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INTRODUÇÃO 

Este Relatório apresenta as principais atividades e programas colocados em prática pelo 

Sistema de Bibliotecas, Arquivos e Laboratórios da Superintendência de Documentação (SDC), 

no período de Janeiro a Dezembro de 2020. Contempla, portanto, todas as atividades 

desenvolvidas em regime de trabalho remoto, determinado em 15 de março pela Instrução de 

Serviço nº 004/PROGEPE, e regulamentado pela Instrução de Serviço nº 008/PROGEPE, como 

forma de prevenção à pandemia originada pelo COVID-19. 

Em meio a tantas dificuldades enfrentadas pelo momento atípico de pandemia mundial 

devido ao COVID-19, muitos avanços foram obtidos, com a dedicação e o empenho de todos os 

colaboradores da SDC que diante de inúmeras adversidades, advindas ou não da pandemia, 

trabalharam de forma profissional para o cumprimento da missão da SDC e da UFF como um 

todo. 

É importante destacar que as ações e iniciativas desenvolvidas em 2020 pela SDC, 

resultam de um trabalho coletivo que envolve a dedicação das esquipes, o apoio da alta 

administração da UFF e da participação efetiva e constante da Gestão da Superintendência de 

Documentação (SDC) nos espaços transversais onde são discutidas as políticas que norteiam as 

ações estratégicas da universidade. 

Seguimos em frente, cumprindo com o compromisso de subsidiar o alcance dos objetivos 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em suas respectivas dimensões (Pessoas; 

Processos Internos; Infraestrutura e Tecnologia), ampliando o acesso à informação, contribuindo 

para que a UFF seja cada vez mais reconhecida, nacional e internacionalmente, pela excelência 

dos seus cursos, pela sua produção científica e pelo impacto social de suas atividades.  

 

1 SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

1.1 HISTÓRICO 

A Superintendência de Documentação (SDC) – UORG 1555 é o órgão responsável pela 

coordenação técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF, integrante 

da administração superior e diretamente vinculada ao Gabinete do Reitor (GAR). 

Criada como Núcleo de Documentação (NDC), através do Art. 18 do Estatuto da 

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

1969, foi reestruturado através da Portaria nº. 44.482, de 18 de abril de 2011, em decorrência do 

desmembramento da estrutura da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), passando a ser uma 

Superintendência. 
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Em cumprimento aos Decretos nº 9.725, de 12 de março de 2019 e nº 9.739, de 28 de 

março de 2019, a Universidade Federal Fluminense passou por uma nova reestruturação 

organizacional, resultando em nova modificação do organograma da SDC, sendo este aprovado 

por meio da Decisão CUV nº 100/2019, em Sessão do CUV - Conselho Universitário de 

04/12/19.  

Para narrar à história dos 51 anos de criação da SDC e por ocasião das comemorações 

dos 60 anos da UFF, o Sistema de Bibliotecas e Arquivos da Universidade lançou em 2020, a 

Exposição virtual: 50 anos da Superintendência de Documentação.  A exposição teve com 

objetivo, apresentar uma linha do tempo ligando o presente ao passado deixando registrado o que 

foi vivido e nos conectando  ao que está sendo hoje construído e realizado.  

 

1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Com a modificação do seu organograma, a Superintendência de Documentação passou a 

contar com uma nova estrutura organizacional. Nesta nova estrutura, a Coordenação de Arquivos 

(CAR) e Coordenação de Bibliotecas (CBI) da SDC continuaram a contar com subunidades 

físicas, que não mais aparecem dentro do organograma formal da universidade, como unidades 

administrativas. Ademais, a SDC passa a contar com uma nova unidade em seu organograma: a 

Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI). 

 

Figura 1 – Organograma da Superintendência de Documentação aprovado pelo CUV em 04/12/19 

 

Contemplada com uma nova composição a partir de 04/12/2019, para cumprimento de 

suas competências legais e execução de suas atividades, a Superintendência de Documentação 

(SDC) passa a ser composta por 05 unidades (identificadas no organograma) e 42 subunidades, 

como segue: 

Superintendência de 
Documentação

Coordenação de 
Arquivos

Coordenação de 
Bibliotecas

Coordenação de 
Gestão e Difusão da 

Informação

Secretaria 
Administrativa
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 01 Superintendência de Documentação (SDC/Direção) 

 01 Secretaria Administrativa (SA/SDC) 

 01 Coordenação de Arquivos (CAR/SDC)  

04 Arquivos;  

02 Laboratórios. 

 01 Coordenação de Bibliotecas (CBI/SDC)  

30 Bibliotecas; 

01 Laboratório; 

02 Seções. 

 01 Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI/SDC)  

01 Seção/Serviço de Publicação do Boletim de Serviço da UFF; 

01 Seção/Serviço de gestão e publicação do Repositório Institucional; 

01 Seção/Serviço de Informação ao Cidadão. 

Total: 47 

 

1.2.1 Unidades e Subunidades da SDC 

A Coordenação de Arquivos (CAR/SDC) – UORG 1564 é responsável por coordenar os 

seguintes Arquivos e Laboratórios: 

 

Quadro 1 - Arquivos e Laboratórios gerenciados pela Coordenação de Arquivos 

Unidade  Subunidade Sigla 

1. CAR/SDC Arquivo Intermediário SAIN 

2. CAR/SDC Arquivo Permanente SAPE 

3. CAR/SDC Arquivo Especial SAES 

4. CAR/SDC Arquivo de Processos  

5. CAR/SDC Laboratório de Reprografia. LARE 

6. CAR/SDC Laboratório de Conservação e 
Restauração de Documentos 
Arquivísticos 

SPDA 

 

A Coordenação de Bibliotecas (CBI/SDC) – UORG 1560 é responsável por coordenar as 

seguintes Bibliotecas, laboratório e seções: 

 

  



 

 

11 

Quadro 2 – Bibliotecas, Laboratórios e Seções gerenciadas pela Coordenação de Bibliotecas 

Unidade Subunidade Sigla 

1. CBI/SDC Biblioteca Central do Gragoatá BCG 

2. CBI/SDC Biblioteca Central do Valonguinho BCV 

3. CBI/SDC Biblioteca da Escola de Enfermagem BENF 

4. CBI/SDC Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto 
de Computação 

BEE 

5. CBI/SDC Biblioteca da Escola de Engenharia Industrial e 
Metalúrgica de Volta Redonda 

BEM 

6. CBI/SDC Biblioteca da Faculdade de Direto BFD 

7. CBI/SDC Biblioteca da Faculdade de Economia BEC 

8. CBI/SDC Biblioteca da Faculdade de Farmácia BFF 

9. CBI/SDC Biblioteca da Faculdade de Medicina BFM 

10. CBI/SDC Biblioteca do Instituto de Saúde de Nova 
Friburgo 

BNF 

11. CBI/SDC Biblioteca da Faculdade de Veterinária BFV 

12. CBI/SDC Biblioteca das Faculdades de Nutrição e 
Odontologia 

BNO 

13. CBI/SDC Biblioteca da Faculdade de Administração e 
Ciências Contábeis 

BAC 

14. CBI/SDC Biblioteca de Arquitetura e Urbanismo BAU 

15. CBI/SDC Biblioteca do Instituto de Ciências da Sociedade 
(Macaé) 

BMAC 

16. CBI/SDC Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica BGQ 

17. CBI/SDC Biblioteca dos Institutos de Rio das Ostras BRO 

18. CBI/SDC Biblioteca dos Institutos de Volta Redonda 
(Aterrado) 

BAVR 

19. CBI/SDC Biblioteca da Escola de Engenharia de 
Petrópolis 

BCPE 

20. CBI/SDC Biblioteca do Instituto Biomédico BIB 

21. CBI/SDC Biblioteca do Instituto de Educação de Angra 
dos Reis 

BIAR 

22. CBI/SDC Biblioteca do Instituto de Física BIF 

23. CBI/SDC Biblioteca do Instituto de Geociências BIG 

24. CBI/SDC Biblioteca do Instituto de Matemática e 
Estatística 

BIME 

25. CBI/SDC Biblioteca do Instituto do Noroeste Fluminense 
de Educação Superior (Santo Antônio de Pádua) 

BINF 

26. CBI/SDC Biblioteca Flor de Papel  

27. CBI/SDC Biblioteca Monteiro Lobato BML 

28. CBI/SDC Biblioteca do Instituto de Ciências da Sociedade 
e Desenvolvimento Regional (Campos dos 
Goytacazes); 

BUCG 

29. CBI/SDC Centro de Memória Fluminense CEMEF 

30. CBI/SDC Centro de Obras Raras e Especiais CORES 

31. CBI/SDC Laboratório de Conservação e Restauração de 
Documentos 

LACORD 
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Unidade Subunidade Sigla 

32.  CBI/SDC Seção/Serviço de Planejamento e 
Desenvolvimento de Coleções; 

SPDC 

33.  CBI/SDC Seção/Serviço de Gerenciamento de Recursos 
Informacionais 

SGRI 

 

A Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI/SDC) - UORG 2339 é 

responsável por coordenar as seguintes seções: 

 

Quadro 3– Seções/Serviços da Coordenação de Gestão e Difusão da Informação 

Unidade  Subunidade Sigla 

1. CGDI/SDC Seção/Serviço de Publicação do 
Boletim de Serviço da UFF 

BS 

2. CGDI/SDC Seção/Serviço de gestão e 
publicação do Repositório 
Institucional 

RiUFF 

3. CGDI/SDC Seção/ Serviço de Informação ao 
Cidadão 

SIC 

 

1.3 RECURSOS HUMANOS 

Para o cumprimento da sua missão, a Superintendência de Documentação possui em seu 

quadro permanente, 202 servidores técnico-administrativos.  

Considerando as ocorrências de aposentadorias, exoneração, falecimento etc., em janeiro 

de 2020 a SDC contava com 209 servidores e em dezembro de 2020 concluiu o ano com um 

total de 202 servidores. 

A composição da força de trabalho no ano de 2020 é apresentada nos gráficos e tabelas a 

seguir: 

 

Tabela 1- Quadro de pessoal por nível dos cargos na SDC (dezembro de 2020) 

CARGO/NÍVEL QUANTIDADE PERCENTUAL 

Cargos Nível C 8 4% 
Cargos Nível D 39 19% 

Cargos Nível E 153 76% 

Outros1 2 1% 
TOTAL 202 100% 

 

  

 
1 Referem-se aos colaboradores com cargo de Ajudante Geral que não se enquadram na distribuição de cargos por 
nível e não configura cargo de TAE (Técnico-Administrativo em Educação). 
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Gráfico 1 - Servidores distribuídos por Nível na SDC 

 

Tabela 2- Quadro de pessoal por cargo na SDC (dezembro de 2020) 

CARGO QUANTIDADE PERCENTUAL 

ADMINISTRADOR 2 1,0% 

AJUDANTE GERAL 2 1,0% 

ARQUIVISTA 18 8,9% 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 33 16,3% 

AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO 6 3,0% 

AUXILIAR OPERACIONAL 1 0,5% 

BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA 133 65,8% 

CONTÍNUO 1 0,5% 

TÉCNICO EM ARQUIVO 3 1,5% 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO/ÁREA 1 0,5% 

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

2 1,0% 

TOTAL 202 100% 

 

Gráfico 2 - Servidores distribuídos por cargo na SDC 
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Tabela 3 - Distribuição do quadro de pessoal por unidade de lotação e UORG na SDC (dezembro de 2020) 

UNIDADE DE LOTAÇÃO NA SDC QUANTIDADE PERCENTUAL 

SDC (UORG 1555) 3 2% 

SA/SDC (UORG 1557) 2 1% 

CAR/SDC (UORG 1564) 22 11% 

CBI/SDC (UORG 1560) 168 83% 

CGDI (UORG 2339) 7 3% 

TOTAL 202 100% 

 

Gráfico 3 - Servidores distribuídos por lotação na SDC 

 

Tabela 4 - Bolsistas e estagiários do Estágio Supervisionado na SDC (2020) 

MODALIDADE QUANTIDADE 

BOLSISTAS CAR/SDC (alunos de graduação) 13 

BOLSISTAS CGDI/SDC (alunos de graduação) 1 

ESTAGIÁRIOS DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO CBI/SDC (alunos de graduação) 

19 

 

Tabela 5 - Colaboradores da SDC (2015-2020) 

COLABORADORES SDC 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Servidores 200 204 207 207 209 202 

Terceirizados 65 73 72 76 76 - 

Estagiários (Estágio não 
obrigatório) 

24 24 27 25 25 - 

Total de colaboradores da SDC 289 301 306 308 310 202 
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Tabela 6 - Movimentação de pessoal na SDC (2020) 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL NA SDC Quantidade 

APOSENTADORIAS 4 

EXONERAÇÃO A PEDIDO 1 

FALECIMENTO 1 

SERVIDORES EXTERNOS COM O EXERCÍCIO 
PROVISÓRIO CONCLUÍDO 

1 

AJUSTE DE LOTAÇÃO INTERNA 19 

REMOÇÃO A PEDIDO DA UNIDADE DE DESTINO 1 

REMOÇÃO 2 

SERVIDORES CEDIDOS 4 

SERVIDORES EM AFASTAMENTO 7 

SERVIDORES EM LICENÇA PARA TRATAR INTERESSES 
PARTICULARES 

2 

 

1.4 ATUAÇÃO DAS EQUIPES SDC EM COMISSÕES, COMITÊS E GRUPOS DE 

TRABALHO 

A participação das equipes da SDC em Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho e 

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

subsidiando o cumprimento da missão da SDC e da UFF como um todo. Busca-se com essa 

atuação, divulgar e compartilhar os serviços e produtos oferecidos pela SDC; ampliar o 

desempenho institucional por meio de parcerias transversais; apoiar ações que ampliem a 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão da UFF e contribuir para modernização da gestão 

fortalecendo sua identidade institucional.  

1.4.1 Comissões  

 Comissão para criação das políticas de preservação, divulgação e disponibilização 

da produção científica no RIUFF - Instituída pela DTS SDC n° 01 de 09 de março de 

2016 e retificada pela DTS SDC n° 15 de 08 de julho de 2016  cria Comissão para 

criação das políticas de preservação, divulgação e disponibilização da produção cientifica 

no Repositório Institucional da UFF. 

 Comissão de Inventários de Bens Patrimoniais – Comissão alterada e atualizada pela 

DTS SDC, Nº. 05 de 12 de fevereiro de 2019, com o objetivo de designação de membros 

para proceder a execução de inventário de bens moveis da Superintendência de 

Documentação. 

 Comissão de Atos Normativos Internos – Constituída pela Portaria n.º 62.943 de 30 de 

janeiro de 2019, visa estabelecer diretrizes e definir normas para gestão e uso dos 

recursos informacionais e documentais da universidade, considerando a necessidade de 
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atualizar políticas e diretrizes na área de Gestão da Informação da Universidade Federal 

Fluminense e o disposto na Portaria nº 1.369, de 27 de dezembro de 2018 da Presidência 

da República, publicada no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2018, que 

aprova e autoriza a distribuição da terceira edição do Manual de Redação da Presidência 

da República. 

 Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF (CPAD) – Comissão 

alterada e atualizada através da Portaria Nº 66.483 de 19 de fevereiro de 2020, com o 

objetivo de designar servidores para a sua composição, que tem como principal objetivo 

avaliação de documentos da Universidade Federal Fluminense, cessando os efeitos da 

Portaria nº 63.583, de 26 de abril de 2019, anteriormente constituída. 

 Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU)/Região Sudeste – Em 

2020 a CBI participou, de três listas de discussões mantidas e gerenciadas pela CBBU: 

“Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU/FEBAB)”; "Grupo 

COOPERA"; “Grupo Gestores BUs IFES”. Acompanhou as “Recomendações da 

Comissão Brasileira de Bibliotecas CBBU para elaboração de planejamento de reabertura 

das bibliotecas Universitárias” incluindo-as em nossos planos de contingência e 

contribuindo para o levantamento para subsidiar a proposta do Fórum de Pró-Reitores de 

Planejamento- FORPLAD sobre livros eletrônicos. 

 Comissão de mapeamento e otimização de processos administrativos no âmbito da 

UFF – Constituída pela Portaria n° 63.488 de 4 de abril de 2019, tem como objetivo 

realizar o mapeamento dos principais processos administrativos da UFF; analisar 

criticamente o fluxo dos processos; buscar junto à unidade responsável, as melhorias 

possíveis para a otimização do fluxo de trabalho, revendo normas, procedimentos, bem 

como sua documentação; levantar a base de conhecimento do processo; 

modelar/redesenhar o novo processo; homologar os fluxos junto à(s) unidade(s) 

responsável(eis) e divulgar os fluxos no site da UFF.   

 Comissão Permanente de Sustentabilidade – Constituída pela Portaria n° 60.768 de 27 

de fevereiro de 2018 e atualizada pela Portaria n° 63.489 de 4 de abril de 2019, tem como 

principal objetivo a implantação, monitoramento e avaliação do Plano de Logística 

Sustentável (PLS) da instituição, considerando as exigências contidas na IN nº 10, de 12 

de novembro de 2012; e o Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal 

Fluminense, disponível em: http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-

internasorgaos/pls_uff.pdf. 

 Comissão de Avaliação de Estágio Interno Não-Obrigatório da Superintendência de 
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Documentação – Instituída pela DTS SDC Nº 03 de 27/01/20, retificada pela DTS SDC 

Nº 13 de 29/5/20.  O Programa de Estágio Interno é vinculado à Pró-reitoria de 

Graduação, que divulga a distribuição de vagas entre os setores com Plano de Atividades 

aprovado. Os estudantes da UFF tem acesso às informações e aos Editais de Seleção de 

Estagiários através do Portal de Editais da UFF.  

 Comissão de Dados Abertos da UFF – Comissão designada pela Portaria Nº 67.157 de 

17/07/20 e alterada pela Portaria nº 67.963 de 22 dezembro de 2020, tem como principal 

objetivo, elaborar proposta de Plano de Dados Abertos - PDA da Universidade Federal 

Fluminense a ser submetida aos Órgãos Superiores. 

 Comissão de Implantação e Acompanhamento do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) na UFF – Constituída em 2017 com o objetivo de organizar e 

planejar as etapas de implantação dos processos em meio eletrônico na UFF.  A quarta 

composição desta Comissão (Portaria vigente), foi instituída pela Portaria nº 67.979, de 

22 de dezembro de 2020. http://www.noticias.uff.br/bs/2020/12/234-20.pdf#page=185 

 Comissão para Implantação do Acervo Acadêmico Digital na UFF – Constituída pela 

Portaria Nº 67.507 de 24/09/20, para elaborar um diagnóstico da atual situação do acervo 

acadêmico da Universidade Federal Fluminense, bem como planejar e coordenar a 

implantação do acervo acadêmico digital no âmbito da universidade, considerando o 

disposto no Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que determina a conversão 

para meio digital dos documentos que compõem o acervo acadêmico das IES.  

 

1.4.2 Subcomissão  

 Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo 

(SIGA) – Constituída pela Portaria nº 67.980, de 22 de dezembro de 2020,  que cessa os 

efeitos da Portaria Nº 66.894 de 24/6/20 de junho de 2020 e designa novos representantes 

da UFF.  

 

1.4.3 Comitês  

 Comitê de Implantação do Curso de Biblioteconomia Projeto Pedagógico Nacional, 

Modalidade EAD na UFF – Os membros do presente Comitê foram designados através 

da DTS CGI nº. 017 de 21 de novembro de 2018, tendo como principal objetivo a 

implantação do Curso de Biblioteconomia, na modalidade EAD na UFF. 

 Comitê de Gestão da Informação – Constituído pela Portaria nº 56.162 de 28 de abril 
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de 2016 e posteriormente alterado e atualizado pela Portaria nº 60.395 de 5 de janeiro de 

2018, tendo como objetivo estabelecer políticas e diretrizes na área de Gestão da 

Informação da Universidade Federal Fluminense, de acordo com as atividades elencadas 

na respectiva portaria. 

 Comitê de Governança, Riscos, Controle e Integridade da UFF – Instituído pela 

Portaria Nº 66.871 de 18/06/20, para gerir, de acordo com a legislação em vigor, a 

Política de Gestão de Riscos, o Programa de Integridade e monitorar a Governança e 

Controles Internos da Universidade Federal Fluminense.  O Comitê de Governança, 

Riscos, Controle e Integridade da UFF terá a finalidade estratégica de coordenação das 

ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e articulação dos resultados 

dos seguintes grupos de trabalho: GT COVID-19, GT CEPEx, GT de Infraestrutura e 

Processos. 

 Comitê Gestor do Repositório Institucional da UFF – Constituído pela DTS SDC Nº 

55 de 27/04/18, tem por objetivo definir as linhas de ação, plano de trabalho e operação 

do Repositório Institucional, bem como garantir o alinhamento operativo entre os cursos 

e a atualização do sistema.  

 

1.4.4 Grupos de Trabalho  

 Grupo Gestor de Apoio à Governança da UFF – Constituído pela Portaria n° 66.872 

de 18 de junho de 2020, com o objetivo de assessorar a administração superior desta 

Universidade, mais especificamente ao Comitê de Governança, Riscos, Controle e 

Integridade da UFF, e especialmente sugerir mudanças necessárias para a devida 

adaptação institucional ao contexto da pandemia da COVID-19, alinhar interesses e 

contribuir para a modernização e o sucesso da gestão, no cumprimento da missão da 

Universidade. 

 Grupo de Trabalho para Elaboração de Normas de Recolhimento, Arranjo, e 

Descrição de Documentos Arquivísticos (CAR/SDC) – Instituído pela DTS SDC n° 78 

de 17 de outubro de 2018. 

 Grupo de Trabalho ARQUIFES – A Rede Nacional de Arquivistas das IFES possui 

natureza colaborativa e não se constitui ainda como uma instituição formal. Tem por 

objetivo contribuir para a melhoria do trabalho dos arquivistas das IFES, seja através do 

diálogo junto ao Arquivo Nacional ou pela troca de experiências profissionais. A 

participação dos arquivistas ocorre de três maneiras: Encontros Nacionais dos 

Arquivistas dasIFES – ENARQUIFES, Comitê Nacional dos Arquivistas das 
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InstituiçõesFederais de Ensino Superior – CNIFES e Grupos de Trabalho (GT). A 

CAR/SDC atua no ARQUIFES por meio da participação em 5 GTs: Classificação de 

documentos das IFES, Acervo Acadêmico e Diploma Digital, Memória Institucional das 

IFES, Assentamento Funcional Digital das IFES e Políticas Arquivísticas Institucionais 

para as IFES. 

 Grupo de Trabalho para orientação e supervisão de atividades relacionadas ao 

Decreto 10.139, de 28/11/19 (RevisaUFF) – Instituído pela DTS SDC nº 29 de 28/09/20, 

com o objetivo de orientar e supervisionar a universidade quanto revisão e demais 

atividades relacionadas ao Decreto 10.139, de 28/11/2019 na UFF. 

 GT Setorial da SDC para desenvolvimento de atividades relacionadas ao Decreto 

10.139/19 – Instituído pela Determinação de Serviço nº 30 de 09 de outubro de 2020, 

para executar atividades relacionadas à aplicação do Decreto 10.139/2019 no âmbito da 

Superintendência de Documentação. 

 GT de Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade  (PDU) – Instituído pela 

Determinação de Serviço nº 28 de 28 de setembro de 2020, e alterada pela. Determinação 

de Serviço nº 33 de 10 de dezembro de 2020. Com ampla representa- tividade, o GT tem 

como objetivo a elaboração do Plano de Unidade da Superintendência de Documentação 

da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 GT para atualização da pesquisa documental sobre os 60 anos da UFF – Instituído 

pela Determinação de serviço n° 27 de 11/09/20 o GT teve como objetivo, realizar e 

atualizar pesquisas já existentes, com uma atividade de investigação, coleta e análise de 

informações contidas em documentos, filmes, mapas, vídeos, notícias, informes e outras 

fontes, a partir de 2014; Listar os principais fatos e personagens da história da UFF, com 

vistas a atualizar a Linha do tempo da instituição a ser disponibilizada no site da UFF; 

Evidenciar a importância da preservação do patrimônio documental da UFF, na relação 

documento-história-memória, visando o acesso à informação para futuras pesquisas.   

 GT de Infraestrutura e Processos da UFF – Constituído pela Portaria Nº 66.870 de 

18/06/20, o GT tem a finalidade de subsidiar a administração superior desta 

Universidade, especialmente com a formulação e a implementação de medidas referentes 

às ações de reestruturação frente à pandemia da COVID-19. 

 GT para Mapeamento do fluxo de trabalho das unidades CBI – Constituído pela 

DTS SDC Nº 20 de 10/06/20 e posteriormente atualizada pela DTS SDC Nº 31 de 

20/10/20, pela necessidade de implementar rotinas de trabalho inteligentes e 

sequenciadas, que proporcionem a eficiência nos resultados dos procedimentos internos 
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realizados pelas unidades da Coordenação de Bibliotecas da Superintendência de 

Documentação, e subsidiar a Gestão por Processos; 

 GT para criação de conteúdo sobre as Bibliotecas para a WIKI UFF – Constituído 

pela DTS SDC Nº 07 de 12/02/20, com o objetivo de proceder à criação de páginas sobre 

os serviços e recursos das bibliotecas da UFF. 

 GT para criação de conteúdo, gestão, padronização e orientação para as mídias 

sociais e serviços online das Unidades subordinadas à Coordenação de Bibliotecas – 

Constituído pela DTS SDC nº 12, de 21 de maio de 2020 e retificada pela DTS SDC Nº 

17, de 29/05/20. O Grupo de Trabalho teve como atribuições, a recomendação de 

conteúdos, ferramentas, treinamentos e serviços online a serem divulgados no site e nas 

mídias sociais das unidades da CBI;  

 GT para elaboração do Plano de Contingências para o retorno das atividades 

presenciais no Sistema de Bibliotecas e Arquivos – Constituído pela DTS nº 18 da 

SDC, de 29 de maio de 2020, com o objetivo de contribuir para elaborar o Plano de 

Contingências para o retorno das atividades presenciais no Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da Superintendência de Documentação. 

 GT para elaborar recomendações para a criação de conteúdo e gestão do site e 

mídias sociais da Coordenação de Arquivos – Instituído pela Determinação de Serviço 

SDC nº 10, em 16 de abril de 2020, com o objetivo de analisar os resultados do GT de 

atualização do site da CAR, DTS SDC n º 54/2018; Analisar os perfis da CAR/ SDC nas 

redes sociais; Propor diretrizes para produção e rotina de publicações sobre serviços 

oferecidos e acervo no site e nas redes sociais digitais. 

