos e a realidade encontrada nos documentos. Desta forma, os 
estudos da tipologia documental realizados no contexto da identificação 
arquivística, podem oferecer possibilidades teórico-metodológicas de 
realização de uma efetiva gestão documental, especificamente, fornecendo 
as bases para a classificação.  

 
O levantamento de tipologia documental é baseada na Diplomática: 

Thomé (2012) aponta que os estudos de identificação de tipologia documental se 

fundamentam no método proposto pela Diplomática, “que em sua perspectiva 

contemporânea tem a análise conduzida à gênese do documento de arquivo”. 

Debatendo sobre a importância deste levantamento, RODRIGUES (2012) aponta 

que a 

 
Identificação do tipo e delimitação da série documental - levantamento de 
informações sobre os elementos que caracterizam os documentos de 
arquivo, o tipo documental. Momento em que se estudam os caracteres 
internos e externos dos documentos, elementos de identidade que se refere 
a sua estrutura física (gênero, suporte, formato e forma) e ao seu conteúdo 
(função, atividade), para denominar o tipo e a série documental. A série 
documental constitui o objeto de estudo da arquivística e sobre ela versa 
toda proposta de tratamento técnico.  

 
A produção documental acaba sendo acumulada de forma errada e em 

volume expressivo nos setores, quando não tratada, ou quando não segue os 

preceitos e diretrizes arquivísticas para a gestão de documentos, classificação 

documental e principalmente para a avaliação dos documentos, por meio do 

instrumento Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD), para a 

eliminação ou preservação dos itens dos acervos. 

Em seus estudos, MELLO (2014) afirma que a produção desordenada de 

documentos e o acúmulo das massas documentais nos arquivos tornarão eminente 

a “consolidação da gestão documental e o uso de metodologias que resolvessem o 

problema dos arquivos, contexto no qual surgem os debates sobre a identificação”. 

O tratamento desta documentação é realizado com o preceito de estabelecer o fluxo 

de informação, conseguir liberar espaço físico nos setores e arquivos e para buscar 

a normatização e eficiência nos setores e na instituição.  

A codificação documental é aplicada ao plano de classificação de 

documentos de atividades-meio e o de atividades-fim, que além de construir um 

sistema numérico de localização e atrelando aos assuntos e tipos documentais, 

possibilita, por taxonomia, a localização e agrupamento.  

A TTDD é construída como estratégia e legal para atender às 

necessidades de destinação dos documentos – sua eliminação ou preservação 
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permanente, sendo adaptada à realidade e às situações práticas relacionadas às 

características de cada instituição. A estruturação do fluxo documental está 

interligada aos instrumentos arquivísticos e às ações exercidas anteriormente. Estas 

medidas estabelecem o fluxo documental dentro da instituição e quando não 

cumpridas, impossibilitam o surgimento de massa documental acumulada. 

A implantação do Sistema de Codificação e Gestão de arquivos setoriais 

para a Universidade Federal de Juiz de Fora buscou reestruturar a gestão 

documental nos setores, adaptar a codificação, nomenclatura documental e 

padronizar procedimentos para a produção destes documentos, bem como sua 

tramitação. 

Após a participação no treinamento e instalação do sistema no setor 

estabelecem-se padrões para comunicação entre os setores e os meios de guarda 

dos arquivos, arquivos corrente, intermediário e permanente. Esta normatização de 

fluxo e temporalidade proporciona as condições mínimas para o recolhimento de 

documentos arquivísticos setoriais pelo Arquivo central, onde serão tratados, sendo 

descartados ou preservados segundo as determinações do instrumento de avaliação 

estabelecido. 

 
Figura 12: Checar-PDCA sob a ótica das diretrizes a rquivísticas 

 
Fonte: O Autor. 
 



 53 

Todo o processo acarreta possibilidade de resultados inesperados, por 

isso é importante manter o monitoramento constante e a mensuração dos processos 

em relação às políticas, aos objetivos e às metas estabelecidas em fases anteriores 

do Ciclo PDCA. Toda a estruturação do Planejamento requer uma base de apoio 

que será usada para meio comparativo entre a realidade e o que se esperava como 

resultado. Nesta fase do Ciclo, a instituição deve executar a verificação da eficácia 

das ações tomadas na fase anterior. 

A comparação de resultados planejados e executados é a primeira etapa 

a ser executada durante esta fase, a qual foi subdividida em quatro pontos, no caso 

da aplicação à UFJF, equivalentes às metas estipuladas: levantamento de tipologia 

documental; análise da massa documental acumulada; estruturação do fluxo 

documental; e implementação do Sistema de Codificação e Gestão de Arquivos 

Setoriais. 

O procedimento de levantamento de tipologia documental foi realizado 

durante os primeiros contatos da equipe do Arquivo Central e durante o treinamento 

setorial. Esta etapa foi cumprida nos setores e apresentou resultados positivos para 

o processo contínuo e integrado, sendo necessário para o prosseguimento das 

outras metas. 