 GT para elaborar, propor e organizar a programação dos eventos comemorativos 

pela passagem dos 60 Anos da UFF – Constituído pela Portaria Nº 67.635 de 16 de 

outubro de 2020 e retificado pela Portaria Nº 67.665 de 26 de outubro de 2020, com o 

objetivo de elaborar, propor e organizar a programação dos eventos comemorativos pela 

passagem dos 60 Anos da Universidade Federal Fluminense-UFF, a ser celebrado no ano 

de 2020 (1960/2020). 

 GT para Estudo de Aplicabilidade do Decreto 10.278, de 18/03/20 – Instituído pela 

DTS SDC Nº 09 de 27 de Março de 2020 publicado no Boletim de Serviço nº 55, em 27 

de março de 2020, com o objetivo de analisar o referido Decreto à luz da legislação 

arquivística, antecipando oportunidades, dúvidas e riscos para a viabilização de projetos 

de digitalização na Universidade Federal Fluminense. O Decreto nº 10.278/2020 tem 

como objetivo regulamentar o “disposto no inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, 
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de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para 

estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou 

privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais 

dos documentos originais”. 

 Grupo de Trabalho para Elaboração de Normas de Recolhimento, Arranjo, e 

Descrição de Documentos Arquivísticos – Instituído pela DTS SDC, Nº. 78 de 17 de 

outubro de 2018 teve como produto final, a publicação da primeira edição do Guia de 

Fundos da Coordenação de Arquivos, que busca apresentar o acervo custodiado por esta 

unidade para a comunidade interna e externa, com vistas a aperfeiçoar e orientar o 

atendimento prestado. O Guia é o primeiro instrumento de pesquisa elaborado para 

a Coordenação de Arquivos da Universidade Federal Fluminense e responde a uma 

necessidade cada vez maior de aprimorar os serviços prestados e dar transparência aos 

acervos custodiados.  Disponível em:  http://arquivos.uff.br/instrumentos-de-pesquisa/ ou 

no Repositório Institucional RIUFF. 

 

1.4.5 Redes de Compartilhamento  

 Rede Biblioteca Virtual em Saúde – A BVS Integralidade  tem como objetivo 

promover a divulgação de documentos e informações relevantes na área da Integralidade 

da Atenção e do Cuidado em Saúde, facilitando e estimulando o uso e o intercâmbio de 

informação científica e tecnológica, auxiliando na geração de conhecimento acerca das 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de forma integrada. Busca 

contribuir para o fortalecimento da Rede de Práticas de Integralidade em Saúde como 

importante estratégia de consolidação do direito à saúde como dever do Estado brasileiro. 

 Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte – A REDARTE é uma rede de 

instituições com acervos na área de arte no Rio de Janeiro e em Niterói. Seu 

objetivo principal é facilitar o acesso à informação disponível em um conjunto 

expressivo e representativo de acervos em arte. conta com a participação das 

Bibliotecas da SDC/UFF.   

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

de Janeiro (CBIES/RJ) – É constituída por Bibliotecas e Unidades de informação de 

Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior e tem como objetivo facilitar o acesso a 

informações das Instituições afiliadas, bem como permitir a integração dessas unidades 

em torno de objetivos comuns. 

 Rede de Repositórios institucionais de Acesso Aberto - RIAA - IBIC (Região 
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Sudeste) – Tem como objetivo promover o compartilhamento de informações e a 

troca de experiências na gestão de Repositórios Institucionais.  A SDC representa a 

UFF por meio do RiUFF. 

 Rede Compartilhada do Sistema Pergamum – Constituída pelas Instituições que 

possuem o Sistema Pergamum. 

 

1.4.6 Conselho Técnico 

 Conselho Técnico da SDC – Constituído pela DT SDC Nº. 01 de 07/01/20, como 

instância consultiva de caráter técnico, com a finalidade apoiar as diretrizes para o 

aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos. 

 

1.5 SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADOS PELA SDC  

Os serviços realizados pela SDC estão relacionados à Gestão de Acervos, Gestão 

Documental, Gestão da Informação e Gestão e Manutenção de Sites. Dentre os quais 

destacamos:  

 

1.5.1 Gestão de Acervos 

 Empréstimo/Devoluções/Consultas /Reservas de acervo; 

 Planejamento e desenvolvimento de Coleções; 

 Catalogação e classificação de Acervo; 

 Desinfestação de acervos; 

 Conservação de acervos; 

 Restauração de acervos; 

 

1.5.2 Gestão Documental 

 Assessoria e consultoria técnica em arquivos; 

 Atendimento à Pesquisa; 

 Consultoria técnica em projetos arquivísticos; 

 Desarquivamento de documentos (processos, pastas funcionais, documentos 

acadêmicos); 

 Digitalização de documentos; 

 Eliminação de documentos (conforme legislação vigente); 
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 Preservação de Documentos; 

 

1.5.3 Gestão da Informação  

 Acesso às Bases de dados; 

 Atendimento às Demandas da Lei de Acesso à Informação; 

 Atendimento Online; 

 Auxílio Remoto à Pesquisa; 

 Boletim de Serviço da UFF; 

 Carta de Serviços UFF; 

 Catálogo online - Pergamum; 

 Conteúdos divulgados em Mídias Sociais; 

 Disseminação seletiva da informação; 

 Emissão de documento de Nada Consta durante trabalho remoto; 

 Levantamento Bibliográfico; 

 Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos; 

 Portal de Periódicos da CAPES; 

 Repositório Institucional – RiUFF; 

 Serviço Proxy de acesso à biblioteca eletrônica e recursos virtuais (SABER) disponível 

em https://proxy.uff.br; 

 Serviço de Informação ao Cidadão SIC-UFF; 

 Sistema Eletrônico de Informações (SEI/UFF); 

 Sistema FICA-ON; 

 Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios - Target Gedweb; 

 Treinamento de Usuários; 

 Tutoriais e dicas de pesquisa Via Canal YouTube; 

 

1.5.4 Gestão e Manutenção de Sites  

 Portal de Bibliotecas da UFF (CGDI/CBI/SDC); 
 Portal de Arquivos da UFF (CGDI/CAR/SDC); 
 Apoio técnico para implantação de um novo sistema de controle de processos analógicos 

e documentos avulsos nato-digitais pra UFF (CAR/SDC). 
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1.5.5 Outras ações realizadas pelas equipes SDC em 2020 

Cursos oferecidos: 

 Introdução ao Sistema Sigepe – Assentamento Funcional Digital (CAR/SDC); 

 Acesso à Informação - AFD (CAR/SDC); 

 Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental 

(CAR/SDC). 

 

Debates: 

 Conservação Preventiva para Acervos Museológicos da EVG e o texto Como fazer 

conservação preventiva em Arquivos e Bibliotecas - 22/05/20 (CAR/SDC); 

 Análise do texto Recomendações para construção de arquivos do CONARQ 

08/06/2020 (CAR/SDC);  

 Análise do texto Documento, História E Memória: A Importância da Preservação Do 

Patrimônio Documental Para o Acesso à Informação - 29/06/2020 (CAR/SDC).  

 

Diagnósticos  

 Diagnóstico da documentação referente à subseção DAE/GRAD - Diplomas, 

Certificados e Históricos (CAR/SDC); 

 Elaboração de Dashboard com análise de dados sobre atendimentos do Arquivo 

Permanente (CAR/SDC).  

 

Estudos e elaboração de Manuais e Relatórios Técnicos: 

 Elaboração de Relatório técnico sobre a legislação de Acervo Acadêmico Digital 

(CAR/SDC); 

 Estudo Técnico para elaborar a Padronização e formação dos dossiês de alunos da 

UFF (CAR/SDC); 

 Atualização da Norma de assessoria técnica 654/2016, que tem como objetivo a 

adequação das mudanças feitas nas Resoluções do CONARQ do  Arquivo Nacional; 

(CAR/SDC); 

 Elaboração de Instrumentos de Pesquisa Arquivo Permanente (CAR/SDC); 

 Relatório de pesquisa sobre o Decreto nº 10.278/2020 (CGDI/SDC); 

 Relatório de pesquisa sobre o Manual de Atos e Comunicações Oficiais da UFF 

(CGDI/SDC); 

 Estudo do novo Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade da atividade-
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meio, publicado pelo Arquivo Nacional (CAR/SDC).; 

 Elaboração da Política de Acesso ao Centro de Obras Raras e Especiais - CORES 

(CBI/SDC); 

 Elaboração de Manuais e procedimentos para a Área Técnica do Portal de Bibliotecas 

(CBI/SDC). 

 

Eventos, Exposição, Lives e Palestras: 

 Exposição virtual: 50 anos de história da Superintendência da Documentação; 

 Live sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Perspectivas para 

Arquivos Públicos e Privados. (CAR/SDC); 

 Empoderando a sociedade do conhecimento. (CAR/SDC); 

 A Organização do Conhecimento na Arquivologia - metodologia de classificação 

entre conteúdo e tipologia documental (CAR/SDC); 

 Os Serviços de Arquivos e o Tratamento de Acervos nas Universidades Federais em 

período de Pandemia do COVID-19 (CAR/SDC); 

 UFF promove live sobre Cuidados com a postura no home office (CBI/SDC); 

 Sistema de Bibliotecas da UFF realiza live sobre Estratégias de busca avançadas em 

bases de dados de saúde. 

 

Pesquisas aplicadas: 

 Questionário sobre digitalização de documentos - Decreto nº 10.278/2020 

(CGDI/SDC); 

 Pesquisa sobre Dados Abertos UFF (CGDI/SDC); 

 Levantamento de espécies documentais - Manual de atos e comunicações oficiais 

UFF (CGDI/SDC); 

 Formulário Perfil do Corpo Técnico-Administrativo da SDC (SDC). 
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Treinamentos: 

 Orientações gerais para os Bolsistas de Arquivologia (CAR/SDC); 

 Treinamentos de uso de diversas bases para a comunidade acadêmica: Biblioteca 

Virtual Pearson; Gerenciador de Referências Bibliográficas; Webinar Base de dados 

Compendex - Elsevier; Apresentação do banco de dados de resumos e citações de 

artigos para jornais/revistas acadêmicos Scopus; Apresentação de produtos 

multidisciplinares como o gerenciador livre de referência Mendeley e a ferramenta de 

busca científica ScienceDirect (CBI/SDC). 

 

Projetos: 

 Mapeamento Global da Superintendência de Documentação; 

 Mapeamento dos Fluxos de Trabalho da Coordenação de Bibliotecas; 

 Plano de Desenvolvimento da Unidade; 

 Plano de Contingência da Superintendência de Documentação; 

 Projeto Gestão de Resíduos: Parceria Pró-Reitoria de Extensão (PROEX);  

 Projeto Assentamento Funcional Digital (AFD) – Legado; 

 Projeto Preservação e Acesso do Legado Documental dos Assentamentos Funcionais 

da UFF; 

 Projeto Bibliotecas Inclusivas; 

 Projeto PDI – Digitalização: Parceria Coordenação de Arquivos (CAR/SDC) e Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD); 

 Projeto Secretaria Administrativa sem papel; 

 Projeto “O TEMA É...”; 

 Projeto "Clube do Livro Água-Viva"; 

 Publicação do Primeiro Guia de Fundos do Arquivo. 

 

Programas: 

 Programa de Relacionamento para a Gestão de Coleções da Graduação UFF; 

 Programa de Estágio Interno - parceria Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 
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1.5.6 Serviços oferecidos aos usuários pelas Coordenações e Secretaria da SDC 

Tabela 7 - Serviços aos usuários da SDC (2015-2020) 

Tipo de Serviço 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS 

Cadastros de usuários no 
Sistema de Bibliotecas 5.007 9.253 7.016 7.028 6.841 693 
Catalogação 5.247 8.533 8.809 11.165 5.937 2.561 
Consultas acervo 28.014 51.821 54.256 47.180 48.249 2.4062 
Empréstimos domiciliares 136.527 227.872 195.639 238.144 125.901 10.512 
Fichas catalográfica 
Manual 

2.005 3.269 4.136 2.962 - 106 

Levantamento 
Bibliográfico 94 153 57 59 - 72 

Comutação bibliográfica - - - - - 15 
Usuários capacitados 933 2.667 3.138 5.541 3.821 8.3783 

COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS 

Arquivamento de 
documentos na CAR/SDC 
(nº total de 
caixas/fichários, pastas) 

857 1772 1811 728 2221 4714 

Assessoria técnica em 
arquivos 

21 30 42 50 34 - 

Atendimento à Pesquisa 
Arquivo da CAR/SDC 

871 343 370 492 271 335 

Desarquivamento de 
documentos no Arquivo na 
CAR/SDC (processos, 
pastas funcionais, 
documentos acadêmicos) 

74 179 2267 5673 4612 9555 

Digitalização de 
documentos 

195.000 175.000 190.000 231.120 65.450 - 

Eliminação de documentos 
conforme legislação 
vigente (valores em 
quilos) 

4000 2000 1530 3367 - - 

Pesquisa Documental6 - - - - 02 - 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO 

Boletim de Serviço da UFF 
(nº de edições) 

187 220 222 231 238 238 

Itens Publicizados (RiUFF) - 1.871 2.243 2.407 4.254 3.484 
Usuários cadastrados 
(RiUFF) - - 259 350 344 347 

Comunidades (RiUFF) - - 245 - 296 455 
Coleções (RiUFF) - - 245 - 323 117 
Ficha catalográfica pelo 
Sistema (FICA-ON) 

- - - - 2.196 3.583 

Serviço de Informação ao 156 216 326 322 317 347 

 
2 Em 2020, as bibliotecas estiveram fechadas de 16/03 a 31/12, impossibilitando consultas locais ao acervo. 
3 Dos quais 371 em treinamentos ao vivo e Webinar; 2.657 dos treinamentos efetuados/reportados pelas bibliotecas 
e 5.370 em visualizações de vídeos-palestras e tutoriais disponíveis no canal do Youtube. 
4 Os dados referem-se a transferências: 193 caixas; recolhimento: 30 caixas; e arquivamento de processos 248 
caixas. 
5 Os dados referem-se a 118 documentos acadêmicos, 43 pastas funcionais e 794 processos desarquivados em 2020 
6 Implica em processamento dos documentos pelos servidores para atendimento à pesquisa, não somente 
disponibilização destes. 
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Tipo de Serviço 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cidadão (SIC) 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Avaliação Funcional – 
Recebimento e Controle 

131 51 132 182 94 178 

Determinação de Serviço 
SDC 

11 27 33 87 41 39 

Guia de Remessa de 
Documentos ou Processos 692 625 888 1.014 1.035 48 

Notas de Transferência 
expedidas 

19 60 31 58 73 7 

Notas de Transferência 
recebidas 

06 01 02 12 12 - 

Notas fiscais recebidas 02 05 25 23 12 26 
Ofícios emitidos 01 - 06 03 193 47 
Memorandos emitidos 190 182 224 222 29 - 

 

1.6 ACERVO GERAL DA SDC 

O acervo geral da SDC corresponde ao acervo bibliográfico, digital e arquivístico que se 

encontram nas 30 (trinta) Bibliotecas, nos Arquivos e nas bases de dados geridos pelo Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos da Superintendência de Documentação. 

Além dos 429.005 títulos e 1.233.215 exemplares distribuídos nas 30 (trinta) bibliotecas 

da UFF, encontram-se também à disposição da comunidade acadêmica, o Repositório 

Institucional da UFF com 13.907 itens, e um vasto acervo assinado pela UFF e disponível em 

plataformas eletrônicas, constituído por periódicos, e-books, Normas e Documentos 

Regulatórios, que somados possuem mais de 800 mil títulos. (Portal de Periódicos da Capes, 

Target Web, Minha Biblioteca, Pearson dentre outras).  No que se refere ao acervo documental 

arquivístico, a SDC custodia 26.244 caixas, que correspondem a 3.674,16 metros lineares de 

documentos. A Tabela 8 apresenta o Acervo geral da SDC entre 2015 e 2020. 

 

  



 

 

29 

Tabela 8 - Acervo geral da SDC (2015-2020) 

TIPO DE ACERVO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO E DIGITAL 

Acervo Total (Títulos) 369.549 398.322 407.133 416.675 426.450 429.005 
Acervo Total 
(Exemplares) 

1.152.698 1.174.635 1.196.872 1.210.903 1.230.161 1.233.215 

Aquisição obras impressas 2.094 3.824 3.895 2.829 2.396 8107 
Assinatura de Bases de 
Dados 

- - - - - 038 

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

Itens Publicizados/RiUFF - 1.371 2.243 2.407 4.254 3.484 

ACERVO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICO 

Acervo de documentos 
arquivísticos 

- - - - 
25.869 
caixas9 

26.244 
caixas10 

Acervo Arquivo Especial11 
(Itens Documentais) - - 12.210 17.910 18.584 18.584 

 

1.7 PRESTAÇÃO DE CONTAS  

No ano de 2020, a SDC recebeu em bens móveis12, o equivalente a R$ 181.113,65 em 

Reais e €89.190,00 em Euros. No mesmo período, a SDC recebeu em material de consumo13 o 

equivalente a R$30.551,43, conforme as tabelas que seguem abaixo. 

Com relação à Concessão de Suprimento de Fundos, devido à situação de pandemia e ao 

trabalho remoto, a verba foi devolvida em sua integralidade, conforme consta no processo SEI nº 

23069.152666/2020-13. 

 

 
7 Aquisição de Bibliografia Básica e Complementar de Livros Nacionais. 
8 Em 2020 foram assinadas três Bases de dados virtuais para compor o acervo da SDC: Target Web; Pearson e 
Minha Biblioteca. A soma das mesmas disponibilizam mais de 600 mil itens. Essas assinaturas foram realizadas pela 
PROAD/UFF. 
9 25.869 caixas correspondem a 3.621,66 metros lineares de documentos. 
10 26.244 caixas correspondem a 3.674,16 metros lineares de documentos. 
11 Os números referem-se a itens documentais. O acervo do Arquivo Especial é composto por documentos não 
textuais, a saber: acervo iconográfico, acervo cartográfico, acervo sonoro, acervo filmográfico e acervo informático 
e rolos de microfilmes. 
12 Itens de cor azul na tabela de bens móveis já foram distribuídos para as respectivas unidades. Itens na cor preta 
estão aguardando o retorno das atividades presenciais para serem distribuídos entre as unidades. 
13 Itens de cor azul na tabela de bens de consumo já foram distribuídos para as respectivas unidades. Itens na cor 
preta estão aguardando o retorno das atividades presenciais para serem distribuídos entre as unidades. 
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Tabela 9 - Bens móveis recebidos na SDC em 2020 

NOTA 
FISCAL 

DATA 
NOTA 

FISCAL 
EMPRESA CNPJ 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO OU 

SERVIÇO 

QUANTIDAD
E RECEBIDA 

NA SDC 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

Nº da N.T 
UNIDADE DE 

DESTINO 
Nº de 

TOMBAMENTO 

010/2019 08/01/2020* SCANSYSTEM 
Portugal SA 

Contribuinte nº 
504258702/ Lisboa 

Scanner ZEUSTCHEL 
(Modelo OS, 16.000 
ADV PLUS NCM 

8471901) 
/ Monitor/ CPU/ 

Estabilador 

1 un €89.190,00 €89.190,00 N/A LACORD aguardando 

245897 17/01/2020 JCM Niterói 
Refrigeração LTDA 

08.824.171./0005-70 Evaporadora de ar tipo 
split 18.000 BTUS 

1 un R$190,00 R$190 (1) Boletim de 
Serviço 
(CGDI) 

622936 

245897 17/01/2020 JCM Niterói 
Refrigeração LTDA 

08.824.171./0005-70 Condensadora de ar 
tipo split 18.000 BTUS 

1 un R$2.000,00 R$2.000 (1) Boletim de 
Serviço 
(CGDI) 

622940 

1631413 02/01/2020 DELL Computadores 
do Brasil LTDA 

72.381.189./0010-01 Monitor DELL 22” 5 un R$623,43 R$3.117,15 NT 01/2020 
NT 02/2020 
NT 03/2020 
NT 07/2020 

SA/ SDC(2) 
BCV(1) 
CAR(1) 
CBI(1) 

623580/ 62358/1 
623582/ 623583/ 

623584 

1631413 02/01/2020 DELL Computadores 
do Brasil LTDA 

72.381.189./0010-01 Microcomputador 
DELL 

(em conjunto: Mouse 
optico/ Teclado 
alfanumérico) 

5 un R$2.402,10 R$12.010,50 NT 01/2020 
NT 03/2020 
NT 05/2020 
NT 06/2020 

BEE(1) 
SA/ SDC(2) 

CAR(1) 
BFF(1) 

623585/ 623586/ 
623587/ 623588/ 

623589 

6406 27/01/2020 GGL Industria de 
Móveis de Aço LTDA 

28.523.215/0039-89 Estante EDE 
(cinza/azul) 

12 un R$1.400,00 R$16.800 (2) BCG (12) 623529/623530 
623531/ 623532 
623533/ 623534 
623535/623536 
623537/ 623538 
623539/ 623540 
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NOTA 
FISCAL 

DATA 
NOTA 

FISCAL 
EMPRESA CNPJ 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO OU 

SERVIÇO 

QUANTIDAD
E RECEBIDA 

NA SDC 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

Nº da N.T 
UNIDADE DE 

DESTINO 
Nº de 

TOMBAMENTO 

1631418 02/01/2020 DELL Computadores 
do Brasil LTDA 

72.381.189./0010-01 Microcomputador 
DELL Optiplex 

(em conjunto: Mouse 
optico/ Teclado 
alfanumérico) 

20 un R$ 2.425,91 R$48.518,20 (2) CAR (5) 
CGDI (5) 
BFD (1) 

LACORD (1) 
BCG (6) 

BENF (1) 
BUCG (2) 

621582/ 621583/ 
621584/ 621585/ 
621686/ 621587 
621588/ 621589 
621590/ 621591 
621592/ 621593 
621594/ 621594 
621595/ 621596 
621597/ 621598 
621599/ 621601 

1631418 02/01/2020 DELL Computadores 
do Brasil LTDA 

72.381.189./0010-01 Monitor LED 22" 20 un R$ 624,09 R$12.481,80 (2) CAR (5) 
CGDI (5) 
BIB (1) 

BINF (4) 
BUCG (2) 

621602/ 621603 
621604/ 621605 
621606/ 621607 
621608/ 621609 
621610/ 621611 
621612/ 621613 
621614/ 621615 
621616/ 621617 
621618/ 621619 
621620/ 621621 

2810 21/07/2020 Comercial Pires 12.130.958/0001-86 Impressora 
Multifuncional 
Marca EPSON 

2un R$ 998 R$1.996 (2) BIB (1) 
BINF (1) 

621661/621662 

6628 16/09/2020 GGL Industria de 
Móveis de Aço LTDA 

28.523.215/0039-89 Estante biblioteca EDE 12un R$1.400,00 R$16.800 (2) BCG (12) Solicitado pela 
unidade 

6626 16/09/2020 GGL Industria de 
Móveis de Aço LTDA 

28.523.215/0039-89 Estante biblioteca EDE 1un R$1.400,00 R$1.400 (2) BCG (1) Solicitado pela 
unidade 

6627 16/09/2020 GGL Industria de 
Móveis de Aço LTDA 

28.523.215/0039-89 Estante biblioteca EDE 30un R$1.400,00 R$42.000 (2) BCG (3)0 Solicitado pela 
unidade 

6629 16/09/2020 GGL Industria de 
Móveis de Aço LTDA 

28.523.215/0039-89 Estante biblioteca EDE 17un R$1.400,00 R$23.800 (2) BCG (17) Solicitado pela 
unidade 

* Data de entrega/instalação 
(1) Proveniente da SOMA, ainda sem NT / (2) NT não expedida devido ao trabalho remoto 
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Tabela 10 - Bens de consumo recebidos na SDC em 2020 

NOTA 
FISCAL 

DATA CNPJ EMPRESA 
DESCRIÇÃO PRODUTO OU 

SERVIÇO 

QUANTIDADE 
RECEBIDA NA 

SDC 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

UNIDADE DE DESTINO 

2284 13/01/2020 18.607.653/0001-07 Bibliotheca Sistemas do 
Brasil LTDA. 

Etiqueta protetora eletromagnética tipo 
desativável/reativável 

2000 R$0,36 R$718,00 Coleção Chico Moreira (BCG) 

-- 21/01/2020 
 

enviado pelo 
almoxarifado da PROPP 

Papel A4 (Caixa) 10 R$183,70 R$1.837,00 Almoxarifado SDC (10) 

1.304 03/08/2020 32.396.720/0001-04 Delta Eletromoveis Eireli Papel para impressão formatado, tipo 
sulfite/apergaminhado/ofício 

1177 R$12,83 R$15.100,91 CAR (500) / Almoxarifado (650) 
BFP (3) / BMAC (3) / BIF (10) 

BFD (6) / BGQ (5) 

309.535 27/02/2020 08.228.010/0001-90 Port Distribuidora de 
Informática e Papelaria 

LTDA 

Papel A4 (pct) 8 R$16,70 R$133,60 BGQ (8) 

382 17/03/2020 31.957.234/0001-55 Limp Desc Comercio de 
materiais de limpeza 

Luva borracha (cx 100 un. /Tam G) 32 R$11,89 R$380,48 LACORD (30) / BGQ (2) 

533 12/02/2020 28.523.215/0039-89 Luiz Fernando Borges Bibliocanto (conj. 2un, cor cinza, aço) 
Marca Art Moveis 

500 R$10,70 R$5.350,00 PROAD  
Coleção Fernand Braudel (BCG) 

10 14/07/2020 36.064.568/0001-13 Freire Aguiar Comercio 
Audiovisual EIRELI 

Mouse pad ergonômico em gel com apoio 
para o punho. Marca DEX 

31 R$13,14 R$407,34 CGDI (5) / CAR (3) / BIB (10) 
BAC (4) / BEC (5) / BFD (4) 

309536 27/02/2020 08.228.010/0001-90 Port Distribuidora de 
Informática e Papelaria 

LTDA 

Papel A4 (pct) 150 R$16,70 R$2.505 Almoxarifado e BS (150) 

4131 10/08/2020 17.526.067/0001-67 Vipe Comercial EIRELI 
EPP 

Pasta arquivo sanfonada em PVC cristal, 31 
divisórias com elástico, visor e etiquetas 

Marca: ALAPLAST 

2 R$31,00 R$62 BCG (1) / BGQ (1) 

4131 10/08/2020 17.526.067/0001-67 Vipe Comercial EIRELI 
EPP 

Régua plástica 50cm com apoio de dedos 
(25 peças) Marca: WALLEU 

6 R$53,08 R$318,48 BFM (1) / CEMEF (1) / BCG (1) 
BAC (1) / BCV (1) / BFP (1) 

4131 10/08/2020 17.526.067/0001-67 Vipe Comercial EIRELI 
EPP 

Saco plástico p/ documento c/ 4 furos. (pct 
100un). Marca: ACP 

28 R$13,24 R$370,72 Almoxarifado (28) 
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NOTA 
FISCAL 

DATA CNPJ EMPRESA 
DESCRIÇÃO PRODUTO OU 

SERVIÇO 

QUANTIDADE 
RECEBIDA NA 

SDC 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

UNIDADE DE DESTINO 

4128 10/08/2020 17.526.067/0001-67 Vipe Comercial EIRELI 
EPP 

Capa para CD/DVD slim em acrílico 
transparente. (Pacote c/ 5 un).  

Marca: NEYS 

14 R$9,79 R$137,06 BGQ (10) / BMAC (4) 

4128 10/08/2020 17.526.067/0001-67 Vipe Comercial EIRELI 
EPP 

Pasta arquivo sanfonada em PVC cristal, 31 
divisórias com elástico, visor e etiquetas 

Marca: ALAPLAST 

5 R$31,00 R$155 Almoxarifado (5) 

4128 10/08/2020 17.526.067/0001-67 Vipe Comercial EIRELI 
EPP 

Saco plástico p/ documento c/ 4 furos. (pct 
100un). marca: ACP 

7 R$13,24 R$92,68 Almoxarifado (5) 
BAVR (1) / BMAC(1) 

4130 10/08/2020 17.526.067/0001-67 Vipe Comercial EIRELI 
EPP 

Coletor de lixo/poeira em polipropileno, 
13l, cor branca, tampa acionada por pedal, 

modelo CS-25. Marca: USAPLAT. 

10 R$34,59 345,90 BEE (10) 

4087 24/07/2020 17.526.067/0001-67 Vipe Comercial EIRELI 
EPP 

Papel Vergê A4, cor creme, gramatura 90 
g/m2. (pct 100f.) Marca: VIPE Papéis 

10 R$10,80 R$108 LACORD (10) 

258 15/07/2020 31.768.037/0001-98 EGC Comercio e 
Atacadista de Informatica 

e Eletronico EIRELI 

Teclado padrão c/ fio, conector USB. 
Marca: MAXPRINT 

33 R$18,30 R$603,90 BAC (5) / BFM (2) / BCG (10) 
BENF (2) / BIB (5) / BFD (2) 

BIF (3) / BINF (4) 

214 12/08/2020 14.634 726/0001-90 BJ Lima Sistemas 
Eletrônicos LTDA 

Adaptador Wireless 3.0 - interface USB 3.0 
TP LINK 

2 R$150,00 R$300 BFF (2) 

294 27/07/2020 22.361.150/0001-63 Jose Ronierid Ferreira 
Ramiro 

Sistema de conexão para computador (4un 
conexão saída USB Tipo A, 1un conexão 

entrada USB Tipo B para Hub, padrão plug 
and play/compatível MICROSOFT 

WINDOWS. Marca: EXBOM 

5 R$39,20 R$196,00 BFD (2) / CGDI (3) 

294 27/07/2020 22.361.150/0001-63 Jose Ronierid Ferreira 
Ramiro 

Conjunto p/ microcomputador (teclado e 
mouse) sem fio. Marca: BRIGHT 

12 R$68,60 R$823,20 CGDI (5) / LACORD (1) 
BUCG (6) 

294 27/07/2020 22.361.150/0001-63 Jose Ronierid Ferreira 
Ramiro 

Mouse padrão s/ fio, conector USB. Marca: 
KNUP 

2 R$13,95 R$27,90 BFD (2) 

294 27/07/2020 22.361.150/0001-63 Jose Ronierid Ferreira 
Ramiro 

Mouse padrão c/ fio, conector USB. Marca: 
EVOLUT 

29 R$6,24 R$180,96 BFM (3) / BCG (10) / BENF (1) 
BIB (5) / BFD (3) / BIF (3) 

BINF (4) 
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NOTA 
FISCAL 

DATA CNPJ EMPRESA 
DESCRIÇÃO PRODUTO OU 

SERVIÇO 

QUANTIDADE 
RECEBIDA NA 

SDC 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

UNIDADE DE DESTINO 

154 24/07/2020 28.523.215/037-17 Pimore Ditora e 
Distribuidora de Papeis 

EIRELI 

Luva segurança tricotada, 4 fios, algodão, 
tamanho único. Marca: Plastcor 

42 R$2,39 R$100,38 CAR (42) 

2 23/07/2020 28.523.215/0037-17 Pimore Ditora e 
Distribuidora de Papeis 

EIRELI 

Papel CHAMBRIL 660 x 960 mm, 
gramatura 90 g/m2, alcalino/offset  

Marca: CHAMBRIL 

2 R$84,56 R$169,12 LACORD (2) 

52 05/08/2020 33.968.417/0001-00 LCI Comercio de 
Material de Construcao e 

Serviços EIRELI 

Óculos de proteção individual 
Marca: Valeplast 

30 R$4,26 R$127,80 LACORD (30) 
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2 SECRETARIA ADMINISTRATIVA (SA/SDC) 

A secretaria administrativa (UORG 1557) tem como finalidade, auxiliar a 

Superintendência de documentação em procedimentos administrativos e execução de 

demais tarefas de sua competência legal.   

Em 2020 as ações da SA/SDC foram desenvolvidas por meio de 06 projetos, dos 

quais 02 (dois) foram concluídos e 04 (quatro) estão em desenvolvimento. 

O Quadro a seguir, elenca os Projetos e Programas da Secretaria Administrativa 

em 2020, vinculados ao Plano de Desenvolvimento Setorial, bem como o status dos 

mesmos até a presente data. 

 

Quadro 4 - Projetos/Programas da Secretaria Administrativa em 2020 

PROJETOS OBJETIVO PRAZO EXECUÇÃO OBSERVAÇÃO 

SA sem papel 

Utilizar somente o meio digital para 
elaboração de documentos, arquivos e 
processos e demais fluxos 
administrativos da Secretaria. 

Jan - Dez/ 20 100% 
Concluído 

Fluxo contínuo 

Mensuração de 
Atendimento  

Implementar processos de controle de 
atendimentos da Secretaria 
Administrativa, a fim de consolidar os 
dados estatísticos.   

Início: Nov/19 
Prazo previsto 
para execução: 

12 meses 

90% 
Em 

desenvolvimento 

Gestão 
Arquivística de 
Documentos 

Organizar, gerir e criar formas de 
arquivamento de documentos físicos e 
digitais.  

Início: Nov/19 
Prazo para 
execução: 

(indeterminado) 

70% 
Em 

desenvolvimento 

Administração de 
materiais e 
serviços de 
almoxarifado 

Implantação de ferramentas de controle 
e gestão no almoxarifado da SDC. 

Início: Set/19 
Prazo para 

execução: 12 
meses 

20% 
Suspenso durante 
trabalho remoto 

Gestão 
Documental 

Controle, planejamento e padronização 
de desenvolvimento, elaboração e 
tramite de documentos administrativos 
elaborados, pela Direção e Secretaria 
Administrativa da SDC  

Início: Set/19 
Prazo previsto 
para execução: 

8 meses 

100 % 
Concluído 

Fluxo contínuo 

Acervo 
Legislativo 

Arquivar, preferencialmente, em meio 
digital, normas, manuais, decretos, leis 
e demais etc.  

Início: Mar/20 30% Fluxo contínuo 

 

2.1 COMPETÊNCIAS DA SA/SDC 

Conforme o Regimento Interno da SDC compete à Secretaria Administrativa: 

 Coletar, organizar e manter os arquivos, com matérias relativas à atuação e 
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interesse da Superintendência; 

 Prestar informações sobre expedientes, controlar a tramitação de processos e 

administrar os serviços de comunicação interna com a Universidade; 

 Assessorar a supervisão dos serviços de limpeza, transporte e manutenção 

das instalações da sede da Superintendência; 

 Organizar, manter e distribuir o material de almoxarifado da 

Superintendência de Documentação; 

 Gerenciar o conserto, reparo e manutenção do material permanente; 

 Assessorar a Superintendência no atendimento ao público, presencial e 

remoto, bem como na organização e realização de reuniões, viagens e demais 

atividades correlatas. 

 

2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.2.1 Assessoria à Direção da Superintendência de Documentação 

Além de assessorar a Direção na condução das diversas atividades propostas, a 

Secretaria Administrativa foi responsável pelo cadastro, monitoramento e mensuração 

dos projetos que compõem o portfólio da SA; auxiliou as demais áreas da SDC no apoio 

administrativo, bem como orientou as demais equipes quanto ao uso das ferramentas, 

elaboração e tramitação de documentos administrativos; participou de reuniões e do 

planejamento e execução das mudanças estruturais na sede da SDC.  

Além de assessorar a Direção na condução das diversas atividades propostas, a 

Secretaria Administrativa foi responsável pelo cadastro, monitoramento e mensuração 

dos projetos que compõem o portfólio da SA; auxiliou as demais áreas da SDC no apoio 

administrativo, bem como orientou as demais equipes quanto ao uso das ferramentas, 

elaboração e tramitação de documentos administrativos; participou de reuniões e do 

planejamento e execução das mudanças estruturais na sede da SDC.  

A partir de março de 2020, a assessoria se dedicou, principalmente, ao 

planejamento e organização das atividades durante o trabalho remoto, tendo em vista a 

necessidade de adaptação ocasionada pelo momento atípico vivenciado pela pandemia 

do covid-19.  
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2.2.2 Gestão Documental 

Atividade de localização, descrição, preservação e disponibilização dos 

documentos para envio à Coordenação de Arquivos, com o objetivo de tratamento e 

guarda dos documentos anteriores ao ano de 2019 armazenados em arquivos na SDC, e 

não utilizados nas atividades correntes.  

A solicitação para arquivamento dos documentos físicos informados acima, já 

estavam no aguardo de retirada pela CAR no mês de março, não havendo continuidade 

devido à paralisação causada pela pandemia, demais atividades de arquivamento e 

organização de documentos correntes estão sendo implantadas por meio digital 

facilitando assim o resgate de informações, bem como a execução do trabalho remoto.  

A gestão documental da SA se refere à elaboração, controle, trâmite e 

padronização de documentos administrativos utilizados na rotina da Secretaria.  Dentre 

estas: Avaliação funcional (recebimento, controle e envio); Determinação de Serviço – 

DTS; Elaboração e envio de ofícios internos e externos; Elaboração e planejamento de 

rota (transporte) de materiais e documentos; Recebimento e tramitação de processos por 

meio de Guia de recebimento de documentos e processos. 

O gráfico 4 a seguir demonstra em números a Gestão Documental da Secretaria 

Administrativa da SDC em 2019/2020. 

 

Gráfico 4 - Gestão documental da Secretaria Administrativa (2019-2020) 
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2.2.3 Administração de bens patrimoniais e Itens de Almoxarifado 

Esta atividade consiste em: controlar os bens conforme função do Agente 

Patrimonial, elaboração de Notas de Transferência, Assinatura de Termos de 

Responsabilidade, recebimento de Notas Fiscais de Produtos e Serviços adquiridos pela 

SDC, controle e administração dos itens de expediente e consumo do almoxarifado da 

SDC, Cadastramento, tombamento e distribuição de bens que estavam com cargas na 

Secretaria e que pertenciam a outros setores; reorganização do almoxarifado com o 

objetivo de preparar sua movimentação para novo local que foi construído para o 

almoxarifado em 2020.  

O gráfico 5 a seguir apresenta o número de notas e termos de responsabilidade 

controlados pela SA/SDC. 

 

Gráfico 5 - Administração de materiais e patrimônio da Secretaria Administrativa 

 

 

2.2.4 Atendimento ao Público Interno e Externo 
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respectivo mês), bem como demais serviços e emissão de documentos.  

 

Gráfico 6 - Média diária de atendimento ao público  

 

 

Gráfico 7 - Serviço ao usuário interno: Avaliação Funcional – recebimento e controle pela SA/SD (2015-
2020) 
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Gráfico 8 - Serviço ao usuário interno: Determinação de Serviço SDC (2015-2020) 

 

Gráfico 9 - Serviço ao usuário interno: GRDP’s pela SA/SDC (2015-2020) 

 

Gráfico 10 - Serviço ao usuário interno: notas de transferência expedidas pela SDC (2015-2020) 
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Gráfico 11- Serviço ao usuário interno: notas fiscais recebidas pela SDC (2015-2020) 

 

Gráfico 12 - Ofícios emitidos pela SDC (2015-2020) 
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Gráfico 13 - Memorandos emitidos pela SDC (2015-2020) 14 

 

 

2.2.5 Acompanhamento das atividades de manutenção por empresas terceirizadas 

Esta Atividade foi parcialmente executada devido ao início do trabalho remoto, 

instituído em decorrência a pandemia causada pelo COVID-19. A mesma engloba: 
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Os servidores da Secretaria Administrativa estão em constante aprimoramento.  
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técnicas ou outros meios de desenvolvimento da capacidade, presencialmente ou 

remotamente, para o exercício das atividades da Secretaria Administrativa. Em 2020 
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3 COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS (CAR/SDC) 

A Coordenação de Arquivos (CAR/SDC) é uma das unidades administrativas da 
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arquivos da UFF, sendo a fase corrente de competência da Gerência Plena de 

Comunicações Administrativas (GPCA), vinculada à Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD). Conforme Regimento Interno da SDC, para exercer suas funções a 

Coordenação de Arquivos conta com os seguintes arquivos e laboratórios: Arquivo 

Intermediário; Arquivo de Processos; Arquivo Permanente; Arquivo Especial; 

Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos; e Laboratório 

de Reprografia. 

 

3.1 FINALIDADE 

São finalidades da CAR/SDC: 

 Planejamento e coordenação das atividades arquivísticas da UFF; 

 Desenvolvimento de ações e políticas de acesso às informações arquivísticas; 

 Classificação e avaliação de documentos de arquivo, conforme orientação 

técnico-normativa dos códigos de classificação e tabelas de temporalidade de 

documentos de arquivo relativos às atividades-meio da Administração 

Pública Federal e atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Portaria AN nº 47, de 14 de fevereiro de 2020, Portaria AN/MJ nº 92, de 23 

de setembro de 2011, e Portarias MEC nº 1.224 e 1.261/2013);  

 Elaboração de normas e procedimentos ligados à gestão de documentos e 

arquivos; 

 Orientação técnica para implantação de processos no Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI)em conformidade com a gestão documental; 

 Alinhamento às diretrizes de sustentabilidade do Plano de Logística 

Sustentável (PLS) e ao documento de Motivação Institucional da UFF, por 

meio da aplicação de conceitos de sustentabilidade na gestão de documentos; 

 Elaboração de normas e procedimentos quanto aos processos de organização, 

tratamento e fluxo das informações arquivísticas nas unidades 

administrativas e acadêmicas da universidade. 

 Acompanhamento e adoção das Resoluções do Conselho Nacional de 

Arquivos; 

 Manutenção, preservação e guarda dos acervos arquivísticos da UFF;  

 Garantir o acesso ao acervo conforme determina a Constituição Federal, as 

legislações vigentes sobre arquivos e acesso à informação respeitando a 
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intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, liberdade e garantia 

individual e segurança da Universidade;  

 Promover ações culturais e educativas na área de arquivologia, de forma a 

valorizar, fortalecer e preservar a memória institucional. 

 

3.2 COMPETÊNCIAS DA CAR/SDC 

Conforme o Regimento Interno da SDC, compete à Coordenação de Arquivos: 

 Propor, supervisionar e garantir as atividades relativas à gestão de 

documentos e arquivos da Universidade; 

 Planejar e supervisionar projetos técnicos voltados para a documentação 

arquivística, por intermédio de parcerias entre a Universidade e outras 

instituições; 

 Promover e assegurar as assessorias técnicas requisitadas pelas unidades da 

universidade; 

 Supervisionar e acompanhar o atendimento às pesquisas internas e externas 

no acervo custodiado; 

 Propor a realização de eventos na área de Arquivologia; 

 Proporcionar/ manter intercâmbio com órgãos normativos e 

entidadesarquivísticas; 

 Promover a integração permanente entre os Arquivos e as unidades 

acadêmicas e administrativas da Universidade; 

 Planejar, supervisionar e incentivar ações de sustentabilidade voltadas à 

gestão de documentos da universidade. 

 

3.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Com a participação dos servidores da CAR/SDC em Comissões e Grupos de 

trabalho, foi possível desenvolver diversas atividades de forma remota e alcançar bons 

resultados. Todavia, os atendimentos de desarquivamentos emergenciais que se deram 

por ordem judicial ou por pedidos da administração central da Universidade, estes 

foram realizados de forma presencial.  
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3.4 PARCERIAS COM OUTRAS UNIDADES DA UFF 

São projetos da CAR/SDC: 

 Projeto PDI – Digitalização. Parceria entre a CAR/ Laboratório de 

Reprografia com o objetivo de organizar e facilitar o acesso aos documentos 

produzidos e recebidos pela PROGRAD mediante o processo de 

digitalização; 

 Projeto AFD – Assentamento Funcional Digital: a PROGRAD/ 

PROAD/PROGEPE realizou parceria com a CAR/SDC através do Apoio 

Acadêmico disponibilizando alunos bolsistas da graduação da UFF; apoio na 

aquisição de equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento do 

projeto de digitalização; Auxilio na capacitação dos servidores para atuarem 

nessa demanda, através da EGGP. 

 Projeto Gestão de Resíduos da PROEX/UFF: A parceria cumpre a 

determinação do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que institui a 

separação de resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal, onde os documentos aprovados para 

eliminação são destinados à cooperativa de reciclagem para a fragmentação. 

 

3.5 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

(LAI) 

O atendimento das solicitações emanadas pelo Serviço de Informação ao 

Cidadão da UFF (SIC/UFF) aqui pontuadas restringe-se unicamente a questões relativas 

à área de Arquivologia. O gráfico 14 demonstra o quantitativo de atendimento das 

demandas direcionadas à CAR/SDC nos últimos cinco anos. 

 

Gráfico 14 - Atendimento das demandas da Lei de Acesso à Informação (LAI) 
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3.6 CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA CAR/SDC  

Com o estabelecimento do trabalho remoto, os servidores foram ainda mais 

incentivados a realizar cursos de capacitação, e eventos online, que tivessem relação 

com sua área de atuação.  Ao todo foram 1.242 horas de curso.  A tabela 9 apresenta o 

quantitativo de cursos, eventos, palestras que os servidores puderam participar durante o 

período de trabalho remoto em 2020.  

 

Tabela 11 - Capacitação realizada pelos servidores da CAR/SDC 

TIPO DE CAPACITAÇÃO/EVENTO QUANTIDADE 

Cursos online 65 

Palestras/ lives 37 

Eventos 02 

Total 104 

 

3.7 ATUAÇÃO DA CAR EM COMISSÕES, COMITÊS E GRUPOS DE 

TRABALHO 

Entre os diversos GT’s que as equipes da SDC participam já destacados 

anteriormente neste relatório, temos ainda os grupos de trabalho que integram diversos 

servidores arquivistas de outras Instituições Federais de Ensino no âmbito Nacional, 

formando a Rede Nacional de Arquivistas das IFES – ARQUIFES. O objetivo é 

contribuir com as atividades desenvolvidas nos arquivos das IFES, a partir da troca de 

experiências; analisar e debater informações a respeito de demandas legais; pesquisar 

temas relacionados à preservação da memória das IFES, entre outros. 
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Quadro 5 - Grupos de trabalho Rede ARQUIFFES (2020) 

GT ARQUIFES SERVIDORES AÇÕES STATUS 

Grupo de Trabalho de 
Classificação 

1 

Estudos, debates online e apresentação 
de trabalhos para propor melhorias nos 
instrumentos de gestão de documentos 
das IFES 

Em andamento 

Grupo de Trabalho 
Acervo Acadêmico e 
Diploma Digital 

3 

Estudo sobre a legislação sobre 
Acervo acadêmico digital, análise de 
plano de trabalho do GT participação 
em reuniões online 

Em andamento 

Memória 
Institucional das 
IFES 

2 

Estudos de textos sobre memória, 
lugares de memória e arquivos, análise 
de plano de trabalho do GT 
participação em reuniões online e 
elaboração de seminário. 

Em andamento 

Assentamento 
Funcional Digital 

1 
Participação de debates online de 
aspectos arquivísticos da Portaria 
MP/SGRT nª4/2016 que cria o ADF. 

Em andamento 

Políticas 
Arquivísticas 
Institucionais 

2 
Realização de debates online, estudos 
que visem contribuir para a criação de 
políticas Arquivísticas Institucionais 

Em andamento 

Total de GT ARQUIFES: 5 (cinco) 

 

3.8 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

A CAR/SDC tem cerca de 840,10 m² de área15 reservada para a guarda do 

acervo. Atualmente sob sua custódia, estão aproximadamente 3.494,25 metros 

lineares de documentação textual, 3200 rolos de microfilmes e 18.584 itens especiais 

como fotografias, mapas, plantas de engenharia e arquitetura, cartazes, fitas de áudio e 

vídeo do tipo cassete, CDs, DVDs, LPs, e em outros suportes e formatos, produzidos e 

recebidos pela UFF. 

O acervo é constituído por processos administrativos e pela documentação 

transferida pelas unidades da UFF, onde permanecem até sua destinação final de acordo 

com as os instrumentos de gestão e legislações em vigor. Também é constituído pelos 

fundos que, em função do valor probatório e histórico de seus documentos, são 

recolhidos e preservados em caráter definitivo. 

O prédio que abriga a CAR/SDC é de propriedade da UFF e faz parte do 

Conjunto Arquitetônico do antigo Educandário Paula Cândido, tombado pelo Instituto 

Estadual de Patrimônio Cultural – INEPAC, através do processo Nº E 18/000966/2007. 
 

15 Valores calculados apenas para área de depósitos de documentos e salas de trabalho. Não corresponde a 
área total do prédio.  
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3.9 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ARQUIVOS 

A CAR/SDC conta com 4 arquivos (Intermediário, de Processos, Permanente e 

Especial) além de 2 laboratórios para cumprimento dos seus objetivos.  

O quadro 6 nos mostra as principais competências de cada área da CAR/SDC. 

 

Quadro 6- Competências dos Arquivos e Laboratórios da Coordenação de Arquivos 

COMPETÊNCIAS DOS ARQUIVOS E LABORATÓRIOS DA CAR/SDC 

Arquivo 
Intermediário 

Planejar, controlar e executar a transferência de documentos arquivísticos oriundos de 
unidades da UFF, bem como as assessorias técnicas relacionadas aos acervos de 
guarda intermediária e dos passíveis de eliminação da UFF; atender aos pedidos de 
arquivamento e desarquivamento de documentos sob sua custódia; avaliar e destinar a 
documentação sob sua custódia; elaborar listagens de eliminação de documentos e 
encaminhar à apreciação da CPAD; e preparar ações educativas: ministrar cursos e 
palestras, conduzir visitas técnicas e participar da formação/capacitação de 
profissionais de arquivos. 

Arquivo de 
Processos 

Planejar, controlar e executar a transferência de processos administrativos oriundos 
dos protocolos setoriais da UFF; atender aos pedidos de arquivamento e 
desarquivamento de processos administrativos; avaliar e destinar a documentação sob 
sua custódia; elaborar listagens de eliminação de documentos e encaminhar à 
apreciação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF. 

Arquivo Permanente 

Planejar e controlar o recolhimento de documentos oriundos de unidades 
administrativas e acadêmicas; manter em preservação os documentos de valor 
permanente sob sua custódia; orientar a realização de pesquisas em documentos sob 
sua custódia; elaborar o arranjo e a descrição dos conjuntos documentais de valor 
permanente sob sua custódia, elaborar instrumentos de pesquisa visando o acesso e 
difusão do acervo arquivístico custodiado, promover ações culturais e educativas, 
junto à comunidade universitária, que valorizem, fortaleçam e preservem a memória 
da Universidade. 

Arquivo Especial 

Executar o processamento técnico arquivístico dos documentos sob sua custódia, cujo 
suporte exija condições e/ou equipamentos específicos; orientar os procedimentos 
para transferência e recolhimento de documentos cujo suporte exija condições e/ou 
equipamentos específicos; orientar a realização de pesquisas em documentos sob sua 
custódia, e promover a difusão do arquivo custodiado. 

Laboratório de 
Conservação e 
Restauração de 
Documentos 
Arquivísticos 

Planejar, coordenar e executar as ações de preservação no acervo custodiado pela 
Coordenação de Arquivos; diagnosticar e monitorar as condições físicas e ambientais 
dos depósitos da Coordenação de Arquivos; prestar orientação técnica para prevenção 
de sinistros em acervos arquivísticos da Universidade e em instituições solicitantes. 

Laboratório de 
Reprografia 

Planejar, coordenar e executar as ações de digitalização de documentos, realizar 
pesquisas em documentos sob sua custódia, manter em preservação os documentos 
custodiados. 

 

A seguir, são apresentadas as ações desenvolvidas por cada área de trabalho da 

CAR/SDC, durante o exercício do ano de 2020. Os serviços foram executados em 

regime de trabalho remoto, a partir da publicação da Instrução de Serviço PROGEPE nº 
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004, de 13 de março de 2020, e suas alterações, devido à pandemia do Covid-19. Todas 

as atividades executadas durante o trabalho remoto foram planejadas e registradas 

através das “Propostas de Trabalho Remoto”, entre chefia e servidores, de acordo com a 

Instrução de Serviço PROGEP nº008 de 30 de abril de 2020. 

 

3.9.1 Arquivo Intermediário  

O Arquivo Intermediário ocupa uma área de aproximadamente, 382,11 m2., com 

um total de 226 estantes para o armazenamento de caixas de arquivo,  possuindo 5 

depósitos de documentos, além do espaço ocupado pelas caixas do antigo Projeto do 

Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF/PROPLAN), que aguardam  

tratamento técnico.  

A equipe técnica responsável pelas atividades do Arquivo Intermediário conta 

com 5 (cinco) servidores (Tabela 10), considerando que uma servidora passou a ocupar 

o cargo de Coordenadora de Arquivos a partir do mês de dezembro de 2020 e que um 

servidor da equipe do Arquivo Intermediário está com processo de aposentadoria em 

curso. O quadro 7 demonstra as ações realizadas presencialmente pelo Arquivo 

Intermediário até 15/3/2020. 