A análise da massa documental acumulada foi parcialmente realizada, 

pois o grande volume de documentos acumulados não foi completamente avaliado 

pela equipe de arquivistas da instituição devido ao reduzido efetivo. A estruturação 

do fluxo documental foi estabelecida e normatizada pelo Arquivo Central da 

instituição em conjunto com os setores, estabelecendo a necessidade de adequação 

aos códigos de classificação e tipologias documentais e a implantação do Sistema 

de Gestão de Documentos, para que auxiliem nas etapas de recolhimento dos 

acervos documentais setoriais pelo Arquivo Central da UFJF. Da mesma forma, para 

que seja analisado pelos profissionais que avaliam a documentação e apontam sua 

destinação final (eliminação ou preservação), seguindo as determinações da TTDD 

da instituição. 

A instalação do Sistema de Codificação e Gestão de Arquivos Setoriais 

configura-se como a ação que demandou mais meticulosidade e empenho, pelo fato 

de propor uma mudança de comportamento organizacional e operacional. Durante a 

aplicação dos questionários, muitos discursos apresentaram insatisfação quanto às 

mudanças sugeridas e ao novo método de gerenciamento de documentos, apesar 
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de também serem expostas opiniões de satisfação quanto à mudança, esta 

divergência de opiniões levanta dúvidas quanto ao processo. 

Muitos termos da arquivística e a própria nomenclatura de tipologias 

documentais utilizadas anteriormente foram modificados por não serem adequadas 

ou por apresentarem mais de um documento por tipologia ou tipologias distintas 

para documentos idênticos em assunto, dessa forma, o processo, indiretamente, 

evitar a dispersão de informação. 

O procedimento, Checar, deveria ter sido acompanhado por um 

instrumento arquivístico auxiliar, a tabela de equivalência, já que, segundo 

SCARPELINE e COSTA (2013), “a geração de tabelas de equivalência das 

mudanças ou adequações dessas convenções, ao longo do tempo, pode ser de 

grande utilidade para pesquisadores, em geral, e para documentalistas, em 

particular, para efeito de descrição e recuperação de informações“. A não existência 

deste instrumento no interior dos setores provocou, segundo respostas aos 

questionários, perda de tempo na recuperação e arquivamento, além de dificuldades 

de estabelecer a codificação correta para a tipologia documental. 

A verificação da continuidade do problema é necessária para determinar a 

eficácia das ações, no caso estudado, as ações não foram plenamente adequadas 

para o cumprimento das metas estabelecidas, sendo confirmada pelas respostas 

dos questionários, utilizadas como um feedback. 

A última fase do Ciclo PDCA desenvolvida foi aquela definida como “agir”: 

esta fase é um momento de normatização de ações, com a promoção contínua e 

melhoria do desempenho dos processos. Sendo de extrema importância que a 

documentação dos processos tenha sido efetivada, abordando os erros e os acertos 

detectados em etapas anteriores do ciclo. Estes documentos servirão de base para 

a formatação de novos processos ou de retroalimentação do mesmo, sendo 

indispensável para a eficiência do Ciclo PDCA. 
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Figura 13: Agir-PDCA sob a ótica das diretrizes arq uivísticas 

 
Fonte: O Autor. 

 
Os processos que comprovadamente foram apontados como eficientes 

serão replicados e tornar-se-ão parâmetros para processos futuros de normatização. 

Pode-se dividir esta fase como: elaboração ou alteração do padrão; comunicação; 

educação e treinamento; e acompanhamento da utilização do padrão. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são tratados os dados obtidos pela pesquisa que investiga 

as ações realizadas pelo Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

com o intuito de normatizar a codificação e a gestão de documentos através do ciclo 

de melhoramento contínuo PDCA. Os dados foram obtidos através de questionários 

e análise do discurso elaborado durante as entrevistas, como meio de auxiliar a 

compreensão dos dados, apresentando-os por meios gráficos e tabelas de acordo 

com as respostas obtidas pela aplicação do questionário. Em seguida foram 

analisadas as realidades de outras IFES a partir de dados obtidos a partir dos 

questionamentos enviados às instituições por meio dos e-SIC’s instituídos pela Lei 

de Acesso à Informação. 

 

 

5.1 PERCEPÇÕES DA REALIDADE ARQUIVÍSTICA INSTITUCIO NAL 

 

 

O primeiro questionamento é quanto à economia de tempo para a 

realização das tarefas ligadas a gestão de arquivos setoriais. Durante a aplicação 

dos questionários e sua eventual explicação, foram percebidos muitos discursos 

controversos em referência a este critério. A maior crítica foi direcionada a uma 

necessidade de introdução de uma tabela de equivalência de tipologia documental, 

instrumento auxiliar de gestão documental. 

Em relação ao uso do tempo, como pode ser observado no Gráfico 01, a 

maior parcela, equivalente a 41% dos entrevistados, afirmou estar satisfeito, no 

entanto, uma grande parte destes referiu uma avaliação negativa a este aspecto, ou 

seja, 10% afirmam estar pouco insatisfeitos (5%), ou insatisfeitos (5%) com a 

questão de economia de tempo. A segunda maior parcela de respostas aponta que 

32% dos entrevistados são indiferentes a estas questões, o que pode indicar falta de 

comprometimento com as atividades profissionais, ou ainda insegurança no fazer 

profissional. 
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Gráfico 01: Economia de tempo 

 
Fonte: O Autor. 
 