 

Tabela 12 - Equipe técnica do Arquivo Intermediário (dezembro de 2020) 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Arquivista 4 

Técnico em Arquivo 1 

Total da equipe 5 

 

Quadro 7- Ações realizadas entre janeiro e março, pelo Arquivo Intermediário (2020) 

AÇÕES STATUS 

Realizar tratamento técnico e destinar os Históricos 
Escolares armazenados nos depósitos do Arquivo 
Intermediário 

Tratamento técnico finalizado, aguardando o 
recolhimento do acervo por parte da equipe 
do Arquivo Permanente.  

Criar o depósito nº 5  
Criação finalizada. Aguardando aquisição de 
mobiliário para realizar o total uso do 
depósito 5. 

Realizar tratamento técnico dos documentos transferidos 
em 2017, 2018 e 2019.   

Pendente devido ao trabalho remoto em 
decorrência da pandemia de COVID-19 

Assessoria técnica emergência no Departamento de 
Contabilidades e Finanças (DFC/PROPLAN) 

Finalizado 

Realizar Processo Seletivo do Programa de Estágio Interno Finalizado 
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A equipe do Arquivo Intermediário participou do Programa de Estágio Interno 

realizando dez processos de seleção junto aos seguintes setores parceiros:  

Departamento de Engenharia de Produção; Departamento de Engenharia 

Elétrica; Departamento de Análise Geoambiental; Direção da Faculdade de 

Nutrição/Secretaria; Coordenador do Curso de Graduação em Medicina Veterinária; 

Coluni; Coordenação da Graduação da Faculdade de Farmácia; Direção da Faculdade 

de Farmácia; PGMA/ CMF; e Arquivo Intermediário/CAR. 

Contudo, o Programa de Estágio Interno da UFF foi suspenso em decorrência da 

pandemia, mas ainda assim, (3) três bolsistas do Programa de Apoio Acadêmico 

receberam orientação remota, por parte da equipe do Arquivo Intermediário nos 

seguintes setores: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), e Colégio Universitário (COLUNI). 

Durante o trabalho remoto, algumas ações foram realizadas (quadro 8), de forma 

a qualificar o mesmo quando a UFF retornar ao trabalho presencial.  

 

Quadro 8- Ações realizadas com bolsista pelo Programa de Apoio Acadêmico durante o período do 
trabalho remoto 

AÇÕES STATUS 

Preparar o treinamento em gestão de documentos para os alunos de 
arquivologia, participantes do Programa de Estágio Interno UFF. 

Finalizada 

Elaborar de relatório a respeito de dossiês de aluno Finalizada 

Elaborar de publicação para organização da documentação produzida pelos 
Departamentos e Coordenações de Curso da UFF. 

Cancelada16 

Atualizar a Norma nº 654/2016 (Assessoria Técnica) Em andamento 

Estudo do novo Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade da 
atividade-meio, publicado pelo Arquivo Nacional;  

Finalizada 

 Elaborar de Relatório com dados preliminares acerca da classificação de 
documentos em Hospitais Universitários de Medicina Veterinária 

Finalizada 

Elaborar de Relatório de Perdas e Danos do Arquivo Intermediário devido 
alagamento ocorrido em 16/11/2020.  

Finalizada 

Atuar em grupos de trabalho e comissões no âmbito da UFF e da rede 
ARQUIFES 

Em andamento 

 

O Arquivo Intermediário enviou à Coordenação de Arquivos, em 02 de maio de 

2020, relatório com considerações sobre a legislação referente ao Acervo Acadêmico 

Digital, que precedeu o envio, em julho de 2020, de um relatório com colaborações 

 
16 A ação foi cancelada em decorrência da Portaria nº 67.507, de 24 de setembro de 2020, que constitui 
Comissão para Coordenar a Implantação do Acervo Acadêmico Digital na UFF. 
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acerca da composição dos Dossiês dos Alunos. Considerando que as normativas 

definidas para o acervo acadêmico digital serão aplicadas também aos documentos 

analógicos, não cabe mais ao Arquivo Intermediário normatizar e estabelecer diretrizes 

acerca do acervo acadêmico.  

Está sob a responsabilidade da equipe técnica do Arquivo Intermediário atualizar 

a Norma nº 654/2016 (Assessoria Técnica) para adequação à nova legislação de gestão 

de documentos e revisar os procedimentos presentes na norma para adequá-los a 

realidade operacional. Esta atividade conta com a colaboração eventual das outras 

equipes técnicas da CAR/SDC que em casos específicos, também realizam assessorias 

técnicas.  

Existem ações que só poderão ser realizadas mediante o retorno do trabalho 

presencial, e ficaram pendentes de acordo com o que havia sido planejado para o ano de 

2020, conforme listado no quadro 9. 

 

Quadro 9 - Ações planejadas e não executadas, pelo Arquivo Intermediário, devido ao regime de trabalho 
remoto (2020) 

AÇÕES STATUS 

Realizar Tratamento técnico de todas as transferências de documentos recebidas em 
2017, 2018 e 2019. 

Pendente 

Realizar o acompanhamento e assunção das 14 assessorias técnicas em abertas do 
ano de 2017. 

Pendente 

Realizar as Assessorias Técnicas abertas em 2018. Pendente 

 

O tratamento técnico refere-se às transferências da documentação oriunda das 

assessorias técnicas e do resultado do trabalho realizado durante a orientação dos alunos 

de Arquivologia participantes do Programa de Estágio interno, dos anos de 2017 a 2019. 

Cabe informar que o Arquivo Intermediário possui um total de 9.458 (nove mil 

quatrocentas e cinquenta e oito caixas) aguardando tratamento técnico, que envolve a 

classificação, avaliação e destinação dos documentos. 

As atividades relacionadas à assessoria técnica são disciplinadas pela Norma de 

Serviço nº 654, de 06 de dezembro de 2016. Todavia, desde 2018 o Arquivo 

Intermediário mantém suspensos novos pedidos de assessorias técnicas e transferências 

de documentos, a fim de poder realizar o tratamento técnico da documentação já 

transferida para o arquivo e assim conseguir abrir espaço nos depósitos para poder 

receber novas remessas de documentos.  
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O quadro 10 relaciona as Determinações de Serviço que formaliza a suspensão 

de Assessorias técnicas e de transferências entre 2018-2020. 

 

Quadro 10 - Suspensão de assessorias técnicas e de transferências (2018-2020) 

DTS EMENTA 

Determinação de Serviço nº 38 
de 18 de dezembro de 2020. 
(BS 233/2020) 

Prorroga suspensão temporária das assessorias técnicas em 
arquivos e das transferências de documentos. 

Determinação de Serviço nº 26 
de 29 de junho de 2020. (BS 
118/2020) 

Corrige a Determinação de Serviço nº 24 de 29 de junho de 
2020, referente a suspensão temporária das assessorias 
técnicas em arquivos e das transferências de documentos. 

Determinação de Serviço nº 24 
de 29 de junho de 2020. (BS 
116/2020) 

Suspensão temporária das assessorias técnicas em arquivos e 
das transferências de documentos. 

Determinação de Serviço nº 04 
de 30 de janeiro de 2020. (BS 
19/2020) 

Suspensão da transferência de documentos arquivísticos para 
a Coordenação de Arquivos da Superintendência de 
Documentação. 

Determinação de Serviço SDC 
nº 02, de 15 de janeiro de 2019 
(BS 13/2019) 

Prorrogação da suspensão da transferência de documentos 
para a Coordenação de Arquivos da Superintendência de 
Documentação – CAR/SDC 

Determinação de Serviço SDC 
nº 47, de 02 de março de 2018. 
(BS 46/2018) 

Suspensão da transferência de documentos para a 
Coordenação de Arquivos da Superintendência de 
Documentação – CAR/SDC 

 

Destaca-se o fato de que as assessorias que foram abertas antes da DTS de 

suspensão em 2018 eram atendidas pelo Arquivo Intermediário.  O gráfico 15, destaca o 

percentual de unidades que estavam sendo atendidas pelo Arquivo Intermediário em 

2020 e o quadro 11 apresenta as unidades que estavam com assessoria, bem como o 

respectivo status de atendimento pelo setor. 
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Gráfico 15 - Arquivo Intermediário: status das assessorias técnicas (2020) 

 

Quadro 11- Status do atendimento das unidades que estavam com Assessoria técnica (2020) 

UNIDADE STATUS 

Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF/PLAN  Encerrada 

Biblioteca de Rio das Ostras – BRO  Aguardando transferência 

Coordenação e Departamento Educação Física  Aguardando transferência 

Escola de Arquitetura e Urbanismo  Aguardando transferência 

Programa de Extensão Alfabetização e Leitura – PROALE  Aguardando transferência 

Seção de Desenvolvimento de Projetos (SDP/EGGP)  Aguardando transferência 

Biblioteca Central do Gragoatá / Biblioteca Central do Valonguinho/ 
Biblioteca da Escola de Engenharia e do Instituto de Computação 
(BEE/SDC) / Biblioteca da Faculdade de Medicina / Biblioteca do 
Instituto do Noroeste Fluminense / Coordenação de Assistência Estudantil 
(UFF-Campos) / Coordenação do Curso de Arquitetura/ Departamento de 
Engenharia Agrícola e Meio Ambiente / Departamento de Engenharia 
Elétrica / Departamento de Serviço Social de Campos/ Divisão de 
Desenvolvimento do Mercado / Divisão de Gestão de Desempenho 
Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu /DMO-PROGRAD/ Faculdade de 
Educação /Instituto de Letras / Seção de Análise de Lotação / SOTI –SDC  

Suspensa em decorrência do 
regime de trabalho remoto 
adotado durante a pandemia 
de COVID-19. 

 

O status “aguardando transferência” diz respeito à 5 assessorias que tiveram 

levantamento documental enviado pela unidade solicitante, visitas realizadas, e relatório 

elaborado pelo Arquivo Intermediário. A exceção deste grupo de setores está a 

Biblioteca de Rio das Ostras, cuja visita não foi realizada, mas foi enviada a Lista de 

Transferência de Documentos já preenchida e os modelos de etiquetas. 
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3.9.1.1 Crescimento do acervo do Arquivo Intermediário 

A partir da Norma de Serviço nº 654, de 6 de dezembro de 2016, ficou 

determinado que a entrada de documentos no Arquivo Intermediário ocorreria somente 

por meio de transferências orientadas em assessorias técnicas em arquivos.  

Demonstra-se no gráfico abaixo, a quantidade de caixas transferidas por meio 

das assessorias técnicas e das unidades da UFF que possuem estagiários internos de 

arquivologia sob supervisão de arquivistas da equipe do Arquivo Intermediário. O 

período compreendido é de 2015 a 2020. 

 

Gráfico 16 - Transferências de caixas para o Arquivo Intermediário (2015-2020) 

 

O crescimento do acervo do Arquivo Intermediário começou a ser calculado a 

partir do ano de 2018. Antes dessa data registrava-se somente o controle de entrada de 

documentos.  Com base no exposto, o crescimento do acervo do Arquivo Intermediário 

foi calculado a partir do recorte temporal dos anos de 2018 a 2020, como pode ser 

observado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 17 - Arquivo Intermediário: crescimento do acervo (2018-2020) 

 

Em relação ao crescimento do acervo, em 2018 a quantidade de caixas equivale 

a 997,92 metros lineares de documentos. No ano de 2019, o total de caixas representam 

1.310,54 metros lineares de documentos. Já em 2020, o número de caixas corresponde a 

1.324,12 metros lineares de documentos.  

 

3.9.1.2 Atendimento ao usuário 

Os atendimentos são oriundos de visitas técnicas, solicitação via e-mail e 

atendimentos presenciais. A tabela 11 apresenta os tipos de atendimentos realizados e 

quantidade de público atendido, no exercício de 2020. 

 

Tabela 13 - Arquivo Intermediário: atendimento ao usuário (2020) 

ATENDIMENTO QUANTIDADE 

Atendimento por e-mail 47 

Atendimento presencial 1 

Total de atendimentos 48 

 

3.9.1.3 Acervo Assentamento Funcional da UFF 

O acervo do Assentamento Funcional da UFF é custodiado pela CAR/SDC.  A 

documentação é composta por pastas funcionais dos servidores, livros, folhas de 

frequência, documentos avulsos e expedientes, que correspondem a uma área total de 
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85,47 m2, distribuídos em duas salas de depósitos de documentos. A  equipe que atua 

neste acervo é composta por 11 bolsistas e 2 servidores, conforme o a tabela X.  

As ações voltadas para o AFD estão listadas na tabela 12, porém cabe destacar 

que o trabalho foi interrompido pelo regime de trabalho remoto, pois este serviço 

depende do acesso direto ao acervo. O envio das pastas funcionais para atendimento às 

demandas judiciais e emergências administrativas, foi feito por um servidor escalado, a 

partir da digitalização de todos os documentos contidos nas pastas analógicas e 

encaminhado para o e-mail institucional do DAP/PROGEPE. 

 

Tabela 14- Ações desenvolvidas no acervo de Assentamento Funcional (2020) 

AÇÕES EM 2020 QUANTIDADE 

Envio de pastas funcionais 43 

Envio de malotes 04 

Recebimento de malotes 01 

Remanejamento de caixas do acervo 120 

 

A tabela 13 apresenta o histórico de atendimentos entre os anos de 2015 a 2020. 

Os dados foram obtidos em relatórios anteriores, mas não há registro de informações 

elencadas que contemplem todos os anos selecionados. 

Os dados referentes aos arquivamentos de documentos avulsos chamam a 

atenção, uma vez que cada documento avulso corresponde em grande parte a uma pasta 

funcional de servidor. Deste modo, para realizar o arquivamento dos 3.619 documentos 

avulsos, se faz necessário localizar 3.619 pastas funcionais e inserir os respectivos 

documentos em suas pastas correspondentes. 

 

Tabela 15 - Atendimento ao usuário (2015-2020) 

ATENDIMENTOS REALIZADOS AO 
DAP/PROGEPE 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Envio de malote 58 74 81 71 - 4 

Recebimento de malotes - - - - - 1 

Empréstimo de Pastas funcionais 636 210 217 235 337 - 

Devolução de Pastas funcionais 125 171 189 247 226 - 

Digitalização de pastas funcionais - - - - - 43 

Empréstimo de Expedientes 250 64 64 52 86  

Devolução de expediente 36 30 28 79 48  

Empréstimo de avaliação de desempenho - - - - 1 - 

Devolução de avaliação de desempenho - - - - - - 
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ATENDIMENTOS REALIZADOS AO 
DAP/PROGEPE 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Empréstimo de documento de frequência 1 5 5 5 9 - 

Devolução de documento de frequencia - - - - 9 - 

Arquivamento de documentos avulsos 511 1.149 1.820 5.103 3.619 - 

Recebimento de transferências (caixas) - - - - 50 - 

 

Cabe informar que as pastas funcionais que foram digitalizadas em 2020, 

contemplam apenas as demandas de atendimento realizadas durante esse período de 

trabalho remoto, portanto elas não se inserem nos dados do Projeto Assentamento 

Funcional Digital.  

 

3.9.1.4 Projeto Assentamento Funcional Digital (AFD) – Legado  

O projeto Assentamento Funcional Digital (AFD) – Legado tem como objetivo a 

digitalização e inclusão na plataforma da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão do Ministério da Economia, os documentos funcionais dos servidores da 

Universidade Federal Fluminense, produzidos até 30/06/2016. 

Em parceria com o DAP/PROGEPE/ PROAD e PROGRAD, a CAR/SDC  

assumiu a responsabilidade pelo atendimento desta demanda. 

A regulamentação do AFD pode ser acessada através do sítio da internet 

https://www.servidor.gov.br. O principal documento normativo é a Portaria Normativa 

SGP Nº 9, de 01 de agosto de 2018, que cria o AFD e estabelece as diretrizes e 

orientações, e a relação de tipos de documentos componentes do Assentamento 

Funcional Digital, que serve como parâmetro para digitalização dos documentos que 

com data de criação a partir de 01/07/2016, os chamados novos documentos funcionais. 

Considerado um documento arquivístico, o AFD deve observar as orientações 

emanadas pelo Arquivo Nacional. É entendido como um dossiê em mídia digital, fonte 

primária de informação de dados do servidor e que substituirá a Pasta Funcional ou o 

Assentamento Funcional em suporte não digital. 

O AFD é único por CPF, abrangendo toda a vida funcional do servidor (em 

sentido amplo). Desta forma, fazem parte do AFD: Servidores Públicos Federais; 

Empregados Públicos; Contratados temporariamente; Residentes; Estagiários; Militares 

de ex-territórios; Participantes do programa Mais Médicos; Bombeiros Militares e 

Policiais Civis do DF. 
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Considerando uma logística temporal, o AFD foi dividido em dois momentos, o 

chamado Legado e os novos documentos funcionais. A UFF optou por tratar esses dois 

momentos de forma separada, ficando a cargo da CAR/SDC o tratamento técnico 

documental do Legado, que é o objeto do projeto.  

Legado é o conjunto dos documentos não digitais, relativos à vida funcional do 

servidor na forma em que se encontram em cada unidade de gestão de pessoas até o dia 

30/06/2016, e que serão digitalizados para inclusão no AFD. As pastas individuais 

deverão ser digitalizadas em sua integralidade e semelhança com o suporte não digital, 

conforme consta no artigo 7º, parágrafo 5º17:  

 

“§ 5º O legado digitalizado deve espelhar fielmente o conjunto de 
documentos não digitais relativos à vida funcional do servidor, na forma que 
se encontram em cada unidade de gestão de pessoas, não sendo permitida a 
inserção de documentos em substituição a outros por problemas de 
legibilidade ou integridade física.”  
 

A estrutura a ser seguida para a digitalização e disponibilização do legado no 

AFD é composta por três seções:  

 1ª Seção: Documentos referentes a provisão de força de trabalho, gestão do 

desenvolvimento de Pessoas, compensações, gestão de desempenho e 

evolução funcional; 

 2ª Seção: Documentos relacionados à aposentadoria, caso existam;  

 3ª Seção: Documentos relacionados à pensão e vinculados à matrícula do 

instituidor, caso exista.  

Cada seção será iniciada com uma sinalética específica, que consiste em uma 

folha de papel A4 com a inscrição da respectiva seção. O prazo para conclusão da 

digitalização do legado é em 31/01/2021.  

Os documentos com data de emissão anterior a 01/07/2016 que forem 

localizados posteriormente a digitalização do legado deverão ser digitalizados e 

inseridos no AFD como se fossem novos documentos funcionais, não podendo incluí-

los como legado.  

O acervo de assentamentos individuais do Departamento de Administração de 

Pessoal custodiado na Coordenação de Arquivos dispõe de cerca de 24000 

localizadores, que são equivalentes a número de pastas, ou seja, cada código localizador 

corresponde a um assentamento. 
 

17 Portaria nº 9, de 1º de agosto de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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Os documentos médicos que porventura sejam identificados nas pastas 

funcionais dos servidores devem ser encaminhados para a Unidade SIASS ou o serviço 

de saúde do órgão.  

Por determinação é expressa no parágrafo 6º do artigo 7º18, os únicos 

documentos relativos à saúde do servidor que devem ser digitalizados, pois constam na 

lista de documentos funcionais são:  

 Atestado de Saúdo Ocupacional;  

 Ato de concessão de Licença para tratamento de saúde de servidor;  

 Laudo pericial por motivo de saúde19.  

Na tentativa de adequar a realidade da UFF com as diretrizes do AFD, 

os assentamentos que porventura possuam documentos arquivados com data de criação 

ou qualquer outra informação que comprove seu arquivamento a partir de 01/07/2016 e 

aqueles que possuam documentos médicos não constantes na relação de documentos 

funcionais são identificados e aguardam uma diretriz final da instituição. A tabela 14 

mostra os dados das duas situações já identificadas no acervo de Assentamento 

Funcionais custodiado pela CAR/SDC. 

 

Tabela 16 - Documentos encontrados não pertencentes ao legado 

DOCUMENTOS FORA DO LEGADO QUANTIDADE 

Documentos arquivados após 30/06/2016 130 

Documentos médicos 35 

Total de documentos fora do legado 165 

 

Como dito anteriormente, a estimativa é de que existam em torno de 24.000 

assentamentos sob custódia da CAR/SDC, dos quais 12.000 já foram higienizados, o 

que corresponde a 50% do total. A tabela 15 apresenta a evolução das etapas do projeto 

AFD. 

 

  

 
18 Portaria nº 9, de 1º de agosto de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
19 Além deste normativo, é verificado no sítio da internet do Portal do Servidor, na parte específica sobre 
o AFD, na seção de perguntas e respostas, mais especificamente a pergunta número 44. Disponível em: 
<https://www.servidor.gov.br/servicos/faq/assentamento-funcional digital>, acesso em: 16/12/2019.  
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Tabela 17 - Etapas do projeto AFD (2020) 

ETAPAS PRODUÇÃO 

Documentos higienizados 12.000 

Documentos não higienizados 12.000 

Documentos digitalizados Zero 

Percentual de documentos higienizados 50% 

Total de assentamentos funcionais 24.000 
 

A distribuição do trabalho com relação às fases de execução, até o ano de 2020, 

indica que, a quantidade de assentamentos higienizados corresponde a 50% da 

estimativa, enquanto a quantidade de digitalizados corresponde a 0%.  Este 

indicador justifica-se pela suspensão da digitalização a partir de 15/03/20 devido a 

Pandemia do Covid-19 e também pelos fatores de natureza tecnológica, como os 

equipamentos de digitalização e o sinal de internet. 

O gráfico abaixo apresenta a distribuição do resultado das fases de execução de 

assentamentos (2020). 

 

Gráfico 18 - Distribuição do resultado das fases de execução de assentamentos (2020) 

 

3.9.2 Arquivo de Processos 

O Arquivo de Processos foi absorvido pela CAR/SDC em 02/09/19. Antes desta 

data o mesmo estava sob a responsabilidade da administração da Gerência Plena de 

Comunicações Administrativas/PROAD.  O espaço físico ocupado pelo Arquivo de 

processos compreende uma área de total de 332,58 m2, distribuídos em 5 depósitos e 2 

salas de trabalho.  

Importante mencionar que somente o acervo de processos que se localiza no 
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prédio da CAR/SDC em Charitas, passou a ser custodiado pela SDC. 

Os processos físicos armazenados no Barreto continuam sob a responsabilidade 

da GPCA/PROAD. Este foi um acordo entre a SDC e PROAD numa reunião, antes da 

publicação do Novo regimento da SDC, em 2019. 

O Arquivo de Processos é a unidade responsável pela guarda, gestão, tratamento 

técnico e arquivístico dos processos administrativos da instituição, além de prestar 

atendimento ao público interno e externo.  

Para dar celeridade no desarquivamento dos processos a partir da massa 

documental, a CAR havia planejado para o ano de 2020, a consolidação de 

procedimentos que envolvem o controle eletrônico da documentação e eliminação dos 

processos físicos com base na temporalidade legal.  No entanto, o cenário de pandemia 

impactou  o planejamento em questão. 

Uma das atividades mais impactadas em 2020 foi a classificação dos processos 

administrativos. Etapa essencial para a eliminação dos documentos, e de 

extrema importância para o controle do espaço físico do Arquivo de Processos, que se 

apresenta como o maior desafio deste setor. O mesmo possui mais 8 mil caixas ainda 

não classificadas, o que  torna o cenário futuro muito preocupante. 

A necessidade de desarquivamentos foi contínua durante o decorrer do período 

em questão, sendo esta atendida por meio de uma nova dinâmica: o atendimento virtual.  

Em casos excepcionais foram encaminhados documentos físicos, via malote, 

mas o encaminhamento de cópias digitalizadas de processos foi o modelo padrão para o 

atendimento às demandas da instituição durante o tempo de trabalho remoto. No 

entanto, importa frisar que o atendimento nesses moldes só foi possível através da 

utilização de recursos de outras áreas, uma vez que o Arquivo de Processos não possui 

equipamentos disponíveis para digitalização de documentos.  

Conforme tabela abaixo, a força de trabalho do Arquivo de Processos restringe-

se a 1 servidor e a 2 bolsistas, que atuam excepcionalmente no Setor. 

 

Tabela 18 - Equipe do Arquivo de Processos (2019-2020) 

Categoria Quantidade 

Arquivista 1 

Bolsista 2 

Total da Equipe 3 
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Trata-se de uma unidade em que o trabalho cotidiano é ininterrupto.  As 

solicitações de arquivamento e desarquivamento diárias demandam a existência de um 

servidor disponível diariamente no Arquivo de Processos, e em situações programadas, 

como férias, ou excepcionais, como licenças e afastamentos, a necessidade de 

realocação de um servidor de outro setor para cumprimento das demandas se apresenta 

como um problema, uma vez que não há tempo suficiente para treinamento das 

atividades desenvolvidas, e o desfalque impacta diretamente nos serviços prestados por 

outros setores. 

 

3.9.2.1 Ações desenvolvidas 

As atividades desenvolvidas no Arquivo de Processos, no ano de 2020, estão 

discriminadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 12- Arquivo de Processos: ações desenvolvidas (2020) 

AÇÃO STATUS 

Desarquivamento de processos Contínuo 

Arquivamento de processos Contínuo 

Classificação de documentos Interrompido 

Elaboração de listagens de eliminação Interrompido 

 

Com a impossibilidade do trabalho presencial, o recebimento e envio de 

documentos cotidianos foi interrompido em 16 de março de 2020.  

A partir desta data, o Arquivo de Processos realizou ações pontuais sob 

demanda. Apresenta-se no gráfico abaixo, o quantitativo de processos identificados e 

classificados no período de dezembro de 2019 a 15 março de 2020. 
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Gráfico 19 - Quantidade de processos identificados e classificados (2019-2020) 

 

3.9.2.2 Crescimento do acervo do Arquivo de Processos 

A documentação recebida pelo Arquivo de Processos é organizada de acordo 

com a forma de arquivamento do Protocolo Setorial de origem, responsável pela 

autuação dos documentos pela (o): 

 Gerência Plena de Comunicações Administrativas (GPCA); 

 Protocolo Setorial da Praia Vermelha (PSPV); 

 Protocolo Setorial do Gragoatá (PSG); 

 Protocolo Setorial da Área de Saúde (PSAS); 

 Protocolo Setorial do Valonguinho (PSV); 

 Protocolo Setorial de Volta Redonda (PSVR); 

 Protocolo Setorial do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP); 

 Documentação produzida por outros órgãos/setores, e encaminhadas para 

arquivamento. 

As tabelas 17 e 18 apresentam a documentação distribuída quantitativamente 

pelos setores de origem, a quantidade de caixas boxes, e a mensuração em metros 

lineares do acervo em comparação com o ano de 2019. 
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Tabela 19 - Quantidade de processos por protocolo de origem (2019-2020)  

QUANTIDADE DE PROCESSOS POR PROTOCOLO (EM CAIXAS) 

Setor Originário 2019 2020 

Gerência Plena de Comunicações Administrativas 7393 7521 

Protocolo Setorial do Gragoatá 344 350 

Protocolo Setorial da Praia Vermelha 156 156 

Protocolo Setorial da Área da Saúde 603 603 

Protocolo Setorial do Valonguinho 464 472 

Protocolo Setorial HUAP 86 86 

PREF/Expedientes administrativos 67 67 

Protocolo CANP 32 32 

Total de caixas 9145 9287 

Total em metros lineares 1280,3 1300,18 
 

Tabela 20 - Quantidade de processos por demais órgãos ou unidades (2019-2020) 

DEMAIS GRUPOS DE PROCESSOS E DOCUMENTOS (EM CAIXAS) 

Assunto/Origem 2019 2020 

Processos de outros órgãos 24 24 

Processos transferidos da CAF 0 100 

Processos ref. CEART 3 3 

Documentos ref. PREUNI 53 53 

Documentos ref. Controle de Frequência GPCA 83 83 

Processos ref. GPCA (1975-1985) 785 785 

Guias de Remessas de Documentos e Processos 38 44 

Documentação não acondicionada (em pacotes) 105 105 

Total em caixas 986 1092 

Total de documentos não acondicionados 105 105 

Total em metros lineares 160,23 174,93 

 

O total do acervo do Arquivo de processos está sintetizado na tabela 19 e reflete 

os dados de 2019 a 2020, período que passou a ser de responsabilidade da CAR/SDC. 

 

Tabela 21 - Total do acervo Arquivo de Processos (2019-2020) 

TOTAL DO ACERVO (ARQUIVO DE PROCESSO*) 
ANOS 

2019 2020 

Total de caixas 10.131 10.379 

Total de documentos não acondicionados 105 105 

Total em metros lineares 1.440,53 1.475,11 

*De 2015 a 2018 o Arquivo de Processos estava sob responsabilidade da GPCA 

 

  



 

 

65 

3.9.2.3 Atendimento ao usuário 

O atendimento ao usuário se configura como uma das principais demandas 

cotidianas do Arquivo de Processos. Quase diariamente são recebidas solicitações 

de desarquivamentos de documentos encaminhadas pelos diversos setores da 

Instituição, a fim de dar continuidade ao trâmite de processos, prestar informações aos 

cidadãos, responder auditorias internas e externas, entre outras motivações.  

Por padrão, as solicitações de desarquivamentos são feitas através da 

GPCA/PROAD, que fica responsável por encaminhar ao Arquivo de Processos tais 

demandas. No entanto, durante o período de trabalho remoto, uma nova dinâmica foi 

estabelecida, através da solicitação de documentos através do meio digital, utilizando o 

e-mail institucional. Esse novo modelo de trabalho foi benéfico pela maior agilidade no 

atendimento, maior controle do acervo, pois diminui o fluxo de entrada e saída de 

documentos, e pela conservação dos documentos.  

O gráfico 20 demonstra o quantitativo de desarquivamento de processos 

realizados pelo setor, mês a mês, no ano de 2020.  

 

Gráfico 20 - Quantitativo de desarquivamentos (2020) 

 

 

Por sua vez, os pedidos de arquivamentos de documentos foram atendidos 

pontualmente, sob demanda da GPCA/PROAD. O gráfico 21 demonstra o quantitativo 

de entrada de documentos no Arquivo de Processos, referente ao exercício de 2020. 
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Gráfico 21 - Quantitativo de entrada de documentos (2020) 

 

 

3.9.3 Arquivo Permanente  

O Arquivo Permanente da CAR/SDC ocupa uma área de 189,2 m2, divididos em 

3 depósitos para acervo permanente e 1 sala de trabalho. Contudo, o atual espaço não 

permite que sejam incorporados novos acervos. É preciso que haja ampliação, com 

novas áreas de guarda de documentos para poder garantir os recolhimentos de 

documentos. 

Para realização dos seus trabalhos o SAPE conta com a atuação de 3 servidores 

Arquivistas, conforme demonstrado na tabela 20. A vaga de bolsista é proporcionada 

pela parceria com a PROGRAD, para desenvolvimento das atividades relacionadas aos 

documentos acadêmicos produzidos por este mesmo setor, sob a custódia do Arquivo 

Permanente. 

Tabela 22 - Equipe do Arquivo Permanente (2020) 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Arquivista 320 

Bolsista 1 

Total da Equipe 4 

 

3.9.3.1 Ações desenvolvidas  

Para o exercício do ano de 2020 o SAPE elaborou um planejamento baseado em 

projetos. A descrição dos projetos e suas respectivas fases de execução estão 
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relacionadas a seguir no quadro 13. 

 

Quadro 13- Projeto: Desarquivamento de documentos acadêmico 

AÇÃO STATUS 

Propor modelo de requisição de desarquivamento Concluído 

Atender as solicitações por e-mail Concluído 

Otimização do espaço do depósito do arquivo da SAPE Suspenso 2020 

Objetivo: Otimizar o atendimento à SAA/PROGRAD 

 

O projeto apresentado no quadro 13 foi previsto no relatório de 2019. Em 

fevereiro de 2020 o Arquivo Permanente propôs à SAA/PROGRAD um novo 

procedimento para solicitação de desarquivamento de documentos acadêmicos: 

apresentamos um modelo de requerimento escolar de desarquivamento de documentos 

acadêmicos com base no modelo do Manual de atos e comunicação oficial da UFF 

(2002).  

O requerimento está disponível no google formulários no e-mail institucional do 

Arquivo Permanente. A opção por um formulário online visa agilizar o atendimento e o 

controle estatístico do desarquivamento pela SAA/DAE/PROGRAD e SAPE/CAR. 

Cabe mencionar que devido ao regime de trabalho remoto, a rotina para este 

atendimento deixou de ser realizada, e apenas demandas judiciais ou emergências 

administrativas passaram a ser atendidas, pois é um atendimento que só pode ser feito 

presencialmente. 

Em fevereiro fizeram-se os testes do formulário e em março o procedimento foi 

iniciado e comunicado a todas as unidades da PROGRAD e da CAR/SDC por e-mail. 

Durante o período de trabalho remoto a SAA/PROGRAD registrou cerca de 133 

solicitações de documentos acadêmicos. 

Outra atividade prevista foi a otimização do espaço no depósito do arquivo. 

Verificou-se que os diplomas e certificados são organizados nas caixas em ordem 

alfabética, desta forma, mesmo que sejam desarquivados centenas de diplomas por ano, 

não é possível abrir espaço no depósito.  

Em dezembro de 2019 iniciamos a conferência das listagens dos diplomas e 

certificados sob a guarda da CAR/SDC, inserindo a data de expedição dos documentos, 

dado essencial para aplicação da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 

das Instituições Federais de Ensino Superior, e otimização do espaço. A atividade foi 
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suspensa em março devido ao estabelecimento do trabalho remoto. 

A partir de março, iniciamos um diagnóstico desses documentos com base nos 

dados das listagens de diplomas e certificados e da listagem de histórico escolar 

observando as datas de expedição, estado de conservação, quantidade e data de 

desarquivamento. E elaboramos um plano de trabalho, para ser executado no retorno das 

atividades presenciais, que objetiva: identificação, estratégias de entrega dos diplomas e 

certificados acumulados, avaliação, aplicação da Tabela de Temporalidade e Destinação 

de Documentos das Instituições Federais de Ensino Superior e seleção de amostras, 

arranjo e descrição e difusão, estabelecimento de procedimentos de arquivamento 

corrente, transferência e recolhimento. 

Com o estabelecimento do trabalho remoto, o site e redes sociais da CAR/SDC 

foram atualizados quanto aos serviços que seriam mantidos neste período. Entre março 

e maio também foram atualizadas no site dados sobre corpo técnico e estrutura 

administrativa e normas da UFF. Em abril foi constituído um Grupo de Trabalho (DTS 

SDC nº 10/2020) para elaborar recomendações para a criação de conteúdo e gestão do 

site e mídias sociais da CAR/SDC, assim o GT assumiu a administração do site e redes 

sociais.  

O status das ações deste projeto estão sistematizadas no quadro 14.  

 

Quadro 14- Projeto: Atualização do site e das redes sociais da CAR/SDC 

AÇÃO STATUS 

Atualizar conteúdo do site Concluído 

Mediar contato com SOTI Suspenso 

Apoiar demais setores nas postagens Suspenso 

Atualizar redes sociais Concluído 

Objetivos: Atualizar site e redes sociais 

 

Outro projeto planejado pelo Arquivo Permanente, em 2020, foi o tratamento 

técnico da documentação do Programa de Pós-graduação em Administração 

(PPGSADM), conforme descrito no quadro 15. No entanto, essa atividade foi suspensa 

devido ao estabelecimento do trabalho remoto. 
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Quadro 15– Projeto: PPGSADM – Programa de Pós-graduação em Administração 

AÇÃO STATUS 

Identificar e fazer listagem Concluído 

Classificar e descrever Suspenso 

Separar documentos não textuais para 
acondicionamento no Arquivo Especial 

Concluído 

Produzir instrumento de pesquisa Suspenso 

Rotular e acondicionar Não iniciado 

Objetivos: tratamento da documentação do PPGSADM 

 

Em março de 2020, foi realizado um recolhimento de 30 caixas de Boletins de 

Serviço, oriundos do Arquivo de Processos. Foi estabelecido um projeto para realizar o 

tratamento técnico e organização deste acervo recolhido, conforme verificado no quadro 

16, porém não foi continuado, devido ao regime de trabalho remoto. 

 

Quadro 16- Projeto: Boletins de Serviço 

AÇÃO STATUS 

Mensurar os Boletins de Serviço (caixas e 
metros lineares) 

Concluído: total de 395 caixas e 270 volumes 

Montar deslizante e acondicionar os Boletins 
de Serviço 

Suspenso - Ainda não há mão de obra qualificada 
na UFF para montagem do deslizante. 

Transferir os boletins do depósito provisório 
para o depósito dos Boletins de Serviço. 

Concluído 

Elaborar instrumento de pesquisa: listagem 
descritiva dos Boletins de Serviço 

Suspensa 

Higienização e Acondicionamento Não iniciado 

Organização do espaço (fixação de estantes) Suspenso 

Reacondicionamento nas estantes novas Suspenso 

Objetivos: Continuar o trabalho; Verificar atividades do mapa topográfico; Conferir e descrever 
exemplares para elaboração de instrumento de pesquisa. 

 

As ações do Projeto de Conservação preventiva para os depósitos do Arquivo 

Permanente podem ser demonstradas no quadro 17. 

 

  



 

 

70 

Quadro 17- Projeto: conservação preventiva para os depósitos do Arquivo Permanente 

AÇÃO STATUS 

Criação de uma rotina de limpeza nos depósitos Suspenso 

Monitoramento de cada um dos depósitos da SAPE a cada 30 dias Suspenso 

Compilação dos dados de monitoramento em planilha Concluído 

Produção de relatório Concluído 

Objetivos: Adotar medidas de conservação preventiva como rotina e criar métodos alternativos para a 
higienização dos depósitos; Controlar os agentes físicos e biológicos responsáveis pela degradação do 
acervo; Redução de custos e sustentabilidade. 

 

Em janeiro de 2020, a equipe do Arquivo Permanente deu início a inspeções 

mensais nos depósitos, mantendo controle das informações em planilhas para realizar 

uma análise dos dados. Porém, em março de 2020, devido ao regime de trabalho remoto 

essa atividade foi suspensa.  

O quadro 18 apresenta o projeto de racionalização dos espaços de depósito, que 

proporcionará a otimização do espaço nos depósitos do Arquivo Permanente. Contudo, 

esta atividade só poderá ser realizada a partir do retorno ao trabalho presencial. 

 

Quadro 18 - Projeto: Racionalização dos espaços de depósito 

AÇÕES STATUS 

Tratar (Selecionar) 142 caixas Concluído: 142 caixas (19,88 metros lineares) tratados 

Listar dos dossiês e históricos Concluído 

Etiquetar e acondicionar caixas 
após a seleção 

31 caixas de dossiês de alunos e 5 caixas de históricos 
escolares (5,09 metros lineares) 

Preparar/Corrigir listagem de 
eliminação de documentos (LED) 

Concluído 84 caixas com código 125.31 e 2 caixas do 
código 125.33 

Enviar a LED 125.31 e 125.33 
para CPAD 

Suspenso 

Objetivos: Avaliar os dossiês da Faculdade Farmácia e odontologia do Estado do Rio de Janeiro 
Dados extraído do relatório do 1 semestre de 2019 

 

Uma das atividades de rotina do Arquivo Permanente consiste em realizar 

arranjo e descrição dos fundos já recolhidos ao acervo e a revisão das Guias de 

Recolhimento.  

Em junho de 2020, foi publicado o Guia de Fundos da CAR, que implementou 

mudanças na forma de descrição e arranjo do acervo para se adaptar à realidade da UFF. 

Desse modo, o processo de descrição que vinha sendo realizado teve que ser revisto 

para se adequar ao instrumento. 

O quadro 19, lista os dados dos 7 instrumentos de pesquisa gerados entre 
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dezembro de 2019 a março de 2020 pela equipe do Arquivo Permanente.  

 

Quadro 19 - Instrumentos de pesquisa Arquivo Permanente 

ACERVO INSTRUMENTO STATUS DADOS COMPLEMENTARES 

PROGRAD/DAE/DCCD-
IES privadas e públicas 
descredenciadas 

Inventário Concluído 
GRD SAIN n.02/2017 Relatório de 
Atividades SAPE/CAR/SDC n.04/2020 

PROGRAD/DMO Inventário Concluído 
GRD SAIN n.06/2018 Relatório de 
atividades SAPE/CAR/SDC n.03/2020 

Faculdade de Farmácia – 
Coordenação do Curso de 
Graduação em Farmácia 
(MGF) 

Inventário Concluído 
GRD SAIN n.01/2018 Relatório de 
atividades SAPE/CAR/SDC n.02/2020 

Faculdade de Farmácia e 
Odontologia do Estado do 
Rio de Janeiro 

Listagem 
descritiva 

Concluído Dossiês, históricos e alunos 

PROGRAD/DAE – 
Diplomas, certificados e 
históricos 

Listagem 
descritiva 

Atualização 
contínua 

Listagem atualizada a cada recolhimento e 
desarquivamento de documentos 
acadêmicos 

Boletins de Serviço 
Listagem 
descritiva 

Em 
andamento 

* 

Documentos pessoais 
avulsos dos CDA das 
Faculdades isoladas 

Listagem 
descritiva 

Em 
andamento 

Listagem que identifica documentos 
contidos em caixas nos depósitos para 
serem anexados aos respectivos dossiês. 

 

Além das atividades planejadas por meio de projetos, a equipe do Arquivo 

Permanente realizou as seguintes atividades: 

 Medidas a serem adotadas para o retorno do trabalho presencial, levando-se 

em conta a questão da pandemia de Covid-19; 

 Elaboração do relatório SAPE/CAR/SDC nº 05/2020, contendo análise da 

legislação sobre acervo acadêmico e sua migração para suporte digital;   

 Capacitação realizando cursos online de curta e média duração, participando 

de diversas palestras, debates, lives promovidas por instituições arquivísticas 

brasileiras, professores e profissionais, através dos meios digitais. 

 

3.9.3.2 Parcerias 

O Arquivo Permanente mantém parceria com a Divisão de Controle de 

Certificados e Diplomas/DAE/PROGRAD. A parceria busca realizar o tratamento 

arquivístico dos registros acumulados de diplomas, certificados e atas de colação de 

grau; estabelecer procedimentos de produção e recolhimento dos livros de registro. Os 

quadros 20 e 21 apresentam as ações estabelecidas e o status dessas atividades.  
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Quadro 20 - Parcerias: DCCD/DAE/PROGRAD 

AÇÕES STATUS 

Formação dos volumes de 200 fl. para cada tipo de registro (graduação, lato e stricto 
sensu, faculdades particulares) 

Concluído 

Eliminação de duplicatas de registros e cópias de históricos Concluído 

Identificação dos volumes preparação para encadernação Concluído 

Reordenação física dos volumes para racionalização do espaço Concluído 

Classificação/arranjo dos volumes de acordo com o Código de Classificação e Tabela 
de Temporalidade e Destinação relativos às atividades-fim das IFES 

Concluído 

Reacondicionamento dos volumes e etiquetagem das caixas Concluído 

Elaboração de Inventário sumário Concluído 

Elaboração de manual de procedimentos de formação dos livros de registro conforme a 
portaria MEC 1095/2018 

Concluído 2020 

Elaboração de modelos de termos de abertura e encerramento dos volumes e folha de 
apostilamento 

Concluído 2020 

Elaboração de LED Suspenso 2020 

Impressão das fichas que faltam nos volumes Não iniciado 

Inserção dos termos de abertura e encerramento, folhas de apostilamento quando 
necessário nos volumes 

Não iniciado 

Descrição arquivística NOBRADE Suspenso 2020 

Envio dos volumes de fichas para encadernação Não iniciado 

 

Quadro 21- Tratamento técnico dos documentos DCCD/DAE/PROGRAD 

AÇÕES STATUS 

O recolhimento da documentação apresentada por IES-privadas, Guia nº 02/2017 de 18 de maio de 2017 do 
Arquivo Intermediário, referente ao recolhimento de documentos realizado na DCCD/DAE/PROGRAD. 
Esses documentos foram enviados à UFF para proceder o registro de diplomas e posteriormente as IES21 
foram descredenciadas A série 125.422 (IES descredenciadas) foi incorporada à outras séries produzidas pela 
DCCD/DAE/PROGRAD e já estão sob guarda do Arquivo Permanente22 com os respectivos instrumentos de 
pesquisas. 

Concluído 
Mar/20 

O recolhimento dos livros de Revalidação 134.423 (GRD PROGRAD/DAE/DCCD nº04/2019) foi 
incorporada à outras séries produzidas pela DCCD/DAE/PROGRAD e já sob guarda do Arquivo Permanente 
com os respectivos instrumentos de pesquisas. 

Concluído 
Mar/20 

O instrumento de pesquisa elaborado em planilha eletrônica para esse acervo, conta a descrição Nobrade 
nível Seção (2); Série (3); Dossiê ou processo (4), com dados sobre história arquivística e administrativa, 
mensuração. Uma descrição Nobrade da série 125.422 (IES descredenciadas) no nível 4. E uma listagem com 
localização na estante, prateleira, caixa e posição do volume dentro da caixa, classificação (série), período e 
título de cada volume de livros de registro e atas de colação de grau. 

Concluído 
Mar/20 

A caixa nº 207 (total de 222 caixas) está vazia, pois os volumes de atas de colação de grau foram enviados à 
DCCD para reencadernação. 

Suspenso 

 

  

 
21 CEFET- Campos dos Goytacazes; Unilasalle- Niterói; Faculdade de Filosofia de Campos, Faculdade de 
Filosofia de Itaperuna; Faculdade Paraíso - Niterói; CENSA - Campos dos Goytacazes; Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais Pe. Humberto - Campos dos Goytacazes; Faculdade de Direito de Campos. 
22 Maiores informações no relatório SAPE/CAR/SDC n º 04 /2020 de março de 2020. 
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3.9.3.3 Assessoria técnica  

As assessorias técnicas23 têm como resultado principal a transferência e o 

recolhimento de documentos pelos Arquivos da CAR/SDC. A insuficiência de espaços 

nos depósitos para alocar novas remessas de caixas de documentos, implicou na 

suspensão temporária do atendimento das assessorias técnicas24.  

Duas assessorias técnicas que estavam sendo atendidas pela equipe do Arquivo 

Permanente precisaram ser descontinuadas, a partir do início do regime de trabalho 

remoto: Orquestra Sinfônica Nacional/CEART/UFF e outra no setor que trata dos 

Boletins de Serviço, junto à CGDI/SDC. 

 

3.9.3.4 Crescimento do acervo do Arquivo Permanente  

O recolhimento dos documentos foi suspenso desde o 2º semestre de 2019, 

conforme demonstrado no quadro 22. Tão logo o trabalho presencial retorne, a equipe 

do Arquivo Permanente poderá se dedicar a realizar o tratamento técnico da 

documentação que já foi recolhida e assim abrir espaço nos seus depósitos para 

recebimento de novos documentos. 

 

Quadro 22 - Suspensão de recolhimento de documentos (2019-2020) 

DTS EMENTA 

Determinação de Serviço nº 39 de 18 
de dezembro de 2020. (BS 233/2020) 

Prorrogação da suspensão do recolhimento de documentos para 
a Coordenação de Arquivos da Superintendência de 
Documentação. 

Determinação de Serviço nº 23 de 29 
de junho de 2020. (BS 116/2020) 

Prorrogação da suspensão do recolhimento de documentos para 
a Coordenação de Arquivos da Superintendência de 
Documentação 

Determinação de Serviço nº 05 de 30 
de janeiro de 2020. (BS 19/2020) 

Suspensão de recolhimento de documentos arquivísticos para a 
Coordenação de Arquivos da Superintendência de 
Documentação. 

Determinação de Serviço nº 36 de 31 
de julho de 2019. (BS 146/2019) 

Suspensão de recolhimento de documentos arquivísticos para a 
Coordenação de Arquivos da Superintendência de 
Documentação. 

 

Em março de 2020, o Arquivo Permanente fez o recolhimento de 30 caixas de 

Boletins de Serviço, que estavam arquivados no Arquivo de Processos da CAR/SDC. 

Este recolhimento representou um aumento de 4,2 metros lineares de documentos, 

 
23 Norma de Serviço nº 654, de 06 de dezembro de 2016 
24 Determinação de Serviço nº 38 de 18 de dezembro de 2020. (BS 233/2020). 
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conforme identificado a seguir no gráfico 22. 

 

Gráfico 22 - Crescimento do acervo do Arquivo Permanente (2017-2020) 

 

Para computar os dados de crescimento do acervo do Arquivo Permanente, a 

metragem linear foi estimada considerando o total de caixas e o total de itens 

encadernados, conforme a tabela 21. 

 

Tabela 23 - Mensuração estimada do acervo (2017-2020) 

ANO CAIXAS 
ITENS 

ENCADERNADOS 
METROS LINEARES DE 

DOCUMENTOS 

2017 3919 622 604,02 

2018 3987 602 613,54 

2019 3961 630 583,72 

2020 3991 630 587,92 

 

Conforme apresentado na tabela , entre 2018 e 2019 os dados demonstram que o 

trabalho de reacondicionamento realizado pela equipe, possibilitou a diminuição de 26 

caixas nos depósitos do Arquivo Permanente. Isto representa, aproximadamente 1 

estante de documentos liberada, no período analisado. Um dos motivos para este baixo 

resultado de liberação do espaço nos depósitos, está relacionado à pouca quantidade de 

servidores lotados na equipe do Arquivo Permanente para realizar as ações de 

otimização dos espaços dos depósitos.  

O crescimento do acervo do Arquivo Permanente também pode ser verificado 

pelos recolhimentos que foram feitos ao longo dos anos. O gráfico 23, demonstra o 

recorte temporal de 2015 a 2020 e evidencia a entrada de documentos no acervo. 
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Gráfico 23 - Recolhimentos para o Arquivo Permanente (2015-2020) 

 

3.9.3.5 Atendimento ao usuário 

A equipe do Arquivo Permanente registra os atendimentos através do e-mail 

exclusivo para o atendimento ao usuário25 e pelo formulário eletrônico disponibilizado 

no site da CAR/SDC26. Dessa forma registra os atendimentos, mantem o contato com o 

usuário e agenda as consultas para que o próprio usuário realize a pesquisa no acervo 

previamente selecionado, sob a supervisão do Arquivista destacado para atuar na Sala 

de Pesquisa da CAR/SDC. 

A evolução de atendimentos do Arquivo Permanente, entre 2015 e 2020, pode 

ser observada abaixo no gráfico 24. Em 2020, do total de 95 atendimentos (63 ao 

público interno e 32 ao público externo à UFF). 

 

Gráfico 24- Atendimento ao usuário do Arquivo Permanente (2015-2020) 

 
25 atendimento.car.sdc@id.uff.br 
26 http://arquivos.uff.br/atendimento-pesquisa 
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Dentre as unidades da UFF, a PROGRAD é a que mais demanda atendimento ao 

Arquivo Permanente. No ano de 2020, foram realizados 43 atendimentos que 

representam 118 desarquivamentos de documentos acadêmicos. (tabela 20 e gráfico 25) 

Durante o trabalho remoto, foram atendidas 7 solicitações de desarquivamento 

em caráter extraordinário que demandaram ida ao acervo do Arquivo Permanente na 

CAR/SDC. 

 

Tabela 24- Quantidade de documentos acadêmicos desarquivados (2020) 

TIPO DE DOCUMENTO ACADÊMICO 
QUANTIDADE DE 

DESARQUIVAMENTO 

Diplomas de graduação 4 

Históricos Escolares 6 

Diplomas de doutorado 9 

Certificados de especialização 46 

Diplomas de mestrado 53 

Total de desarquivamento 118 

 

Gráfico 25 - Desarquivamento de documentos acadêmicos (2015 a 2020) 

 

 

3.9.4 Arquivo Especial  

O Arquivo Especial da CAR/SDC, é responsável pelo recolhimento, guarda, 

preservação e promoção do acesso ao conjunto documental de caráter definitivo em 
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suporte e/ou linguagem não convencional produzido ou recebido UFF. Dentro do 

conjunto documental custodiado pelo Arquivo Especial estão documentos 

iconográficos, cartográficos, audiovisuais e sonoros. 

 

3.9.4.1 Espaço físico 

O Arquivo Especial ocupa uma área total de 47m2, dentro do prédio da 

CAR/SDC. O espaço compreende duas salas, uma destinada à área de depósito do 

acervo e a outra é a sala de trabalho da equipe técnica do Arquivo Especial. 

  

3.9.4.2 Acervo do Arquivo Especial 

O acervo do Arquivo Especial é formado por documentos iconográficos 

(fotografias, cartazes e banners), audiovisuais (em fitas VHS, mini-DVs, CD-ROM e 

DVD-ROM), sonoros (fitas K-7, LPs, CD-ROM e DVD-ROM), cartográficos 

(composto basicamente de plantas). 

 

3.9.4.3 Equipe técnica  

No início de 2020, a equipe técnica do Arquivo Especial era composta por 2 

servidores, porém em março, 1 dos servidores passou a ocupar o cargo de Coordenador 

de Arquivos. Atualmente o Arquivo Especial possui apenas 1 servidor Arquivista, o que 

compromete a entrega dos resultados esperados. Contudo, a SDC está ciente da 

necessidade de ampliação da força de trabalho neste setor. 