Outro problema levantado durante a análise inicial é relacionado a 

impressão excessiva de vias e cópias de documentos, além de documentos com 

tipologias distintas com o mesmo assunto e conteúdo. Resultado direto da 

normatização de produção e gestão documental, que, dentre outras funções, orienta 

o número de vias originais a serem produzidas, e ao arquivamento mais confiável no 

setor e no arquivo central, evitando a produção de cópias de segurança e 

acompanhamento de documentos. 

 
Gráfico 02: Economia de material impresso. 

 
 

Fonte: Construção própria 
 

As respostas ficaram divididas, e, embora não tenha havido respostas 

negativas sobre o tema, a maioria dos discursos que apontaram como indiferente é 

acompanhado de uma insegurança quanto ao fluxo documental com restrições de 

cópias, assim como nos dados da questão anterior. O Gráfico 02 aponta que, por 
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outro lado, 36% dos entrevistados aferiram estar satisfeitos, enquanto que 14% 

estão pouco satisfeitos em relação às medidas adotadas para o controle de cópias e 

pela existência de originais em preservação no arquivo. 

O sistema de arquivamento setorial é resultado direto das modificações 

operacionais de codificação e de planejamento na gestão de documentos no setor. A 

análise dos questionários mostra que estas ações trouxeram dificuldades no 

cumprimento das tarefas no ambiente de trabalho. As falhas de comunicação 

resultantes da nova codificação de documentos foram apontadas como um fator de 

dificuldades, resultando em documentos arquivados em lugares errados. 

Observa-se, no Gráfico 03, novamente uma grande parcela de servidores 

indiferentes com a questão de implantação de arquivos setoriais, enquanto que as 

avaliações positivas desta questão representam a maior parte das respostas, 

figurando entre 18% como pouco satisfeitos e 27% como satisfeitos. O dado mais 

relevante obtido a partir deste questionamento é a grande parte dos entrevistados, 

ou seja, 18% deles, que mostraram-se insatisfeitos com esta realidade. 

 
Gráfico 03: Arquivamento setorial 

 
Fonte: Construção própria 
 

Resultante do mau arquivamento, a recuperação de informações e 

documentos no setor sofre eventuais dificuldades, sendo necessário, segundo 

alguns funcionários, solicitar o auxílio de outros servidores do setor, ou ainda o 

auxílio de arquivistas da instituição. 

No que tange a questão de recuperação de informações ou documentos, 

aparte a grande parcela de servidores indiferentes, a mais expressiva parcela, 

equivalente a metade dos sujeitos, demonstraram estar satisfeitos (27%) ou pouco 
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satisfeitos (23%). Ainda analisando-se o Gráfico 04, vê-se uma parte dos sujeitos 

insatisfeitos (5%) ou pouco insatisfeitos (5%) com a facilidade ou agilidade de 

recuperação de informações e documentos proporcionadas pela implantação dos 

arquivos setoriais. 

 
Gráfico 04: Recuperação de informação e documentaçã o setorial 

 
Fonte: O Autor 
 

Toda mudança comportamental e de procedimento gera um processo de 

aprendizagem, no entanto é preciso que este processo seja acompanhado 

constantemente, assegurando-se estratégias e ações de comunicação eficientes e 

efetivas entre envolvidas. As explanações expostas pelos discursos provenientes do 

questionamento referente a treinamentos foram direcionadas a imposição de novas 

ações e a modificação de códigos realizada de forma abrupta, dificultando a 

adaptabilidade, além do fato mencionado de que o treinamento foi realizado em um 

período muito curto. 

No Gráfico 05 observa-se novamente a predominância dos entrevistados 

indiferentes às questões da gestão documental (36%), entre as respostas que 

avaliam positivamente o treinamento, verifica-se que 14% afirmam estar totalmente 

satisfeitos, enquanto 27% estão pouco satisfeitos com o treinamento realizado nos 

setores. Por outro lado, as respostas negativas representam 23% do total, ou seja, 

14% dos entrevistados afirmam total insatisfação e 9% insatisfação parcial em 

relação às ações de treinamento realizadas. 
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Gráfico 05: Treinamento setorial 

 
Fonte: O Autor 

 
A proposta de multiplicação de conhecimento foi considerada uma boa 

prática pelos servidores envolvidos, no entanto como reflexo do desempenho do 

treinamento esta situação não foi apresentada como satisfatória para o processo, 

apresentando baixos índices. 

O Gráfico 06 demonstra que metade dos entrevistados demonstraram 

opinião positiva em relação aos processos de multiplicação de conhecimento em 

curso: 36% parcialmente satisfeitos e 14% totalmente satisfeitos, enquanto uma 

parcela, pequena, ainda que significativa, indica insatisfação total (14%) ou parcial 

(9%) em relação a estes aspectos. 

 
Gráfico 06: Processo de multiplicação de conhecimen to. 

 
Fonte: O Autor 
 

A comunicação entre os setores e o Arquivo Central é primordial para que 

todo e qualquer processo de gestão de documentos seja operante e significativo, 

trazendo parâmetros para implantação de políticas arquivísticas ou eventuais 
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mudanças institucionais. O alto índice de respostas como indiferente 

(correspondente a 43%) aponta para a possibilidade de que esta comunicação não 

esteja atingindo a finalidade que deveria, que suas ações não estejam efetivamente 

operantes, impossibilitando um pleno exercício de melhorias nos setores envolvidos, 

demonstrado pela incapacidade de opinar apresentada por esta parcela tão 

expressiva dos servidores entrevistados. 