 

Tabela 25 - Equipe técnica do Arquivo Especial 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Arquivista 1 

 

3.9.4.4 Ações desenvolvidas  

Devido ao estabelecimento do regime de trabalho remoto, o planejamento de 

2020 precisou ser alterado. 

O quadro 23 sintetiza as ações realizadas pelo Arquivo Especial e apresenta os 

resultados alcançados.  



 

 

78 

 

Quadro 23 - Ações desenvolvidas pelo Arquivo Especial (2020) 

AÇÕES STATUS RESULTADOS 

Participação do grupo de 
pesquisa para os eventos de 60 
anos da UFF e 50 anos da SDC. 

Concluído 

Em agosto, o Arquivo Especial foi convidado para auxiliar na 
pesquisa documental sobre os 60 anos da UFF. Foi solicitado ao 
Arquivo Especial que trabalhasse em cima da documentação que 
custodia, além do acervo fotográfico da SCS, compartilhado por 
meio do Google Drive. De 18/08/2020 até 15/09, o servidor do 
Arquivo Especial, auxiliado por dois bolsistas, analisaram 6.498 
registros de notícias e informes para os 60 anos da UFF e 165 
registros para os 50 anos da SDC. Foram analisadas também 
4.469 fotos do acervo digital da SCS. O material analisado 
servirá para atualizar a linha do tempo do portal “Memória 
UFF”, com os eventos acontecidos na última década. 

Análise técnica sobre 
destinação das fitas mini-DV. 

Interrompido 

Elaboração de relatório parcial das fitas mini-DV recolhidas 
junto a SCS. Por conta das restrições causadas pela pandemia de 
COVID 19 não foi possível dar continuidade ao trabalho com as 
fitas mini-DV. O relatório trata-se de um parecer a ser analisado 
pela CAR, sobre a destinação das fitas mini-DV, já que muito do 
material recolhido encontra-se em versões brutas, não editadas e 
não aproveitadas. O relatório foi entregue em 01/07/2020 e deve 
ser concluído com mais informações quando voltarem as 
atividades presenciais. 

Participação e elaboração de 
relatório sobre palestras 
assistidas durante a 4ª Semana 
Nacional de Arquivos. 

Concluído 

Durante a 4ª Semana Nacional de Arquivos, ocorrida entre os 
dias de 8 a 14 de junho de 2020, foi sugerido pelo Coordenador 
que os servidores assistissem a pelo menos duas palestras 
virtuais que estavam ocorrendo, e que que elaborassem um 
pequeno resumo das palestras assistidas. As palestras assistidas 
pela equipe do Arquivo Especial, ocorreram no dia 09/06/2020 e 
foram ministradas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação da UFF (PPGCI/UFF) e pela Associação Latino-
americana de Arquivista (ALA). As palestras discutiam a função 
social do arquivo. O relatório foi entregue em 01/07/2020. 

Pesquisa sobre formas de 
descrição para produtores de 
documentos em suporte não 
convencional. 

Concluído 

Produção de relatório sobre o que foi pesquisado: Proposta para 
elaboração de diretrizes de descrição para produtores de 
documentos em suporte não convencional. Foi feito uma 
pesquisa com outras IES que possuem Arquivo Central e como 
elas tratam o tema. A pesquisa foi feita com a UnB, a UFSM e a 
USP. O motivo desta pesquisa foi a dificuldade encontrada pelo 
Arquivo Especial em identificar e descrever documentos 
audiovisuais e iconográficos por falta de informações que os 
produtores não fornecem quando um acervo é recolhido. A 
pesquisa foi feita em julho de 2020 e o relatório foi enviado em 
03/08/2020. 

Recomendações para o 
tratamento de fotografias 
digitais no contexto da gestão 
de documentos do Arquivo 
Nacional, e suas possíveis 
implicações na UFF. 

Concluído 
O parecer foi 
entregue em 
02/09/2020 

Elaboração de parecer sobre as recomendações para o tratamento 
de fotografias digitais no contexto da gestão de documentos do 
Arquivo Nacional. O documento elaborado pelo Arquivo 
Nacional aborda o tratamento das fotografias no contexto da 
gestão de documentos, em idade corrente e intermediária, 
direcionadas aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. 
As fotografias digitais produzidas como registro das atividades 
devem possuir relação orgânica com os demais documentos 
produzidos no decorrer da mesma ação. 

 

3.9.4.5 Assessoria técnica  

No ano de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, nenhuma assessoria 

técnica pôde ser realizada pelo Arquivo Especial. A parceria com a Superintendência de 
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Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP), estabelecida em 2019, ficou suspensa 

por conta das medidas de isolamento social. 

 

3.9.4.6 Crescimento do acervo do Arquivo Especial 

No ano de 2020 não foi possível realizar transferência/recolhimento de 

documentos ao Arquivo Especial.  O gráfico 26 apresenta os dados dos períodos entre 

2017 a 2020. 

 

Gráfico 26 - Crescimento do acervo do Arquivo Especial (2017-2020) 

 

Em 2020, durante o trabalho remoto, o Arquivo Especial participou dos 

trabalhos para as efemérides de 60 da UFF e 50 anos da SDC. Durante as atividades 

desenvolvidas, teve acesso a 4.469 fotos do acervo digital da Superintendência de 

Comunicação Social (SCS/UFF). 

 

3.9.4.7 Atendimento ao usuário 

No ano de 2020 foram feitos 3 atendimentos online a pesquisa. Dois 

atendimentos foram feitos no intuito de atender as demandas para as comemorações dos 

60 anos da UFF e um para auxiliar em uma pesquisa dos movimentos LGBT+, 

solicitada por pesquisador de fora da UFF.  Os atendimentos ocorreram nos meses de 

agosto, setembro e outubro. O gráfico 27, reflete a quantidade de atendimentos de 2015 

a 2020, feitos pelo Arquivo Especial. 
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Gráfico 27 - Atendimento ao usuário Arquivo Especial (2015-2020) 

 

Com a esperada implantação do Ica-Atom na UFF (solicitada pela SDC e em 

vias de ser implantado), o Arquivo Especial poderá ampliar a difusão do seu acervo e os 

atendimentos aos usuários. 

 

3.9.5 Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos  

O Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos 

ocupa uma área total de 98,18m², distribuídas em 1 sala de trabalho, 1 laboratório e o 

Hall, que corresponde a um espaço entre a sala de trabalho e a sala do laboratório, onde 

está instalada a Câmara de Desinfestação. 

Possui dentre outras competências, planejar, coordenar e executar as ações de 

preservação no acervo custodiado pela CAR/SDC; diagnosticar e monitorar as 

condições físicas e ambientais dos depósitos dos Arquivos da CAR/SDC; prestar 

orientação técnica para prevenção de sinistros em acervos arquivísticos da Universidade 

e em instituições solicitantes. Por ser um Laboratório, não possui a guarda de acervos, 

como os demais Arquivos da CAR/SDC. 

 

3.9.5.1 Equipe Técnica  

Conforme demonstrado na tabela 23, atualmente dois servidores atuam no 

Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos.   

 

Tabela 26 - Equipe técnica do Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Arquivista 1 

Assistente em Administração 1 

Total da Equipe 2 
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3.9.5.2 Ações desenvolvidas  

No ano de 2020 todas as ações previstas para o Laboratório de Conservação e 

Restauração de Documentos Arquivísticos, foram suspensas, por serem atividades que 

exigem a intervenção direta, utilização de equipamentos e materias específicos.  Dessa 

forma, parte da equipe do Laboratório realizou cursos de capacitação on line, 

pertinentes à sua área de atuação, e outra parte da equipe, foi afastada de suas 

atividades, conforme o artigo 11 da Instrução de Serviço PROGEPE nº 008 de 30 de 

abril de 2020. As ações descritas no quadro 24 voltarão a ser desenvolvidas, assim que o 

trabalho presencial seja retomado. 

 

Quadro 24 - Ações que foram paralisadas no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos 
Arquivísticos (2020) 

AÇÃO STATUS 

Documentação Acadêmica da Faculdade de Tecnologia 
de São Gonçalo (FATESG) 

Paralisada 

Desinfestar a Documentação recebida pela SAPE que 
está contaminada 

Paralisada 

Higienização Documental do Acervo da CAR Paralisada 

 

3.9.5.3 Assessoria técnica  

No período que compreende este relatório, não houve solicitação para este tipo 

de atendimento. 

 

3.9.5.4 Atendimento ao usuário 

No período abarcado por este relatório não houve atendimento ao usuário. 

Foram realizados serviços presenciais de rotina, antes do início do trabalho remoto. 

 

3.9.6 Laboratório de Reprografia 

O Laboratório de Reprografia (LARE) foi criado em 1974, como um setor do 

antigo Núcleo de Documentação (NDC), com o objetivo de microfilmar os documentos 

de matrícula dos alunos nos cursos de graduação da UFF do então Departamento de 

Assuntos Escolares (DAE). Com avanço tecnológico, o LARE passou a implantar o 

sistema híbrido (microfilmagem e digitalização de documentos).  
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O LARE ocupa uma área total de 98,10m², dentro do prédio da CAR/SDC. Este 

espaço é divido em cinco áreas: LARE 1, LARE 2, LARE 3, LARE 4, que são áreas 

anexas. A quinta área é numa sala para o Arquivo de Microfilmes, nos fundos do 

primeiro pavimento do prédio.  

 LARE 1 - Documentos acumulados para serem avaliados e classificados; 

 LARE 2 e 4 - Documentos já digitalizados 

 LARE 3 - Sala de trabalho da equipe, onde estão os equipamentos utilizados 

para o desenvolvimento das atividades do laboratório.   

 Quinta área - Rolos de Microfilmes e jaquetas que são consultados no 

atendimento à pesquisa desse acervo. 

É importante destacar que devido à pandemia do Covid-19, em março de 2020, 

as atividades presenciais foram suspensas pelas normativas da PROGEPE e a equipe de 

servidores do LARE passou a desenvolver suas atividades de forma remota, impactando 

fortemente as atividades desenvolvidas pelo Laboratório. 

 

3.9.6.1 Equipe Técnica  

A equipe técnica do LARE é composta por 4 servidores e 2 bolsistas, conforme 

demonstrado na Tabela 24. 

 

Tabela 27 - Equipe técnica do Laboratório de Reprografia 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Arquivista 2 

Auxiliar em Administração 1 

Técnico em Tecnologia da Informação 1 

Bolsistas 2 

Total da Equipe 6 

 

3.9.6.2 Ações desenvolvidas  

As ações desenvolvidas pelo LARE em 2020 foram realizadas de forma 

presencial até 16 de março, e de forma remota após esta data. Todas as ações 

desenvolvidas pelo Laboratório estão discriminadas no quadro 25 
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Quadro 25 - Atividades desenvolvidas pela equipe técnica do LARE (2020) 

ATIVIDADES LARE 
QUANTIDADE/ 
FREQUÊNCIA 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Avaliação de documentos 10,20 m Documentação acumulada 

Recebimento e registro da 
documentação 

3.220 
documentos 

Documentos oriundos das Coordenações de Cursos e 
da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 
Conferência e entrada em planilha. 

Preparação de documentos 
para digitalização 

5.450 
documentos 

Documentação de matrícula de vestibular anterior a 
2017. Conferência da ordenação dos documentos e 
retirada de grampos, clipes e outros elementos 
estranhos. 

Digitalização de 
documentos impressos 

5.450 
documentos 

Captura e processamento técnico do documento e 
controle de qualidade. 

Indexação dos microfilmes 
dos registros de diplomas 

88 rolos 
Criação de planilha com índice e descrição dos rolos 
de microfilmes de registros de diplomas da UFF que se 
encontram no arquivo de microfilmes. 

Digitalização de 
documentos microfilmados 

18.480 
documentos 

Digitalização de microfilmes de registros de diplomas 
da UFF que se encontram no arquivo de microfilmes. 

Elaboração do tutorial 
“MICROFILMES - 
Manual e Orientações” 

- 
Tutorial de como realizar pesquisa e digitalização de 
documentos microfilmados nos equipamentos 
disponíveis no LARE. 

Controle das atividades dos 
bolsistas 

Mensal Revisão de atividades. 

Fechamento da folha de 
pagamento de bolsistas 

Mensal 
Controle da folha de ponto e encaminhamento à 
PROGRAD. 

Acompanhamento de e-
mails do setor 

Diário 
Tem como objetivo responder às demandas 
direcionadas ao setor. 

Leitura dos boletins de 
serviço e normas e 
orientações sobre o 
trabalho remoto 

Diário Atividade desenvolvida por todos os servidores 

Elaboração de relatório 
“Análise sobre a 
implementação do Acervo 
Acadêmico Digital” 

- 
Análise da legislação referente à implantação do 
Acervo Acadêmico Digital e avaliação das condições 
do LARE de atender demandas deste tema. 

Atendimento à pesquisa e 
demais atendimentos 

22 
Atividade realizada mediante consulta ao acervo de 
documentos microfilmados ou digitalizados, ou a bases 
de dados/tabelas. 

 

3.9.6.3 Parcerias  

O Laboratório de Reprografia atua em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação 

no projeto de apoio acadêmico - PDI Digitalização, através deste projeto foi firmado um 

acordo para o Laboratório digitalizar o acervo de microfilmes. 

Esta atividade precisou ser paralisada diante do estabelecimento do regime de 

trabalho remoto, devido a pandemia de Covid-19. 
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3.9.6.4 Crescimento do acervo do LARE 

Apesar de ser um laboratório de reprografia, o LARE tem a gerência sobre os 

acervos de microfilmes, que demandam consultas eventuais pela administração da UFF. 

O acervo totaliza 3.200 microfilmes, conforme dados extraídos dos relatórios dos anos 

de 2018 e 2019. 

Quanto aos acervos provenientes das Coordenações de Curso, estes são enviados 

para o LARE realizar a digitalização, e não correspondem a transferências de 

documentos para a CAR/SDC (Norma de Serviço nº 654/2016).  Após o processo de 

digitalização pelo LARE, os documentos são devolvidos para os produtores da 

documentação. 

 

3.9.6.5 Atendimento ao usuário 

Em 2020 registramos um total 22 atendimentos ao usuário, principalmente à 

PROGRAD, quanto a requisições de consulta ao acervo de microfilmes de 

documentação de alunos e processos, e digitalização de documentos de matrícula de 

alunos da graduação. 

O gráfico 28 apresenta o total de atendimentos realizados pela equipe técnica do 

LARE, nos últimos 5 anos.  

 

Gráfico 28 - Atendimentos realizados pelo LARE (2015-2020) 
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3.10 Serviços ao usuário realizados pela CAR 

As seguintes atividades se configuram como “serviços ao usuário” prestados 

pela CAR: Arquivamento e desarquivamento de documentos; Assessoria Técnica em 

Arquivos; Atendimento à pesquisa; Digitalização de documentos e Eliminação de 

documentos. 

Os gráficos a seguir, apresentam em números, a execução dos mesmos entre 

2015 e 2020. 

 

Gráfico 29 - Serviço ao usuário: Arquivamento de documentos na CAR/SDC (2015-2020) 

 

Gráfico 30 - Serviço ao usuário: Assessoria técnica em arquivos da CAR/SDC27 (2015-2020) 

 
 

27 Suspensão de assessorias técnicas e de transferências de 2018 a 2020, ainda em vigência. 
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Gráfico 31 - Serviço ao usuário: Atendimento à pesquisa na CAR/SDC (2015-2020) 

 

 

Gráfico 32 - Serviço ao usuário: Desarquivamento de documentos na CAR/SDC (2015-2020) 
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Gráfico 33 - Serviço ao usuário: Digitalização de documentos na CAR/SDC (2015-2020) 

 

 

Gráfico 34 - Serviço ao usuário: Eliminação de documentos na CAR/SDC (2015-2020) 
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 26 (vinte e seis) bibliotecas setoriais contendo acervos de diferentes áreas de 

conhecimento; 

Responsável pela gestão de 16828 servidores, em 2020 as ações da CBI se 

desenvolveram a partir dos seguintes macroprocessos29: acesso à informação; 

atualização, manutenção e preservação de acervos, formação continuada, gestão 

administrativa, gestão técnica, gestão de pessoal e serviços ao usuário.   

As informações quali-quantitativas das ações desenvolvidas no ano de 2020  

pela CBI,  abrange as seguintes dimensões: dados descritivos do processo de aquisição 

de bibliografia básica; taxa de crescimento do acervo; ações de transposição virtual de 

atendimentos de usuários da comunidade acadêmica; desenvolvimento de iniciativas 

digitais; gestão do acervo e serviços das bibliotecas.  

As atividades realizadas no período de vigência deste relatório foram 

desenvolvidas de forma híbrida considerando o início do período de isolamento social 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como medida de contenção 

da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).  A partir da segunda 

quinzena de março, a gestão de pessoal e manutenção dos serviços pelos setores, 

tornou-se um desafio para toda universidade, incluindo a Superintendência de 

Documentação, suas Coordenações e unidades. 

 

4.1 FINALIDADE 

São finalidades da CBI/SDC: 

 Acesso à Informação. 

 Atualização, manutenção e preservação de acervos. 

 

4.2 COMPETÊNCIAS DA CBI/SDC 

Conforme o Regimento Interno compete à Coordenação de Bibliotecas da 

Superintendência de Documentação: 

 Promover a integração permanente entre as bibliotecas e as unidades 

acadêmicas e administrativas da Universidade. 

 Planejar e acompanhar a aquisição de material bibliográfico para os acervos 

 
28 Dados de dezembro de 2020. 
29 Segundo o TCU “macroprocessos podem ser entendidos como agrupamentos de processos necessários 
para a produção de uma ação ou desempenho de uma atribuição da organização”. 
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das bibliotecas; 

 Orientar e garantir o processamento técnico e a recuperação da informação 

nas bibliotecas; 

 Supervisionar a manutenção e atualização do sistema de gestão do acervo e 

serviços de Bibliotecas; 

 Propor e acompanhar diretrizes sobre política de informação nas bibliotecas; 

 Supervisionar e regulamentar o uso dos serviços e produtos das bibliotecas; 

 Orientar as bibliotecas, quanto à organização, formação e tratamento de 

acervos; 

 Propor a realização de eventos na área de Biblioteconomia; 

 Planejar e supervisionar projetos técnicos voltados para a Biblioteconomia, 

por intermédio de parcerias entre a Universidade e outras instituições; 

 Planejar, supervisionar e incentivar ações de sustentabilidade voltadas à 

gestão de acervos da universidade. 

 Promover e assegurar visitas técnicas às unidades sob sua responsabilidade. 

 

4.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Seguem, abaixo, atividades desenvolvidas pela CBI/SDC: 

 Implantação do “Programa de Relacionamento para a Gestão de Coleções da 

Graduação UFF”; 

 Promoção da comunicação entre a Biblioteca e os Cursos de Graduação da 

UFF para facilitar a formação do acervo nas bibliotecas, através do uso das 

tecnologias da informação e da comunicação que facilitem essa tarefa 

importante para o alcance do sucesso de cada curso, e consequentemente 

para o sucesso institucional; 

 Gestão Administrativa; 

 Acompanhamento das ações de manutenção realizadas pela SOMA; 

 Reuniões administrativas com a PROGEPE, PROGRAD e PROAD.  As 

temáticas mais relevantes foram: licitação de aquisição bibliográfica 

(impressa e e-book), avaliação de desempenho, contratos, licenças médicas; 

 Gestão documental; 

 Gestão de contratos: Acompanhamento da manutenção das antenas antifurto; 

Fiscalização da manutenção do sistema Pergamum (Fornecedor do 
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Pergamum: APC/ Associação Paranaense de Cultura); 

 Reuniões realizadas com as unidades (quantitativo descrito na tabela 26 

abaixo); 

 Visitas de Avaliação do MEC; 

 Disponibilização dos documentos de preparação disponibilizados no drive da 

SPDC; Plano de contingência solicitado pelo MEC; 

 Informações das unidades ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) para a 

composição do "Relatório de Adequação das Bibliografias"; 

 Elaboração do documento “Recomendações pós-pandemia para a proteção 

da saúde dos profissionais e preservação do acervo nas Bibliotecas e Centros 

de Documentação da Universidade Federal Fluminense”;  

 Elaboração da Política de Acesso ao Centro de Obras Raras e Especiais; 

 

Tabela 28 - Reuniões realizadas pela CBI (2020) 

CATEGORIA DA REUNIÃO 
NO DE REUNIÕES 

1º SEMESTRE 
NO DE REUNIÕES  

2º SEMESTRE 

Gestão administrativa 10 56 

Gestão de pessoal 53 53 

Gestão técnica 7 5 

Planejamento e acompanhamento 30 -- 

TOTAL 100 114 

TOTAL ANUAL: 214 

 

4.4 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE BIBLIOTECAS E ACERVOS 

4.4.1 Acesso à Informação  

 Portal de Periódicos da CAPES; 

 Acompanhamento do funcionamento do acesso remoto em parceria com a 

CGDI e a STI; 

 Elaboração de tutoriais disponíveis no Canal do Sistema de Bibliotecas da 

UFF no Youtube: https://youtu.be/A-UmPZjbV2k; 

 Orientações para acesso aos recursos e bases disponíveis no Portal; 

 Reestruturação do acesso remoto às Bases de dados de acesso exclusivo da 

UFF (Reestruturação do serviço, correção, gestão da informação 

disponibilizada, acompanhamento, controle e orientação do acesso);  
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 Gestão do acesso remoto; 

 Acompanhamento do funcionamento e acesso das bases de acesso 

permanente e assinadas; 

 Orientações para acesso aos recursos e bases disponíveis nos diferentes 

Portais de acesso permanente ou assinados; 

 Elaboração de conteúdos para as redes sociais; 

 Serviço de criação de posts instrutivos (imagens, legenda, e hashtags) e de 

interesse geral dos usuários; elaboração de tutoriais, lives etc.; 

 Promoção dos produtos, serviços, recursos e ferramentas do Sistema de 

Bibliotecas da UFF. 

 Submissão de itens bibliográficos, validação de itens bibliográficos, 

orientação de pesquisa aos usuários; 

 Treinamento das secretarias e coordenações de curso para submissão de itens 

bibliográficos no RiUFF; 

 Estudo de usuários online para verificar que tipo de conteúdo o público 

online gostaria de acessar; 

 Criação de 207 pastas de conteúdos temáticos para as redes sociais; 

 Criação de 9 tutoriais de uso de ferramentas e recursos; 

 Criação de um canal no youtube para o Sistema de Bibliotecas da UFF 

(atualmente com 29 vídeos disponíveis, entre lives, tutoriais e apresentações 

de bibliotecas).  

 

4.4.2 Atualização, manutenção e preservação de acervos 

 Aquisição de livros: As ações de aquisição da SPDC se desenvolveram no 

sentido de adquirir os títulos solicitados pelos cursos que passariam por 

avaliação externa em 2020/2021, e que poderiam ser contemplados com o 

valor disponibilizado de R$ 102.000,00 em novembro de 2019; 

 Cursos contemplados com as bibliografias básica e complementar de 

títulos nacionais: Enfermagem Bacharelado de Rio das Ostras, Produção 

Cultural Bacharelado de Rio das Ostras, Biblioteconomia Bacharelado de 

Niterói, Estudos de Mídia Bacharelado Niterói, Políticas Públicas 

Bacharelado de Angra dos Reis, Geofísica Bacharelado de Niterói, 

Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente Bacharelado de Niterói e 
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Matemática Bacharelado de Pádua; 

 Solicitação de verba: Foi solicitada verba em 2020 para aquisição de títulos, 

visando dar continuidade ao atendimento prioritário dos cursos com previsão 

de avaliação externa do MEC em 2020/2021 e, atendimento à demanda 

reprimida dos anos anteriores.  A Reitoria disponibilizou para essa aquisição 

o valor de R$ 500.000,00 sendo que do total, R$ 150.120,00 foi empenhado 

para o fornecedor de títulos nacionais, R$ 100.000,00 foi empenhado para o 

fornecedor de títulos estrangeiros (vencedores do Pregão 39/2020, realizado 

em junho de 2020) e os restantes R$ 249.880,00 serão empenhados no 

próximo ano (2021), para dar continuidade no atendimento aos cursos que 

terão previsão de avaliação pelo MEC; 

 Cursos com solicitação de bibliografias básica e complementar (títulos 

nacionais) a serem contemplados: Artes Bacharelado Niterói, Sociologia 

Bacharelado Niterói, Produção Cultural Bacharelado de Niterói, Ciências 

Contábeis Bacharelado de Niterói, Segurança Pública Bacharelado, 

Segurança Pública Tecnólogo de Niterói; 

 Cursos com solicitação de bibliografias básica e complementar (títulos 

estrangeiros): Biblioteconomia Bacharelado de Niterói, Sociologia 

Bacharelado de Niterói, Estudos de Mídia Bacharelado de Niterói, Artes 

Bacharelado de Niterói, Políticas Públicas Bacharelado de Angra dos Reis, 

Engenharia Agrícola e Ambiental Bacharelado de Niterói, Produção Cultural 

Bacharelado de Rio das Ostras, Enfermagem Bacharelado de Rio das Ostras, 

Direito Bacharelado de Macaé, Administração Bacharelado de Macaé e 

Ciências Contábeis Bacharelado de Macaé, Matemática Bacharelado de 

Pádua, Segurança Pública Bacharelado, Segurança Pública Tecnólogo de 

Niterói. 