Além desta questão, por outro lado, o Gráfico 07 aponta que praticamente 

metade avaliam positivamente as estratégias e ações comunicacionais entre os 

setores e o Arquivo Central da UFJF: 36% parcialmente satisfeitos e 11% totalmente 

satisfeitos. Ao contrário destes, 10% dos sujeitos informaram estar tolamente (5%) 

ou parcialmente (5%) insatisfeitos com estas questões. 

 
Gráfico 07: Integração do arquivo setorial ao Arqui vo Central. 

 
Fonte: O Autor 
 

Em uma análise individual, o índice de satisfação, no que tange a redução 

das massas documentais acumuladas nos setores, pode-se aferir que as ações 

estão sendo realizadas de forma satisfatória. No entanto esta atividade deve ser 

acompanhada de uma gestão de documentos padronizada e normatizada pelos 

princípios e conceitos arquivísticos. Não se tem uma resposta definitiva em relação 

os métodos pelos quais estão sendo realizadas as retiradas destas massas 

documentais: se está possivelmente sendo realizada de uma forma independente 

das determinações legais e da normatização da gestão dos documentos, de forma 

sistêmica, ou se está seguindo a classificação de documentos e a tabela de 

temporalidade e destinação institucionais. 

O que se pôde avaliar foram as percepções dos servidores em relação 

aos resultados dos processos de seleção documental realizados. O Gráfico 08 
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mostra, novamente, uma grande parcela de servidores indiferentes às questões dos 

documentos de arquivos. Observa-se ainda que a maioria massiva (63%) avaliaram 

positivamente os resultados obtidos a partir da redução das MDA’s nos setores: 27% 

dos sujeitos indicaram satisfação parcial e 36% deles manifestaram satisfação total a 

este respeito. Verificou-se apenas uma parcela de 9% dos servidores consultados 

insatisfeitos com as questões de redução das massas documentais. 

 
Gráfico 08: Redução das MDA’s no setor.  

 
Fonte: O Autor 
 

Contrapondo às respostas sobre a gerência, codificação documental nos 

setores, a recuperação de documentos e informações sob a guarda do Arquivo 

Central demonstrou ser satisfatória. Tais documentações encontram-se em grande 

maioria no Arquivo Intermediário, onde uma equipe de arquivistas vem recebendo a 

documentação dos setores, em quase totalidade, com códigos errados, acomodados 

de forma errada e principalmente com seu arquivamento inadequado. 

O trabalho de recuperação é realizado pela equipe, que além de 

reordenar e estabelecer o código de classificação e a temporalidade, apontas a 

destinação destes documentos, muitos deles nem mesmo apresentam valores 

jurídicos ou históricos, sendo possível sua eliminação. Toda esta normatização no 

arquivo intermediário possibilita a eficiência desta recuperação. 

O Gráfico 09 mostra os quantitativos indicativos desta satisfação: 55% 

dos servidores consultados demonstram satisfação total (32%) ou parcial (23%) em 

relação à recuperação de documentos no Arquivo Central. Por outro lado, a 

insatisfação parcial (5%) ou total (5%) ainda é percebida em uma parcela das 

respostas. Há, ainda, aqueles servidores que não possuem opinião formada em 

relação a este tema. 
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Gráfico 09: Recuperação de documentos do Arquivo Ce ntral.  

 
Fonte: O Autor 
 

A insatisfação apresentada nas respostas aponta a necessidade de 

reestruturação de como o treinamento deve ser realizado, o reestabelecimento de 

metas e um aprofundamento futuro para levantar quais foram os problemas 

encontrados neste procedimento por parte da equipe responsável pelo planejamento 

ou execução das ações do treinamento e em relação aos servidores envolvidos. 

No que diz respeito às necessidades de mudanças nos procedimentos 

administrativos, o Gráfico 10 aponta uma flagrante avaliação negativa, uma vez que 

41% dos sujeitos indicaram insatisfação parcial (32%) ou total (9%), ou ainda 30% 

de indiferença, o que pode ser considerado também como resultado negativo. As 

opiniões positivas, por seu turno, figuram entre 30% das respostas obtidas. 

 
Gráfico 10: Mudanças de procedimentos administrativ o.  

 
Fonte: O Autor 
 

Baseando na estrutura da pesquisa e nos índices alcançados pelo 

questionário aplicados aos servidores, pôde perceber-se que o Ciclo de 
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melhoramento contínuo PDCA apresentou alguns pontos fracos, devendo ser 

retomado desde sua fase de Planejamento, como ilustra a Figura 15. 

 

Quadro 10: Planejamento Ciclo PDCA e observações do  estudo. 

 
Fonte: O Autor. 
 

 

 

5.2 LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA NAS IFES 

 

 

Utilizando o Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão, e-SIC, 

instituído pela Lei de acesso à informação, LAI foi feita uma consulta sobre o 

cumprimento das resoluções Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA 

pelas IFES. Optou-se por perguntar no mínimo uma instituição por estado, 

priorizando as capitais, incluindo-se também UFJF, universidade estudada. 

Solicitações realizadas pela LAI geram documentos com valor jurídico-

legal emitidos pela instituição, e que devem estar atentas à veracidade da 

informação prestada, além de ser cuidadosas com as respostas aos solicitantes. 

Para evitar quaisquer respostas genéricas ou com inconsistências, foram 

introduzidas situações adversas em meio à solicitação. Duas das resoluções não 

dizem respeito ao Poder Executivo e duas outras resoluções referem-se à mesma 

informação, sendo apenas uma mudança de data para entrada em vigor. 
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Estes artifícios foram muito úteis para manter a transparência e a 

coerência da pesquisa, sendo utilizado algumas vezes para interpor recursos, já que 

algumas instituições informaram o cumprimento de resoluções que não dizem 

respeito a sua alçada ou as suas necessidades, sendo questionadas quanto ao 

cumprimento, reviram e reestruturaram as informações prestadas, fornecendo mais 

clareza as suas respostas. 

Além do mecanismo mencionado, foram encaminhados seis 

questionamentos, que foram expostos utilizando o Quadro 11, com as seguintes 

possibilidades de resposta sobre o cumprimento das Portarias abaixo relacionadas: 

Cumprimento Total (TOTAL); Cumprimento Parcial (PARCIAL); Não Cumprimento 

(NÃO); Em Implementação ou Estudos (IMPL); e Não respondeu (SEM RESP). 

 
Quadro 11: Cumprimento de Portarias pelas IFES 

 
Fonte: O Autor. 
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Os procedimentos de solicitações de informação através da Lei de Acesso 

à informação, foram utilizados para coleta de dados sobre o cumprimento das 

resoluções do SIGA, como exposto na justificativa as resoluções não são cumpridas 

sendo necessárias intervenções para que este panorama seja modificado, sendo 

apresentados os dados por instituição pesquisada como na Tabela 09 e em números 

pelo gráfico abaixo. 

Analisando-se individualmente cada um dos instrumentos normativos 

citados, pode-se observar quais portarias são cumpridas mais ou menos 

frequentemente pelas Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil. Será 

observado nos gráficos analisados a seguir que uma boa parcela das universidade 

não respondeu aos questionamentos, por isso, verifica-se, nos questionamentos 

enviados, uma margem de 38 a 48% de ausência de respostas nas diferentes 

portarias estudadas. 

A primeira analisada é a Portaria Interministerial MJ/MP nº 851, de 03 de 

julho de 2015, que altera a vigência da Portaria Interministerial n° 2.320, de 30 de 

dezembro de 2014, que institui o Sistema Protocolo Integrado no âmbito dos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal.  

Pode-se verificar no Gráfico 11 que a maioria das IFES (45%) não 

implantou os sistemas de protocolo definidos pela referida portaria, por outro lado, 

14% das universidades estão em processo de implantação, e ainda 3% estão em 

fase de estudo para implantação dos órgãos de registro e controle de documentos. 

 
Gráfico 11: Cumprimento das IFESs à Portaria Interm inisterial MJ/MP nº 851.  

01 – Portaria Interministerial MJ/MP nº 851 / 2015
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A seguir, analisou-se a Portaria Interministerial MJ/MP nº 705, de 22 de 

junho de 2015, que altera a vigência e o Anexo da Portaria Interministerial nº 2.321, 

de 30 de dezembro de 2014, que definiu os procedimentos relativos à utilização do 

Número Único de Protocolo – NUP no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal e dá outras providências. 

O Gráfico 12 mostra uma parcela ainda maior que anterior de 

descumprimento do instrumento normativo, pois 52% das universidades informaram 

não possuir o NUP, enquanto que apenas 7% estão estudando estratégias de 

implantação. Observa-se ainda que não há universidades com NUP total ou 

parcialmente implantado. 

 
Gráfico 12: Cumprimento das IFESs à Portaria Interm inisterial MJ/MP nº 705.  

02 – Portaria Interministerial MJ/MP nº 705/2015
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Fonte: O Autor 

 
O terceiro instrumento normativo analisado foi a Portaria MEC nº 1.261, 

de 23 de dezembro de 2013, que determina a obrigatoriedade do uso do Código de 

Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 

relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior, aprovado 

pela Portaria nº 92 do Arquivo Nacional, de 23 de setembro de 2011, pelas IFES e 

dá outras providências. A Portaria AN/MJ nº 92, de 23 de setembro de 2011. Aprova 

o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES).  

Tendo em vista os dados apresentados pelo Gráfico 13, a maior parte, ou 
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seja, 52% das IFES consideram a existência dos Códigos de Classificação e 

propostas de temporalidade de documentos, sendo que 3% delas estão em etapas 

iniciais de estudo para implantação, 28% possuem parcialmente implantados e 21% 

cumprem na totalidade as determinações dos instrumentos legais que determinam o 

uso dos códigos de classificação e temporalidades de documentos propostos pelo 

CONARQ. Por outro lado, 10% das IFES não cumprem ou até mesmo desconhecem 

tais instrumentos. 

 
Gráfico 13: Cumprimento das IFESs à Portaria MEC nº  1.261.  

03 – Portaria MEC nº 1.261, de 23/2013
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Fonte: O Autor 

 
Em seguida analisa-se o cumprimento da 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 (IES) pertencentes ao sistema 

federal de ensino.  