 Contatos com fornecedores para recebimento de trials (acessos gratuitos) 

de recursos, ferramentas e e-books de modo a aumentar a informação digital 

disponível; 

 Avaliação comparativa dos fornecedores, análise de propostas, modelo de 

negócios e quantidade de acervo disponível; 

 Estudos de viabilidade para aquisição de e-books; 

 Entrega de documentação técnica para o processo de assinatura de 

bases de e-books para atendimento aos períodos letivos especiais em 14/09 a 
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15/12/2020 (1º semestre) e 01/02 a 10/05/2021 (2º semestre letivo), 

realizados remotamente e estabelecidos por Decisão CEPEx nº 111/2020 - 

Reorganização dos Calendários Escolar e Administrativo regulares para o 

ano letivo de 2020; 

 

Quadro 26- Demonstrativo do status da aquisição de bibliografia básica (livros nacionais) 

CURSOS TÍTULOS 
SOLICITADOS 

TÍTULOS 
COTADOS 

TÍTULOS 
RECEBIDOS 

TÍTULOS 
ESGOTADOS 

CANCELADOS 

EXEMPLARES 
RECEBIDOS 

VALOR 
TOTAL R$ 

STATUS/ DEZ.2020 

Enfermagem 
Bacharelado (Rio 

das Ostras) 
74 49 44 30 113 R$ 20.227,11 

 Recebido 
 Tombado  
 Encaminhado à BRO 

Produção 
Cultural 

Bacharelado (Rio 
das Ostras) 

25 10 8 17 24 R$ 748,32 

 Recebido 
 Solicitada à biblioteca a 

substituição de títulos 
esgotados 

Geofísica 
Bacharelado 

(Niterói) 
14 7 6 8 42 R$ 5.677,56 

 Recebido 
 Solicitado a biblioteca 

substituição de títulos 
esgotados 

Estudos de 
Mídia 

Bacharelado 
(Niterói) 

19 16 15 4 49 R$ 1.676,23  Recebido 

Biblioteconomia 
Bacharelado 

(Niterói) 
26 10 8 18 37 R$ 1.253,17 

 Recebido 
 Solicitado a biblioteca 

substituição de títulos 
esgotados. 

Políticas Públicas 
Bacharelado 

(Angra dos Reis) 
63 46 37 22 162 R$ 9.653,62 

 Recebido 
 Falta receber 4 títulos 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Bacharelado 
(Niterói) 

35 16 13 19 45 R$ 4.671,45 

 Recebido 
 Solicitado a biblioteca 

substituição de títulos 
esgotados 

 Falta receber 3 títulos 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Bacharelado 
(Niterói)  

2ª Solicitação 

9 9 0 1 0 R$ 0,00 

 Cotação autorizada 
 Aguardando entrega  
 Solicitação recebida para 

substituir os títulos 
esgotados 

  1 título cancelado 
(disponível apenas como 
ebook) 

Matemática 
Bacharelado 

(Santo Antônio 
de Pádua) 

16 12 0 4 0 R$ 0,00  Cotação autorizada 
 Aguardando entrega 

Ciências 
Contábeis 

Bacharelado 
(Niterói) 

55 52 0 3 0 R$ 0,00  Cotação autorizada 
 Aguardando entrega 

TOTAL 336 227 131 124 472 43.907,46  

Fonte: Registros da Unidade de Desenvolvimento de Coleções (SDPC) 
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Quadro 27 - Demonstrativo do status da aquisição de bibliografia complementar (livros nacionais) 

CURSOS 
TÍTULOS 

SOLICITADOS 
TÍTULOS 

COTADOS 
TÍTULOS 

RECEBIDOS 

TÍTULOS 
ESGOTADOS 
CANCELADOS 

EXEMPLARES 
RECEBIDOS 

VALOR 
TOTAL R$ 

STATUS/ 
DEZ.2020 

Enfermagem 
Bacharelado  

(Rio das Ostras) 
27 13 13 14 29 

R$ 
3.692,81 

 Recebido 
 Tombado 
 Encaminhado 

à BRO 
Enfermagem 

Bacharelado (Rio 
das Ostras)  

2ª Solicitação 

3 2 2 1 6 
R$ 

1.764,63  Recebido 

Produção 
Cultural 

Bacharelado 
(Rio das Ostras) 

6 3 3 3 6 R$ 182,82  Recebido 

Geofísica 
Bacharelado 

(Niterói) 
9 6 6 3 23 

R$ 
2.127,64 

 Recebido 

Estudos de Mídia 
Bacharelado 

(Niterói) 
6 3 3 3 7 R$ 166,45  Recebido 

Biblioteconomia 
Bacharelado 

(Niterói) 
35 9 8 26 30 

R$ 
1.086,44 

 Recebido 
 Solicitado à 

biblioteca a 
substituição 
dos títulos 
esgotados 

 Falta receber 
1 título 

Políticas Públicas 
Bacharelado 

(Angra) 
47 23 17 28 51 

R$ 
3.693,06 

 Recebido 
 Falta receber 

2 títulos 

Medicina 
Bacharelado 

(Niterói) 
1 1 1 0 2 R$ 869,42  Recebido 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Bacharelado 
(Niterói) 

17 10 0 0 0 R$ 0,00 

 Cotação 
Autorizada 

 Aguardando 
entrega 

Matemática 
Bacharelado 

(Santo Antônio 
de Pádua) 

12 9 0 3 0 R$ 0,00 

 Cotação 
Autorizada 

 Aguardando 
entrega 

Ciências 
Contábeis 

Bacharelado 
(Niterói) 

30 26 0 4 0 R$ 0,00 

 Cotação 
Autorizada 

 Aguardando 
entrega 

TOTAL 193 105 53 93 154 13.583,27  

Fonte: Registros da Unidade de Desenvolvimento de Coleções (SDPC) 

 

4.4.3 Ações de preservação e conservação dos acervos  

4.4.3.1 Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos  

O Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) é o 

órgão responsável pelas ações de preservação e conservação das obras do Sistema de 
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Bibliotecas da UFF.  Em 2020, o LACORD realizou 1.125 ações relacionadas à 

preservação e conservação de acervos. Dentre estas: 

 

Quadro 28– Preservação e conservação de acervos 

UNIDADE ATIVIDADE/PROGRAMA QUANTIDADE 

LACORD Higienização de acervos de coleções de obras raras e especiais 340 

LACORD 
Restauro de itens do acervo de coleções de obras raras e 
especiais 

12 

LACORD Acondicionamento de itens do acervo de obras raras e especiais 220 

LACORD Avaliação de obras raras e especiais das unidades de informação 550 

LACORD 
Consultoria para recebimento da coleção do acervo da Sociedade 
Brasileira de Artistas de Teatro (SBAT) 

03 

LACORD 

Consultoria a unidades do Sistema de bibliotecas - BCV 
Orientação de procedimentos quanto a acervos inundados, 
danificados, com presença de pragas etc com vistas a melhor 
preservação e conservação, bem como resolução, quando 
possível, desses problemas. 

01 

TOTAL DE 
AÇÕES 

 1.125 

 

4.4.4 Gestão Técnica 

 Área Técnica do Portal de Bibliotecas - Elaboração de documentos e 

procedimentos; 

 Catalogação, indexação, vocabulário controlado, circulação e materiais: 

dúvidas, informes, explicações e apoio técnico;  

 Controle de qualidade - acompanhamento, correções, orientações e 

solicitações de ajustes; 

 Acesso remoto a itens bibliográficos - reformulação acessos remotos 

(Proxy), e-books, fornecedores, disponibilização de fontes de pesquisa on-

line gratuitas no portal de bibliotecas; dúvidas, informes, explicações e apoio 

técnico; 

 Orientação e suporte à equipe do atendimento@id.uff.br (STI); 

 Acompanhamento de dados de acesso à informação. 

 

4.4.5 Pergamum UFF 

 Controle de qualidade da base bibliográfica (no catálogo online): Ajustes e 

correções dos registros de catalogação, autoridades e outros, de modo a 
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melhorar a experiência do usuário durante a busca no catálogo online. 

(Realizado pelos bibliotecários das unidades). 

 Acompanhamento das correções dos dados e orientação para os servidores, 

correção de dados controlados, ajustes nos procedimentos (CBI). 

 Suporte Pergamum-UFF: Garantia da atualização, manutenção e 

funcionamento adequado do Pergamum-UFF. Envolve orientação dos 

servidores, solicitação de correção de erros e mediar a comunicação entre a 

STI/UFF e APC/Pergamum.  

 Controle das datas de devolução de alunos, calendário etc: Alteração das 

datas de devolução e retirada de suspensão dos usuários, conforme novas 

instruções de serviço aumentando o prazo de trabalho remoto vão sendo 

publicadas. 

 

4.4.6 Serviços online ao usuário 

 Atendimento online: serviço de auxílio ao usuário no esclarecimento de 

dúvidas e orientações à respeito dos serviços prestados pelas bibliotecas, 

orientação para acesso às bases de dados e e-books; 

 Emissão de documento de Nada Consta: serviço de fornecimento de 

declaração de ausência de débitos e/ou pendências com o Sistema de 

Bibliotecas da UFF. Caso o usuário esteja com livro, o mesmo deve ser 

devolvido. Deve ser solicitado à biblioteca que atende o curso do usuário., 

com agendamento para devolução; 

 Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos: orientação, 

fornecida pelos bibliotecários, para a normalização de trabalhos técnico-

científicos de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. Serviço deve ser solicitado à biblioteca que atende o 

curso do usuário através do site www.bibliotecas.uff.br/contato.  

 Treinamento de usuários: Serviço de instrução formal ou informal prestada 

aos usuários, para melhor utilização dos serviços e recursos de informação 

existentes na biblioteca. Alguns treinamentos são ministrados apenas sob 

demanda.  Elaboração de tutoriais e lives;  

 Levantamento bibliográfico: Serviço que consiste em pesquisar a 

bibliografia existente sobre um determinado assunto, seguindo os dados 
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oferecidos pelo usuário, como palavras-chave, tipologia do material e 

idioma; 

 Elaboração de tutoriais 

Acesso ao portal de periódicos Capes: https://youtu.be/A-UmPZjbV2k 

Normas técnicas no catálogo online: https://youtu.be/lqlpqGC5giE.   

Como acessar e-books gratuitos na UFF: https://youtu.be/hqqkJCFCOPs 

Como se registrar no RIUFF: https://youtu.be/-j-UGlrqFwE 

Como encontrar Currículo lattes: https://youtu.be/Y_SYA9pFtFE 

Como gerar ficha catalográfica: https://youtu.be/MM7u76KMizI 

Como fazer busca pela Medline: https://youtu.be/lKyeQWd2Fzw 

Acesso a e-books (Proxy): https://youtu.be/8hdX5iO7dkg 

 Orientação e elaboração de posts instrutivos para redes sociais. 

 

Quadro 29 – Eventos desenvolvidos pelas bibliotecas do Sistema no primeiro semestre de 2020.  

UNIDADE 
NOME DO 

PROJETO/AÇÃO 
DESCRIÇÃO 

BCV “O TEMA É...”. 

O objetivo deste Projeto é divulgar e dar acesso à ciência de maneira 
descomplicada a um público amplo através da ferramenta Instagram; 
ferramenta essa muito atual e utilizada não só pelos acadêmicos mais por 
pessoas "comuns" que através dela acessam todo tipo de conhecimento.  
Online. Link:  @bcvbiblioteca 

BRO 

CLUBE DO LIVRO 
ÁGUA-VIVA 

Evento mensal: Presencial: 13/03; Online: 19/06 e 17/07. 

ACOLHIMENTO 
ESTUDANTIL - 

TROTE 
CULTURAL 

Evento programado para 17/03, mas cancelado devido a pandemia. 

CIRCUITO CURO 

Visita guiada pelo campus, apresentando os espaços: Biblioteca, Casa 
Sustentável - ESF, Focus Empresa jr, HortUFF, Galeria Precária, Quadra, 
e laboratórios de Anatomia, Química, Neurociência, Microbiologia e 
Semiologia. / Evento programado para 17/03 - Cancelado devido à 
pandemia 

BIBLIOTELIÊ 
Oficina de pintura e estêncil em camisas, revitalização do grafite do Muro 
do IHS, que foi vandalizado, pelos artistas locais do grupo Barteliê.  
Evento programado para 23/03 - Cancelado devido a pandemia. 

 

4.4.7 Indicadores operacionais do Sistema de Bibliotecas 

4.4.7.1 Acervo disponível 

O número de catalogação teve uma queda, considerando que os bibliotecários 
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não estão com o acervo em mãos durante o trabalho remoto. Alguns itens foram 

catalogados no período de janeiro a março, ou por meio de planilhas preparadas por 

assistentes administrativos no mesmo período, permitindo assim a inclusão de itens no 

catálogo mesmo em trabalho remoto. Essas catalogações serão revisadas pelos 

profissionais no retorno, de posse dos materiais em mãos. Foram feitas, também, 

correções necessárias para a qualidade da base e melhoria da recuperação da informação 

pelo usuário, bem como catalogação de e-books e periódicos on-line e, ainda, ajustes de 

recursos eletrônicos no catálogo on-line.  

No período de abrangência deste relatório foram catalogados 2.827 registros de 

acervos e 14.163 exemplares30.  

 

Tabela 29 - Total do Acervo em 2020 

TÍTULOS/EXEMPLARES 
ACERVO TOTAL 

2019 
CATALOGADOS  

EM 2020 
TOTAL 

2020 

Títulos 426.716 2.82731 429.005 

Exemplares 1.216.396 14.163 1.233.215 

Fonte: Relatório 18 “Est-Levantamentos bibliográficos-Geral do acervo (18)-ESTATÍSTICA GERAL DO ACERVO - 
DADOS ÚNICOS - SEM GRUPO POR BIBLIOTECA”, Pergamum-UFF (data inicial 01/01/2020 - data final 31/12/2020). 
Coordenação de Bibliotecas.SDC.UFF. 

 

Gráfico 35 - Acervo bibliográfico e digital da CBI/SDC (2015-2020) 

 
30Fonte: Relatório 18 do Pergamum UFF.  
31 No relatório 59 (levantamento do acervo atual), consta um total de 2.782 títulos.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Acervo Total (Títulos) 369.549 398.322 407.133 416.675 426.450 429.005

Acervo Total (Exemplares) 1.152.698 1.174.635 1.196.872 1.210.903 1.230.161 1.233.215
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Gráfico 36 - Crescimento do acervo bibliográfico e digital da CBI/SDC (2016-2020) 

 

O total de títulos e exemplares na tabela anterior (“Total do Acervo em 2020”) 

engloba, também, as dissertações, teses e periódicos, cujo crescimento pode ser 

observado nas Tabelas 27, 28 e 29. 

 

Tabela 30 - Acervo de Dissertações (2015-2020) 

ACERVO DE 
DISSERTAÇÕES 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Títulos       
Dissertações 5.188 5.269 5.290 5.312 5.333 5.337 
Dissertações da UFF 13.874 14.776 16.036 17.459 18.813 19.052 
Volumes       
Dissertações 6.048 6.132 6.154 6.155 6.175 6.179 
Dissertações da UFF 17.711 18.838 20.328 21.388 21.716 22.056 

 

Tabela 31 - Acervo de Teses (2015-2020) 

ACERVO DE TESES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Títulos       
Teses 5.891 5.908 5.929 5.957 5.994 5.997 
Teses da UFF 2.793 3.095 3.442 3.811 4.279 4.378 
Volumes       
Teses 7.246 7.246 7.288 7.301 7.328 7.331 
Teses da UFF 4.259 4.635 5.087 5.464 5.636 5.778 

 

Tabela 32 - Acervo de Periódicos (2015-2020) 

ACERVO DE 
PERIÓDICOS 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Títulos 21.455 21.682 21.902 21.902 21.902 21.902 
Fascículos 573.586 574.627 578.773 578.773 578.773 578.773 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Crescimento de Títulos no
acervo 7,78% 2,21% 2,34% 2,34% 0,60%

Crescimento de
Exemplares no acervo 1,90% 1,89% 1,17% 1,59% 0,25%
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4.4.7.2 Acervo Digital /Eletrônico 

A SDC por meio da Coordenação de Bibliotecas vem trabalhando já há algum 

tempo com a administração central da UFF, para disponibilizar o maior número de 

obras digitais, bem como a aquisição de novos títulos de e-books para seus usuários. 

Atualmente o acervo digital da SDC é composto por: 

 10.775 títulos da produção científica e acadêmica da Universidade, 

disponível no Repositório Institucional da UFF (RIUFF); 

 4.147 títulos de e-books; (Constam no catálogo online Pergamum/UFF, 

1.372 títulos). *A previsão é de importação dos registros catalográficos dos 

demais fornecedores até dez. 2021. 

No ano de 2020, a Universidade Federal Fluminense subsidiada pela 

Superintendência de Documentação, realizou a assinatura de três Bases de dados 

virtuais: Target Web; Pearson e Minha Biblioteca. Ambas as plataformas apresentam, 

de forma complementar, a maioria das referências de bibliografias básica e 

complementar sugeridas pelos docentes, além de um catálogo de cerca de 20.000 títulos. 

A Superintendência de Documentação realizou consulta junto aos docentes dos 

cursos de graduação presencial, que indicaram os títulos mais relevantes para suas 

disciplinas. As plataformas Pearson e Minha Biblioteca possuem conteúdos que 

atendem a maior parte dos títulos sugeridos na consulta. Ambas as plataformas 

oferecem acesso simultâneo aos usuários cadastrados, acesso de qualquer dispositivo 

móvel com internet e leitura em voz alta como característica de acessibilidade. 

 

Tabela 33 - Contratação plataformas Pearson e Minha Biblioteca em 2020 

EMPRESA 
E-BOOKS  

(Nº DE TÍTULOS) 
LICENÇAS 
ACESSOS 

CUSTO 
UNITÁRIO 

VIGÊNCIA 

Pearson Mais de 9.200 20.000 R$ 1,60 
06/10/20 a 
06/10/2021  

Minha 
Biblioteca 

Mais de 8.000 
5.000 + 

2.400(aditivo) 
R$ 2,40 

21/09/2020 a 21/09/2021 
14/10/2020 a 21/09/2021 

(aditivo) 

 

4.4.7.3 Sistema de Bibliotecas (CBI/SDC) em números  

Os quadros abaixo apresentam os números do Sistema de Bibliotecas em 2020. 

Importante mencionar que as bibliotecas estiveram fechadas de 17/03 a 31/12/2020, mas 

foram realizados atendimentos pontuais, como devolução de itens de alunos formandos 
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e empréstimos excepcionais para professores. 

 

Quadro 30 – Funcionamento, frequência e serviços aos usuários  

 2018 2019 2020 OBSERVAÇÃO 

Dias de 
funcionamento 

229 217 
117 dias 

01/01 a 16/03 
(presencial) 

Média dos dias de funcionamento 
das bibliotecas 

Frequência de 
usuários 

548.785 333.818 
Atendimento online a 

partir de 15/3/20 
Nº de entrada de usuários nas 

Bibliotecas 

Usuários 
cadastrados 

7.028 7.106 235 
Nº de usuários cadastrados no 

Pergamum 

Usuários 
capacitados  

5.541 3.821 923 Nº de usuários capacitados 

Nº de fichas 
catalográficas 

2.962 3.562 106 
Nº fichas catalográficas elaboradas 

manualmente e pelo FICA-ON 

 

Quadro 31 – Atualização, manutenção e acesso ao acervo 

ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO EM 2020 

Nº de títulos de livros adquiridos por compra - 
entregues 

184 Σ número de livros adquiridos por compra 

Nº de exemplares de livros adquiridos por 
compra - entregues 

626 
Σ número de exemplares adquiridos por 

compra 

Nº de livros adquiridos por doação - Σ número de livros adquiridos por doação 

Nº de livros tratados 
tecnicamente, catalogados (Títulos) 

2.827 
Σ número de títulos catalogados no 

PergamumUFF 

Nº de livros tratados 
tecnicamente, catalogados (Exemplares) 

14.163 
Σ número de exemplares 

cadastrados no PergamumUFF 

ACESSO AO ACERVO 

Nº de empréstimos 4.576 
Σ número de obras bibliográficas 

emprestadas e renovadas 

Nº de consultas* 2.406 
Σ número de obras bibliográficas 

consultadas 

Nº de empréstimo entre bibliotecas (cedidos) 27 
Σ número de empréstimos cedidos 

pelo Sistema de Bibliotecas da UFF 
a usuários de outras instituições 

Nº de empréstimo entre bibliotecas (atendidos) 32 
Σ número de empréstimos solicitados 

para usuários do Sistema de Bibliotecas 
a outras instituições 

* O nº de consultas foi retirado do relatório “Consultas-Internas do acervo (relatório 136)” e de empréstimos do relatório 12 
“Estatística de circulação de materiais geral e por grandes áreas (12)” ambos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.  
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Quadro 32 - Capacitação de usuários do Sistema de Bibliotecas da UFF  

FORNECEDOR/PLATAFORMA 
Nº DE 

PARTICIPANTES 
OBSERVAÇÕES 

Minha Biblioteca 90 
3 Treinamentos 
(19/10, 21/10, 09/12/20) 

Pearson 83 
2 Treinamentos (29/10 e 03/11/20) 
Gravação disponível online 
*93 visualizações 

Criação do canal Youtube  
do Sistema de Bibliotecas da UFF 
(27 vídeos públicos) 

532 

13 lives/palestras; 
1 exposição virtual SDC 50 anos; 
1 vídeo de apresentação do sistema; 
3 vídeos de apresentação de unidade 
(BIAR e BINF); 
9 tutoriais de uso de serviços e 
ferramentas do Sistema;   
1 treinamento de usabilidade Pearson; 
11 playlists; 
Data: 13/05/2020. 
* 5.370 visualizações (até 11/12/20) 

Treinamento: Zotero - Gerenciador de 
Referências Bibliográficas, com 
Leonardo Simonini. 
Conteúdo: Utilização do software livre 
Zotero para gestão e compartilhamento 
de referências. 
Duração: 2h 

55 

1 treinamento (30/09/2020) 
Gravado como live no canal do 
Youtube 
*305 visualizações 

Treinamento: Webinar Base de dados 
Compendex - Elsevier 
Duração: 45 minutos 
Conteúdo: Atualização Compendex 
(Não disponível após o horário). 

20 1 Treinamento (29/10/20) 

Treinamento: Webinar Scopus 
Conteúdo: Apresentação do banco de 
dados de resumos e citações de artigos 
para jornais/revistas acadêmicos 
Scopus, que abrange cerca de 19,5 mil 
títulos. 
Duração: 90 minutos 

56 1 treinamento (23/11/2020) 

Treinamento: ScienceDirect & 
Mendeley 
Conteúdo: Apresentação de produtos 
multidisciplinares como o gerenciador 
livre de referência Mendeley e a 
ferramenta de busca científica 
ScienceDirect. 
Duração: 120 minutos 

29 
1 treinamento 
Data: 30/11/2020 

Treinamento: Conversando sobre a 
norma de Vancouver: citações e 
referências 

58 

1 Treinamento 
Data: 09/12/2020 
Gravação disponível no canal do 
Youtube. 
Visualizações no canal: 217 

Otimizando a sua pesquisa de literatura 
científica na área de biomédicas com 
as ferramentas do Embase 

15 
1 Treinamento 
Data: 14/12/2020 
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Quadro 33 – Atendimento interno e suporte ao PERGAMUM-UFF 

ATIVIDADES QUANTIDADE 

Atividades técnicas 

Acesso remoto e-books 40 

Suporte-Pergamum 85 

Catalogação 48 

Circulação 71 

Erro Pergamum 3 

Orientação Pergamum 17 

Oscilação no sistema 10 

Parâmetros 63 

Pergamum manutenção 5 

Portal de bibliotecas 8 

Estágio supervisionado 28 

Ficha catalográfica 7 

Fiscalização, manutenção 3 

Mapeamento de processo* 5 

Relatórios 25 

Transferência de acervo 14 

Encaminhamento para 
outros setores 

180 

Controle de Qualidade 

Correção de autoridade 187 

Coleção 47 

Classificação 30 

Unificação de acervo 161 

Inclusão no Pergamum 

Assunto 64 

Autoridade 35 

Tabela de coleção, cursos 2 

Local de publicação 11 

Editoras 186 

TOTAL 1.335 
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Quadro 34 - Acesso dos usuários às principais bases eletrônicas/virtuais de material bibliográfico 

PRINCIPAIS 
BASES/FORNECEDORES 

ACESSADOS 
INFORMAÇÃO DE ACESSO 

DADOS ESTATÍSTICOS 
DISPONIBILIZADOS 

Pearson BV 

Assinatura com contrato 12 meses 
Contrato n.o35/2020 publicado em 
DOU em 23/09/2020 
(50.000 licenças) 

128.440 visualizações na 
categoria “acervo” 

Minha Biblioteca 

Assinatura com contrato 12 meses 
Contrato n.o38/2020 assinado em 
01/10/2020 
(7.400 licenças) 

121.629 visualização de página 
3.360 acessos (estudantes) 
16.613 sessões (estudantes) 

Proquest 
Várias coleções disponíveis de anos 
diferentes 
Livros de acesso perpétuo 

Searches Plataform 1540 
Total Item request 1965 

FONTES DOS DADOS: www.uff.br/contratos 

Dados enviados pelos 
fornecedores ou 
disponibilizados na área de 
relatórios de suas plataformas 

 

Gráfico 37 - Serviço ao usuário: Cadastros de usuários no Sistema de Bibliotecas CBI/SDC (2015-2020) 
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Gráfico 38 - Serviço ao usuário: Catalogação do Sistema de Bibliotecas CBI/SDC (2015-2020) 

 

 

Gráfico 39 - Serviço ao usuário:  Consultas ao acervo da CBI/SDC (2015-2020) 
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Gráfico 40 - Serviço ao usuário: Empréstimos domiciliares realizados pela CBI/SDC (2015-2020) 

 

 

Gráfico 41 - Serviço ao usuário: Ficha Catalográfica manual na CBI/SDC 32 (2015-2020) 

 

 

  

 
32 Em 2019, o Serviço manual foi substituído pelo serviço virtual do sistema FICA-ON, embora em casos 
excepcionais as Bibliotecas podem emitir a Ficha Manual. 
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Gráfico 42 - Serviço ao usuário: Levantamento bibliográfico no Sistema de Bibliotecas (2015-2020) 

 

 

Gráfico 43 - Serviço ao usuário: Usuários capacitados na CBI/SDC (2015-2020) 

 

 

5 COORDENAÇÃO DE GESTÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO 

A Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI) é uma unidade 

subordinada à Superintendência de Documentação (SDC) da Universidade Federal 

Fluminense. A CGDI foi criada por meio da Decisão CUV nº 100, de 04 de dezembro 

de 2019 que aprovou o novo regimento interno da SDC passando a contar como uma 

nova estrutura organizacional. 

Dentre suas competências regimentais, destaca-se: a gestão do Repositório 
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Institucional da UFF (RiUFF), Boletim de Serviço da UFF (BS), o atendimento ao 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) da UFF e a coordenação da Política de Dados 

Abertos da UFF. 

 

5.1 FINALIDADE 

A Coordenação de Gestão e Difusão da Informação da Superintendência de 

Documentação tem como finalidade, planejar, realizar e incentivar ações voltadas à 

gestão e difusão da informação da universidade. 