O Gráfico 14 mostra que 14% das IFES cumprem a totalidade do que é 

determinado nesta norma, 24%, no entanto, cumprem apenas parcialmente, e, 

ainda, existem 3% das universidades que estudam a implantação da norma em seus 

acervos acadêmicos. Em contrapartida, verificou-se que uma parcela significativa, 

equivalente a 21%, das universidades descumpre as políticas de tratamento, 

manutenção e guarda de seus acervos acadêmicos. 
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Gráfico 14: Cumprimento das IFESs à Portaria MEC nº  1.224.  

04 – Portaria MEC nº 1.224, de 18/2013
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Fonte: O Autor 

 
Na seqüência foi analisado o cumprimento da Portaria Normativa MP nº 3, 

de 18 de novembro de 2011, que cria o Assentamento Funcional Digital – AFD e 

estabelece orientação aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal 

Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, quanto aos procedimentos relativos 

à organização, digitalização e armazenamento dos assentamentos funcionais.  

 
Gráfico 15: Cumprimento das IFESs à Portaria Normat iva MP nº 3.  

05 – Portaria Normativa MP nº 3/2011
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Fonte: O Autor 

 

O Gráfico 15 aponta que não ocorre o cumprimento total dos 
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pressupostos da Portaria Normativa MP nº 3 por nenhuma IFES, apenas parcial, por 

24% das universidades consultadas. Se por um lado, uma pequena parcela de 7% 

das instituições ainda estuda o instrumento normativo a fim de verificar sua 

aplicabilidade, uma grande parte destas não considera esta possibilidade, pois 24% 

das instituições informaram o não cumprimento da referida portaria. 

A última legislação analisada refere-se à Portaria MP nº 3, de 7 de maio 

de 2007 – e-MAG, que institucionaliza o Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico – e-MAG no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de 

Informação e Informática – SISP. 

 
Gráfico 16: Cumprimento das IFESs à Portaria MP nº 3.  

06 – Portaria MP nº 3/2007
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Fonte: O Autor 
 

O gráfico 16 demonstra que há consciência de apenas 31% das 

instituições a respeito do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, sendo 

que 24% das instituições estudadas afirmam o cumprimento parcial e 7% indicaram 

estar em estudo dos pressupostos contidos no referido instrumento normativo. Ao 

contrario desta parcela, 21% das universidades afirmaram não cumprir com os 

requisitos contidos na Portaria MP nº 3. 

Após a revisão dos dados apresentados, mais do que o descumprimento 

das normativas, o que surpreendeu foi a omissão de uma parcela muito grade das 

universidades consultadas. Apesar de a ferramenta utilizada para a coleta dos dados 

ter sido o e-SIC, que, de acordo com o que determina a Lei de Acesso à Informação, 

deveria facilitar o acesso às informações ao cidadão, quaisquer que fossem, 
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independentemente do uso que seria dado a elas. 

Este fato evidencia o quanto o Brasil precisa evoluir, ainda, nas questões 

de transparência pública. Se por um lado a LAI assegura o direito que o cidadão tem 

de receber informações de seu interesse, por outro lado, não tem havido, por parte 

dos órgãos públicos brasileiros o empenho necessário para o seu efetivo 

cumprimento. A falta de respostas por grande parte das IFES pode ser considerada 

de maior gravidade do que o descumprimento dos pressupostos nas portarias 

estudadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo de caso aponta, baseando nos dados e análises realizadas 

durante o processo, referentes aos procedimentos que o Ciclo PCDA iniciado na 

instituição não foi concluído a contento deixando a necessidade de retornar para a 

fase de Planejamento (Observação), para que sejam construídas possibilidades de 

uma melhoria futura e para a adequação sistêmica dos arquivos setoriais e a 

construção da base para adequar a instituição as resoluções do Sistema de Gestão 

de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal. Os objetivos geral e 

específicos foram atingidos pelo estudo, no entanto a eficácia não foi comprovada 

através do programa de codificação e sistematização na gestão de arquivos. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os procedimentos realizados 

pelo Arquivo Central da UFJF, que introduziu um programa de codificação e 

sistematização na gestão de arquivos, a fim de construir um fluxo documental e 

normatizar os procedimentos e diretrizes arquivísticas, utilizando a ferramenta Ciclo 

PDCA.  

A criação de modelos de referência e suas contribuições à construção e 

implementação de políticas arquivísticas documentadas segundo as fases do ciclo 

PDCA mostrou-se uma estratégia bastante eficiente, não só para a 

institucionalização destas políticas, mas principalmente para a identificação de 

necessidades não atendidas e de falhas nos processos, permitindo revisitar os 

procedimentos adotados, em suas diferentes fases de desenvolvimento, desde o 

planejamento, se necessário. 

A indicação de conceitos, categorizados hierarquicamente nos 

processos e sua contextualização histórica nos fazeres arquivísticos permitir 

relacionar duas temáticas que até então se apresentavam separadas: a Gestão por 

PDCA e a Arquivística. A gestão documental é uma área que pode ser enriquecida, 

se considerar os princípios e métodos do ciclo de melhoria continuada proposto pelo 

sistema PDCA. 

O não cumprimento da legislação arquivística pela maior parte das 

instituições estudadas é um fato agravado pela omissão de muitas destas IFES a 

este respeito, mesmo quando indagadas por meio de um sistema que, por lei, as 
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obriga a fornecer respostas. As respostas reforçam a necessidade de apuração 

sobre este fenômeno de não cumprimento atingindo um dos objetivos específicos da 

pesquisa, “Identificar a legislação e apontar a adequação da instituição estudada”.  

Certamente identificou-se uma falha muito grande no cumprimento das 

determinações legais no tratamento arquivístico de documentos em universidades 

federais brasileiras, imagina-se que este quadro possa ser ainda mais grave quando 

se trata em instituições estaduais, ou ainda em instituições de ensino privadas, onde 

o cumprimento destes dispositivos não é obrigatório, ou ainda desconhecido. 

No que se refere aos arquivos de instituições públicas brasileiras, pode-se 

concluir que há muitos desafios a ser vencidos. Os dados apontados nos gráficos do 

Capítulo 5 (5.1) comprovam o quanto os servidores são indiferentes ao tratamento 

que é ou deveria ser dispensado aos documentos que estão inseridos em suas 

rotinas profissionais. Mais do que negligentes, grande parte dos entrevistaram 

demonstraram total desinteresse sobre questões de gestão da informação. 

Ao analisarem-se conjuntamente os dados expostos nos gráficos 

apresentados na análise referente às percepções individuais de servidores da UFJF, 

e as respostas obtidas de outras IFES, percebe-se o quanto o descaso com os 

documentos públicos é institucionalizado. Não se trata apenas de servidores 

desinteressados na gestão e preservação de documentos, mas de uma cultura de 

que os arquivos são objeto de abandono nas instituições brasileiras, públicas e 

privadas. 

 

 

6.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

As fases do Ciclo PCDA, propostos não foram cumpridas de forma 

satisfatória, não apresentando comportamentos e ações modelos a serem replicadas 

em outros setores, no entanto a aplicação conseguiu apontar como necessidades 

futuras, utilizar ferramentas adicionais como um feedback constante para avaliação 

das ações, a fim de reduzir o tempo de ação corretiva no processo, quanto a 

legislação levantada e seu cumprimento fica nítida a necessidade de um estudo 

mais aprofundado em relação a estes aspectos. 

Esta pesquisa abre precedente para realização de diversos novos 
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estudos, como a aplicação dos métodos aqui descritos em outros setores da UFJF, 

em setores de outras universidades federais, ou ainda em outras instituições 

públicas e privadas, de outras regiões do Brasil. 

Outra possibilidade de estudo a ser desenvolvido poderia ter como 

objetivo identificar o cumprimento de outras legislações referentes à área dos 

arquivos nas IFES, insistindo no recebimento de respostas por meio dos recursos 

definidos pela Lei de Acesso à Informação, ou ainda analisar os motivos pelos quais 

muitas universidades se omitem em prestar informações sobre as questões de 

gestão documental institucionais em curso. 
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APÊNDICE - A 

 

ENTREVISTA COM O DIRETOR DO 
ARQUIVO CENTRAL DA UFJF. 

 

Perguntas: 

 

_ Qual foi a motivação institucional e setorial, para elaboração do sistema de 

treinamento? 

_ Como funcionou o treinamento setorial? 

_ Quais são as ações que se tornaram referência? 

 

Fala do diretor do arquivo Central: 

 

Quando começamos o trabalho de organização dos arquivos correntes, percebemos 

que precisávamos de um sistema para gerir melhor o controle dos documentos, 

então comecei junto com Adriano a pensar em uma solução para a problemática de 

armazenamento de dados. Ele desenvolveu um programa em Access, inicialmente 

aplicado no arquivo intermediário. Logo fui percebendo que poderia ser adaptado 

aos arquivos correntes. A medida que o sistema foi utilizado no intermediário, senti a 

necessidade de implementar novos meios de controle, novos dados. 

Após diversas reuniões e conversas fui pontuando estas questões e ele foi 

desenvolvendo, até que resolvemos implementar este sistema no arquivo corrente. 

O primeiro setor onde isto aconteceu foi na Gerência de Cadastro da Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos a ideia inicial era cadastrar os documentos não do ano corrente 

mas de anos anteriores para que futuramente o próprio sistema gere esta guia de 

encaminhamento e os dados depois fossem migrados para o sistema que está no 

arquivo intermediário. 

Coloquei um servidor e um bolsista, para cadastrar os dados. Logo depois os 

servidores D e P ajudaram no processo. 
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Impedimentos.   

 

Pegar o servidor e se comprometer com o trabalho, por alegações de super  

atarefados, deixando o arquivo sempre de lado e em último plano. Mesmo assim 

tocamos adiante pois tínhamos uma abertura do setor de cadastro e admissão, e 

dentro desta coordenação também a gerência de remuneração, mas optamos pelo 

cadastro. 

Vamos iniciar o trabalho aqui para saber se funcionará bem, e funcionou, mesmo 

sem o total envolvimento dos servidores.   coordenação de execuções e suporte 

financeiro, que cuida da parte contábil da universidade. Aqui foram feitas novas 

adaptações e mudamos toda a sistemática de trabalho do setor, no que trata a 

gestão de documentação. 

A principal reclamação foi procurar o documento e não encontrar; os documentos 

eram arquivados em local errado e muita coisa se perdia, parando o setor para 

realizar  “mutirão para encontrar o documento”. Então em conversa com a 

coordenadora foi proposto uma reformulação do sistema de arquivo. Antes a pessoa 

iria diretamente às caixas do arquivo setorial e tirava o documento, que provocava 

problemas quanto a não notificação da retirada e o arquivamento posterior em local 

e forma errada. Foi implantado o acesso indireto, sendo o sistema setorial 

previamente preenchido antes de ter acesso ao documento físico. Embora com 

receios foram feitos testes e um servidor ficou responsável de acompanhar a 

elaboração e implementação. Sendo a reorganização do arquivo, cadastramento de 

toda a documentação, ordenação e elaboração de acesso. Hoje constam por volta 

de 18mil processos neste setor cadastrados, com diversas tipologias documentais e 

diversos códigos de classificação. Mudamos a forma de arquivamento nas caixas e 

eles tiveram o número de arquivamento próprio além do número do processo. O 

empréstimo passa a ser realizado pelo sistema em conjunto com o caderno de 

protocolo, pontuando o controle de empréstimo por meio da assinatura e do sistema. 

O sistema aponta dados sobre o empréstimo, frequência, quem está fazendo mais 

empréstimos, tipos de documentos e o fluxograma. 

Toda consulta e localização é feita pelo sistema, uma pessoa treinada 

adequadamente passa a ter no máximo 10 segundos para que o servidor consiga 

localizar. O sistema mostra exatamente onde o documento deve ser arquivado após 

a devolução, também produz automaticamente as guias de transferência, assim não 
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é necessário ficar digitando e identificando novamente os documentos após sua 

movimentação. 

Sendo identificados facilita a transferidos, com possibilidades de dados, pois já estão 

na guia de transferência, sendo necessário apenas que mudem a localização 

(arquivo setorial X para o arquivo intermediário) baseado no grau de sucesso, a 

servidora Cassia foi treinada como multiplicadora, o procedimento de instalação do 

sistema foi feito por etapa, sem código de classificação, sendo esta etapa feita 

posteriormente, sem que percamos o anterior. Os processos que ela recebeu, já 

estavam codificados por ela. O trabalho passou a ser rotineiro dentro do setor. 

Sendo esta experiência levada para outros setores 

 

Dificuldades: 

 

Pessoal para prosseguir com o trabalho, muitos não querem mais trabalhos a 

proposta, para que tenham a transferência de documentos é preciso implantar a 

gestão documental pelo sistema, sendo ele eficiente e com relatórios, com acumulo 

indevido, produção imprópria, rascunhos e uma visão clara de registros de dados no 

sistema, sendo fundamental que para que a transferência seja feita tenhamos o 

sistema para que tenhamos métodos padronizados e que possibilitem a migração de 

dados. 

Todos os dados são gravados em HD externo, para possíveis análises de erros. São 

geradas também as etiquetas das caixas, as folhas de rosto dos documentos assim 

que você cadastra a temporalidade já é atribuída. Padronizando o método.  

Todos os setores alegam falta de espaço, assumindo a abertura do sistema para 

que a transferência seja realizada. Quando o setor não trabalha para que o sistema 

seja encaminhado a transferência não é feita. Alguns setores não deram 

continuidade ao trabalho, sendo negado pelo arquivo central a transferência. 

Quando alegam que não sabem como fazer o segundo treinamento não é mais 

setorial, ele é feito no arquivo central para um multiplicador. 

Outro problema é a falta de normatização para a nomenclatura dos documentos, o 

servidor acaba chamando o documento pelo nome que lhe convém, ficando fora do 

sistema... sendo apontado nos treinamentos a conferir os nomes dos documentos, 

uma conscientização dos nomes corretos, sendo eles codificados para a 

transferência. 
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Documento não arquivísticos, código de classificação 090.02 o setor em conjunto 

com o arquivo central definem o prazo de guarda do documento. Sendo o grupo 

responsabilizado por esta definição de tempo. (isto é documentado e 

regulamentado) 

 

Transferências: 

 

O arquivo intermediário está cheio por isto a força de trabalho está direcionada para 

este setor para arrumar toda a documentação transferida dos arquivos setoriais 

para, para o intermediário e depois para sua destinação final. 

 

Produção documental: 

 

Eu acredito que o profissional não deve estar restrito aos fazeres básicos, ele deve 

estar junto do servidor, (contextualização dos documentos e da produção) isto evita 

a confecção de informação duplicadas. (trabalho de questionamento da produção do 

documento.) 

Produção de mais de uma via (para caso uma seja perdida – forma de garantia) 

excessos de cópias. Guardam-se documentos que estão disponíveis na internet, 

para consulta. 
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APENDICE B 

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Nesta parte da pesquisa, objetiva-se analisar, junto aos investidores, 

quais os critérios importantes que as pequenas e médias empresas, precisem ter 

para a liberação destes investimentos financeiros. Enumeram-se, a seguir, os 

critérios encontrados na literatura e, em seguida, solicita-se a opinião dos 

investidores de outros critérios adicionais, que porventura, julguem necessários.  

 

Questionário aplicado aos servidores envolvidos no processo de 

sistematização dos arquivos setoriais. 

Setor: ___________________________________ 

Marque a opção mais adequada em sua opinião.  

 

Observações: ______________________________________________________ 

 