 

5.2 COMPETÊNCIAS DA CGDI/SDC 

Conforme o Regimento Interno compete à Coordenação de Gestão e Di da 

Superintendência de Documentação: 

 Administrar e manter atualizada a base de dados do Repositório Institucional 

(RiUFF); 

 Administrar o Boletim de Serviço da Universidade; 

 Planejar e executar a atualização do website da Superintendência de 

Documentação; 

 Coordenar a organização de eventos da Superintendência de Documentação; 

 Assegurar o atendimento ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) por 

meio de plataforma específica; 

 Coordenar e acompanhar a Política de Dados Abertos da Universidade; 

 Analisar e acompanhar os procedimentos vinculados ao desenvolvimento de 

projetos na Superintendência; 

 Planejar e executar a atualização do Manual de Atos e Comunicações 

Oficiais da universidade; 

 Planejar, supervisionar e incentivar ações de sustentabilidade voltadas à 

gestão e difusão da informação da universidade. 

 

5.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O quadro a seguir apresenta as atividades desenvolvidas pela CGDI no ano de 

2020. 
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Quadro 35 - Atividades desenvolvidas no âmbito da CGDI 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS TOTAL (2020) 

Nº de cursos de capacitação pela equipe 48 

Informes publicados 21 

Pesquisas produzidas 02 

Participação da CGDI em Comitês e Comissões 15 

Nº de Acessos ao RiUFF 184.440 

Itens publicizados no RiUFF*  3.484 

Usuários Cadastrados no RiUFF 347 

Nº de edições Publicadas de Boletins de Serviço UFF  238 

Atos e comunicações oficiais publicados no Boletim de Serviço da UFF 6.119 

Nº de fichas catalográfica por meio do FICA-ON (Serviço sob 
responsabilidade da CGDI) 

3.583 

Serviço Informação ao Cidadão - Pedidos 347 

Conjunto de novos Dados Abertos na UFF 08 

*Itens inseridos com Participação das Bibliotecas do Sistema 

 

Em 2020 a equipe CGDI participou de 48 cursos de capacitação e qualificação 

online. Dentre estes treinamentos, eventos científicos, lives, palestras e estudos de 

educação formal (Mestrado), todos relacionados à area de atuação dos respectivos 

servidores. 

Os informes administrativos da SDC publicados pela CGDI durante o ano de 

2020 totalizaram 21. Os pedidos são recepcionados por meio de um formulário, onde a 

CGDI analisa os requisitos solicitados pelo site da UFF. 

Foram realizadas duas pesquisas junto à comunidade UFF: pesquisa sobre dados 

abertos e sobre a utilização do Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020. 

 

5.4 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL (RiUFF) 

O Repositório Institucional da UFF (RiUFF) é um sistema de informação que 

visa reunir, preservar, disseminar, promover e possibilitar acesso à produção intelectual 

de nossa comunidade institucional em diferentes formatos digitais, de forma livre e 

gratuita, adotado pela Universidade de forma consorciada federada. O Dspace - 

software livre, gratuito e interoperável - é a plataforma escolhida e utilizada pelas 

Instituições membros deste consórcio.  

Sob gestão compartilhada entre a SDC e a STI, o RiUFF representa avanço 

tecnológico e sustentável em ambiente web e corrobora para inserção da UFF no 
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Movimento de Acesso Aberto à Informação. 

Neste ano de 2020, o sistema Google Analytics foi implementado como 

ferramenta para medição do acesso ao Repositório. Foi possível conhecer o quantitativo 

anual de consultas à plataforma na ordem de 184.440, o perfil deste usuário, e por quais 

canais de mídia da internet o usuário busca e/ou acessa o Repositório. As informações 

coletadas serão apresentadas a seguir, conforme gráficos 44 e 45. 

 

Gráfico 44 - Acesso por idade ao RiUFF 

 

Gráfico 45 - Acesso por gênero ao RiUFF 
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O endereço eletrônico do RiUFF obedece às orientações do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), em que devem constar a palavra 

“repositório” e a extensão da Instituição. Ainda assim, o repositório é localizado na 

internet de diferentes modos, como visto no gráfico 46 abaixo: 

 

Gráfico 46 - Canais de acesso do Repositório Institucional 

 

Outras informações pertinentes são coletadas diretamente na Plataforma RiUFF. 

Como o sistema não possui módulo de estatística configurado, a coleta de dados ocorre 

manualmente, fato que possibilita a ocorrência de erro nas informações. Nos gráficos 47 

e 48, são informados os números de itens publicizados (itens do RiUFF disponíveis na 

web) e usuários cadastrados na plataforma, considerando o marco histórico de 05 

(cinco) anos. 
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Gráfico 47 - Número de itens publicizados no RiUFF 

 

Gráfico 48 - Número de usuários cadastrados no RiUFF 

 

Como análise das informações apresentadas, pode-se afirmar que no período 

compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020, foram realizadas 184.440 consultas ao 

RiUFF, em sua maioria por  pessoas do sexo feminino (60%) com idade entre 18 e 24 

anos (34%) e que metade dos acessos são realizados via Google.com.  

Considerando o período concernente ao marco histórico, pode-se afirmar que a 

pandemia impactou diretamente o número de trabalhos publicizados no ano de 2020, 

uma vez que o calendário escolar foi suspenso extraordinariamente, conforme Decisão 

CEPEx nº 109/2020  e  nº 111/2020 , e que o segundo semestre letivo ultrapassou o ano 

de 2020. E, por conseguinte, os depósitos de trabalhos de final de curso, tanto de 

graduação quanto de pós-graduação, diminuíram consideravelmente. 
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Ainda sobre os impactos causados pelo trabalho remoto em decorrência da 

pandemia pela COVID-19, cabe destacar o formato de trabalho colaborativo entre as 

Coordenações de Difusão e Gestão da Informação (CGDI) e Coordenação de 

Bibliotecas (CBI) em duas frentes de trabalho:  

 E-books da Editora da UFF: Inserção de 101 títulos da EDUFF em acesso 

aberto, no Repositório Institucional (1ª fase) e na Base do Pergamum-UFF 

(2ªfase). A 1ª fase do povoamento da coleção foi realizado por 19 

bibliotecários lotados na CBI e concluída em 19 de outubro de 2020. A 2ª 

fase encontra-se em andamento; 

 Produção técnico-científica da UFF sobre a COVID-19: Projeto que pretende 

mapear e submeter publicações técnico-científicas sobre COVID-19 

produzidas pela comunidade acadêmica da UFF. Houve a criação de  

comunidade específica com coleções criadas e nomeadas considerando a 

tipologia documental das publicações. A equipe que atua nessa frente de 

trabalho é constituída por 17 bibliotecários lotados na CBI e 01 Técnico em 

Tecnologia da Informação.  O projeto ainda está em andamento. 

 Outro ponto que cabe destaque é a reestruturação do Repositório 

Institucional, em que houve a contratação de empresa especializada - Central 

IT, para correção de inconsistências, customização de template, atualização 

de versão, dentre outras questões. As reuniões para delimitação do trabalho 

se iniciaram em setembro de 2020 e as atividades em outubro do mesmo ano. 

As atividades contratadas têm seu término previsto para fevereiro de 2021. 

Anterior a esse processo de conversas entre as partes envolvidas no projeto 

de reestruturação, houve a contratação de 01 (um) bolsista em 

Biblioteconomia ( Agosto –Dezembro/20). A entrevista de seleção foi 

realizada pelas gestoras do RiUFF.  

Atualmente, a plataforma está sendo reestruturada, de modo a acompanhar a 

evolução das tecnologias de informação e comunicação, com vistas à segurança da 

informação, à acessibilidade e uma melhor navegação. A versão atual 5.7 será 

atualizada para a 6.3, a interface deixará de ser jspui e passará para xmlui e a interface 

do usuário será customizada para melhor navegação. 
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5.5 BOLETIM DE SERVIÇO (BS) 

O Boletim de Serviço (BS) da UFF é uma publicação diária destinada a dar 

publicidade aos atos e procedimentos formais da instituição. Está sob a responsabilidade 

da Superintendência de Documentação (SDC) desde 2 de janeiro de 2019 sendo 

administrado pela Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI/SDC), desde 

março de 2020. 

O BS atende a um dos princípios fundamentais da Administração Pública, o da 

publicidade e possui como referência jurídico-normativa, os seguintes dispositivos: 

 Lei nº 4.965, de 5 de maio de 1966, que dispõe sobre a publicação dos atos 

relativos aos servidores públicos e dá outras providências; 

 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 

de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e dá outras 

providências; e 

 Instrução de Serviço SDC nº 01, de 27 de junho de 2019, que estabelece 

procedimentos para publicação de matérias no Boletim de Serviço. 

A seguir são apresentados o quantitativo de edições publicadas do Boletim de 

Serviço em uma série dos últimos cinco anos (2016-2020) e o quantitativo de atos e 

comunicações oficiais publicadas no BS em 2020: 
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Gráfico 49 - Número de edições do Boletim de Serviço publicadas (2016-2020) 

Fonte: Dados obtidos com a equipe do BS em 30/12/2020. 

Quadro 36 - Quantitativo mensal por tipo de atos/comunicações oficiais publicados em 2020 

ATO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Ata - - 3 1 1 - - - - - - - 5 

Comunicado - - 3 - - - - 1 - 1 - - 5 

Decisão 95 162 31 2 6 9 11 2 36 32 47 82 515 

Determinação 
Serviço 

177 174 143 55 120 191 158 269 295 199 190 222 2193 

Edital 68 44 30 16 8 26 43 97 115 25 31 40 543 

Extrato de 
Instrumento 
convenial 

20 37 53 - 1 1 - - 3 6 1 7 129 

Homologação - - - - 1 - - - - - - - 1 

Indicação - - - - - - - - - 1 - - 1 

Instrução 
Normativa 

- - - - - - - - - - 3 - 3 

Instrução de 
Serviço 

1 10 - 6 14 13 8 13 7 11 7 5 95 

Manual - - - - - - - 1 - - - - 1 

Norma de 
Serviço 

2 3 - 5 2 4 2 3 3 2 4 2 32 

Ordem de 
Serviço 

- - - - - - - - - 1 - - 1 

Plano de 
Desenvolvimento 

- - - - - - - - - 1 - - 1 
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ATO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

da Unidade 

Portaria 273 321 140 73 51 50 205 88 111 97 95 146 1652 

Resumo de 
Despachos e 

decisões 
22 75 49 103 78 24 28 21 22 25 20 45 510 

Regimento - - - 1 1 - - - 1 2 - - 5 

Regulamento - 6 - - - - - 1 2 - 1 2 12 

Resolução 158 112 51 - 2 10 3 4 32 3 5 16 396 

Relatório SCDP - - 3 1 3 2 - 1 2 1 2 - 15 

Termo de 
Permissão de 

Uso 
- - 1 - - - - - - - 3 - 4 

TOTAL 816 944 507 263 288 330 458 501 629 407 409 567 6119 

Fonte: Dados obtidos com a equipe do BS em 14/01/2021. 

 

Durante o desenvolvimento das atividades, foi detectada a ausência de 

normativas com o objetivo de padronizar a elaboração e envio de atos e comunicações 

oficiais para publicação. Paralelamente, a SDC junto com a CGDI tem envidado 

esforços para concluir a revisão do Manual de Atos e Comunicações Oficiais da UFF e 

a Normativa que disporá sobre os procedimentos operacionais para publicação no 

Boletim de Serviço da UFF. Contudo, essas duas ações deverão se adequar ao Decreto 

nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 

e outros dispositivos legais que versam sobre redação legislativa e padronização de atos. 

Nesse sentido, tais etapas deverão ser finalizadas no próximo exercício acompanhando o 

cronograma de aplicação dos decretos na UFF. 

 

5.6 FICHA CATALOGRÁFICA ONLINE (FICA-ON) 

O Sistema Gerador Automático de Ficha Catalográfica Online (FICA-ON) é um 

serviço oferecido pelas Bibliotecas da Superintendência de Documentação (CBI/SDC) e 

sua manutenção é de responsabilidade da CGDI/SDC.  Esse sistema visa agilizar o 

processo de confecção de fichas catalográficas tornando essa atividade mais célere para 

os bibliotecários e usuários das bibliotecas 
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Gráfico 50 - Número de fichas geradas automaticamente (2019-2020) 

Fonte: Dados obtidos com a equipe técnica em 01/12/2020. 

 

5.7 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) 

O Serviço de Informação ao Cidadão da Universidade Federal Fluminense (SIC-

UFF) foi criado para atender ao art. 9º, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 que 

regulamentou a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação 

- LAI). 

Com a criação da Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI) 

vinculada à Superintendência de Documentação (SDC) da Universidade, a 

responsabilidade da gestão do SIC-UFF passou para a referida unidade. Com isso, a 

unidade física do SIC foi transferida para o Campus do Gragoatá, em Niterói/RJ. Logo 

após a transferência, a Universidade entrou no regime de trabalho remoto em 

decorrência da pandemia de COVID-19 o que suspendeu o atendimento presencial do 

SIC-UFF. 

Em 31 de agosto de 2020, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão (e-SIC) foi integrado ao Fala.BR, plataforma que reúne os sistemas 

governamentais de Acesso à Informação e Ouvidoria. O novo sistema permite ao 

cidadão fazer pedidos de informações públicas e manifestações de ouvidoria em um 

único local, utilizando o mesmo cadastro. 

Recentemente, com a mudança no cargo de Ouvidor-Geral da UFF, houve 

também alteração no nome da autoridade de monitoramento da LAI. Tal alteração se 

deu por meio da Portaria nº 67.928, de 15 de dezembro de 2020 (Publicada no Boletim 
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de Serviço nº 231, de 17/12/2020, Seção IV, p. 058). 

No período de 01/01/2020 a 30/12/2020, o Serviço de Informação ao Cidadão 

da Universidade Federal Fluminense (SIC-UFF) recebeu 347 pedidos de acesso à 

informação (ocupando o 66º lugar no ranking de pedidos recebidos na Administração 

Pública Federal). Desse quantitativo, o total de solicitantes foi de 218, com uma média 

de 1,6 pedidos por solicitante. 

 Pedidos respondidos: 98,27% 

 Em tramitação: 1,15% 

 Omissões: 0,58% 

 Tempo médio de resposta: 17,61 dias 

Nos últimos cinco anos, o SIC-UFF recebeu 1.527 pedidos de informação. O 

número de solicitações em 2020 apresenta um aumento em comparação com os anos 

anteriores, evidentemente em decorrência da pandemia de COVID-19 e a suspensão de 

grande parte das atividades presenciais na Universidade, o que gerou um crescimento na 

procura por esse Serviço. 

 

Gráfico 51 - Número de pedidos de acesso à informação 

Fonte: Dados obtidos em 14/01/2021, por meio da plataforma Fala.BR. 

Do total de pedidos respondidos pela UFF em 2020, 163 recursos foram 

interpostos dos quais: 

 69 pedidos (42,3%) geraram recurso ao chefe hierárquico - 1ª instância; 
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 51 pedidos (31,3%) de recursos ao chefe superior que geraram 

encaminhamento à autoridade máxima - 2ª instância; 

 43 pedidos (26,4%) de recursos à autoridade máxima que geraram recursos à 

CGU - 3ª instância; e 

 0% de recursos à CGU que geraram recursos à Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações (CMRI) - 4ª instância. 

 

Gráfico 52 - Pedidos por tipo de resposta 

Fonte: Dados obtidos em 14/01/2021, por meio da plataforma Fala.BR. 

Sobre os motivos para a negativa de acesso: 

a) 72,09% tinham relação com dados pessoais; 

b) 20,93% exigiam um tratamento adicional de dados; 

c) 4,65% foram considerados incompreensíveis; e 

d) 2,33% possuíam informação sigilosa de acordo com legislação 

específica. 

Sobre os motivos para entregar apenas parte da informação: 

a) 57,14% estava relacionado ao fato de que parte da informação 

demandaria mais tempo para a produção; 

b) 21,43% estava relacionado ao fato de que parte da informação continha 

dados pessoais; e 

c) 21,43% relacionados ao fato de que parte da informação era inexistente. 
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A autoridade de monitoramento da Universidade recebeu 89 reclamações 

devido à falta de resposta no prazo estipulado em lei. 

No período que este relatório abrange, 22,8% dos pedidos foram prorrogados. 

Em sua maioria, o motivo da prorrogação está associado a demora no tempo de resposta 

da área responsável em disponibilizar a informação. 

O SIC-UFF também recebeu 4 pedidos que foram encaminhados para outros 

órgãos da Administração Pública, uma vez que não faziam parte do escopo de atuação 

desta Universidade. 

No que diz respeito à aferição do grau de satisfação dos cidadãos e usuários 

deste Serviço, dos 347 pedidos de acesso à informação, apenas 59 (17%) solicitantes 

responderam ao questionário de pesquisa de satisfação. De acordo com a imagem a 

seguir, o grau de satisfação do usuário contempla uma escala de 1 a 5. 

 

Figura 2 - Nível de satisfação do usuário SIC-UFF 

 

Fonte: Dados obtidos em 14/01/2021, extraídos da plataforma Fala.BR. 

 

5.8 ITENS DE TRANSPARÊNCIA ATIVA 

Em 2020, a CGDI/SDC, atendendo ao Ofício Circular nº 77/2020/STPC-CGU, 

de 9 de março de 2020, reformulou o site www.acessoainformacao.uff.br para adequar 

aos itens33 de transparência ativa que a Controladoria-Geral da União (CGU) monitora 

 
33 Itens de transparência ativa: Institucional, Ações e Programas, Participação Social, Auditorias, 
Convênios e Transferências, Receitas e Despesas, Licitações e Contratos, Servidores, Terceirizados, 
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periodicamente. 

Cabe salientar que a Lei de Acesso à Informação (LAI) estabelece que as 

informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas de ofício, de forma 

espontânea e proativa, independente de solicitações. Além disso, prevê ainda um rol 

mínimo de informações que os órgãos e entidades públicas devem, obrigatoriamente, 

divulgar na internet. Tais informações devem ser disponibilizadas no menu de primeiro 

nível com o título “Acesso à Informação”, cujo objetivo é oferecer ao cidadão um 

padrão que facilite a localização e obtenção dos dados de seu interesse. 

 

Figura 3 - Menu de primeiro nível do Portal <www.uff.br> 

 

É importante destacar que a divulgação espontânea do maior número possível de 

informações, além de facilitar o acesso, é vantajosa para os próprios órgãos e entidades, 

pois tende a reduzir os requerimentos sobre o mesmo assunto, minimizando 

significativamente o trabalho e os custos de processamento e gerenciamento dos 

pedidos de acesso. 

No âmbito da UFF, dos 49 itens avaliados pela CGU, a instituição cumpre 44 

(89,80%) em sua totalidade, 6,12% dos itens são cumpridos parcialmente e 4,08% dos 

itens não são cumpridos. A UFF ocupa atualmente o 35º lugar no ranking de 

cumprimento que possui 300 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. 

 

5.8.1 Análise do site “Acesso à Informação” 

Nesta seção, consideramos a relação do SIC-UFF com o usuário que acessa o 

site www.acessoainformacao.uff.br. Para isso, foram utilizadas informações extraídas 

do Google Analytics para identificar características relacionadas ao perfil do usuário do 

site. Vale ressaltar que a migração do site para a plataforma wordpress ocorreu entre 

maio e julho de 2020. Dessa forma, demonstraremos os dados do Google Analytics 

entre 01/08/2020 e 31/12/2020. 

 
Informações Classificadas, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Perguntas Frequentes, Dados 
Abertos e Fundações de Apoio. 



 

 

122 

Por meio dessa ferramenta, conseguimos apontar indicadores que possibilitam 

conhecer melhor o fluxo de usuários no site, e a partir daí, estabelecer estratégias de 

alcance para esse público-alvo.  

 

Gráfico 53 - Acesso ao site “Acesso à informação” por faixa etária 

 

Gráfico 54 - Acesso ao site “Acesso à informação” por gênero 
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Gráfico 55 - Acesso ao site “Acesso à informação” por dispositivo 

 

No período compreendido entre 01/08/2020 e 31/12/2020 foram realizadas 2.817 

consultas ao site “Acesso à Informação”, sendo que totalizam 2.549 usuários. A faixa 

etária principal se dá entre 25 e 34 anos (27%) e pessoas do sexo feminino (56%). O 

acesso ao site se dá, em sua maioria, pelo computador - desktop (73%) e quase a 

totalidade tem como origem o Brasil (95,2%). 

Ao analisarmos tais números, conseguimos perceber que o atendimento 

oferecido pelo site, por meio do ‘fale conosco’ é requerido por grande parte da 

comunidade acadêmica que possui dúvidas em como acessar os serviços oferecidos pela 

Universidade. Entre 01/08 e 31/12/2020 esse canal foi requisitado por 64 usuários. 

 

Gráfico 56 - Temas solicitados pelos usuários do site “Acesso à Informação” (via fale conosco) 
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5.9 GESTÃO DA REDE SOCIAL DA SDC 

A partir da criação da CGDI/SDC foi designado pela Superintendência de 

Documentação, que esta Coordenação ficaria responsável pela gestão do Facebook da 

SDC. Essa gestão envolve as seguintes atividades: controle de publicação das 

postagens, avaliação de métricas, criação de eventos para divulgação e atendimento ao 

usuário da rede social. 

Durante o ano de 2020, foram definidas algumas diretrizes no que tange a regras 

de postagem, utilizando as aplicações de UX Writing, onde se valoriza o texto de forma 

a garantir a melhor experiência para o usuário, por exemplo.  

A seguir alguns números gerais sobre os indicadores da página: 

<https://www.facebook.com/Bibliotecas.Arquivos.UFF>. 

 

Gráfico 57 - Quantitativo de seguidores e curtidas na página da SDC no Facebook 

 

No gráfico a seguir, demonstramos o número de pessoas conectadas no 

Facebook que visualizaram o perfil da página. Esse número tende a oscilar durante o 

período coletado, de acordo com o alcance34 das postagens publicadas (posts, eventos, 

links de redirecionamento, etc.). 

 

 
34 O número de pessoas que viram qualquer conteúdo da página ou sobre a página. 
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Gráfico 58 - Quantitativo de pessoas que visualizaram a página do Facebook 

 

Gráfico 59 - Alcance total da página do Facebook 

 

5.10 DADOS ABERTOS 

A CGDI/SDC tem como competência regimental coordenar e acompanhar a 

Política de Dados Abertos da UFF. A primeira versão do Plano de Dados Abertos 

(PDA) da UFF foi elaborada por Comissão instituída pelo Reitor, por meio da Portaria 

nº 58.200, de 6 de março de 2017 e composta por representantes de diversas áreas, 

incluindo a SDC.  



 

 

126 

O objetivo do PDA é disponibilizar, por meio da internet, um conjunto de dados 

públicos sobre as principais áreas de atuação da instituição, como o ensino, a pesquisa, a 

extensão e as atividades-meio (administrativas), proporcionando um maior 

conhecimento para a sociedade sobre os produtos e serviços oferecidos pela UFF. 

A partir da publicação do PDA (2019-2021) foi aberto um conjunto de 11 dados 

divididos em 5 grupos (Graduação, Pós-Graduação, Institucional, Recursos Humanos e 

Relatório Docente), atualmente disponíveis em http://dados.uff.br. 

Com um PDA vigente (2019-2021) houve a necessidade de realizar em 2020 

uma revisão do Plano em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 1736/2020/ME, de 28 

de maio que versa sobre a Estratégia de Governo Digital (2020-2022) e a revisão do 

planejamento de ações digitais dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal. Cabe ressaltar que a primeira versão do Plano vigoraria até 2021. Entretanto, 

optou-se por elaborar um novo Plano, com vigência 2020-2022. A estratégia adotada 

permitiu antecipar as ações em convergência com a Estratégia de Governo Digital 

(2020-2022), com o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação - 

PDTIC (2020-2022) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2018-

2022). 

Em maio de 2020, foram designados nomes de componentes da Comissão de 

Dados Abertos para atuarem na catalogação dos dados abertos pela UFF junto ao Portal 

Brasileiro de Dados Abertos.  

Além da construção de um novo PDA, a Comissão de Dados Abertos trabalhou 

durante o ano de 2020 na abertura de novos dados ainda cumprindo a vigência 2019-

2021: 
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Quadro 37 - Dados abertos pela UFF em 2020 

BASE DE DADOS 
ÁREA 

RESPONSÁVEL 
LINK 

Concurso de Docentes PROGEPE https://dados.gov.br/dataset/concursos2 

Cursos de Graduação PROGRAD https://dados.gov.br/dataset/cursos-de-graduacao5 

Cursos de Pós-Graduação PROPPi https://dados.gov.br/dataset/cursos-de-pos-graduacao6 

Disciplinas de Graduação PROGRAD https://dados.gov.br/dataset/disciplinas-de-graduacao 

Servidores Técnico-Administrativos PROGEPE https://dados.gov.br/dataset/tecnicos-administrativos2 

Turmas de Graduação PROGRAD https://dados.gov.br/dataset/turmas-de-graduacao1 

Dados do organograma PROPLAN https://dados.gov.br/dataset/organograma 

Dados sobre o Relatório Anual de 
Docente (RAD) 

PROPLAN http://dados.uff.br/dataset/relatorio-docente 

TOTAL DE DADOS ABERTOS EM 2020 8 (oito) 

 
Para a abertura de novos dados para a versão mais recente do PDA-UFF, a 

Comissão de Dados Abertos da UFF realizou uma análise junto às bases de dados 

mantidas pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), às solicitações do 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), consulta aos Pró-Reitores e Superintendentes 

da Universidade e validação dos mesmos pelo Comitê Gestor de Apoio à Governança 

da UFF, além de pesquisa junto a comunidade  (http://www.uff.br/?q=pesquisa-sobre-

dados-abertos). 

Quadro 38- Dados selecionados para abertura (2020-2022) 

DADOS SELECIONADOS PARA ABERTURA 

GRUPO CONJUNTO DE DADOS DESCRIÇÃO 
ÁREA 

RESPONSÁVEL 
PERIODICIDADE 

DE ATUALIZAÇÃO 

Institucional 

Unidades administrativas 
Relação das unidades 
administrativas da UFF 

PROPLAN Mensal 

Unidades Acadêmicas 
Relação das unidades 
acadêmicas da UFF 

PROPLAN Mensal 

Terceirizados 
Relação das empresas 
prestadoras de serviço de 
terceiros com a UFF 

PROAD Semestral 

Gestão de 
Pessoas 

Quadro de Referência de 
Servidores Técnicos-

Administrativos (QRSTA) 

Relação do quantitativo de 
vagas dos cargos dos níveis C, 
D e E dos TAE 

PROGEPE Semestral 

Funções Gratificadas 
Relação dos servidores com 
funções gratificadas na UFF 
(FG e CD) 

PROGEPE Mensal 

Servidores aposentados 
Relação dos servidores 
aposentados da UFF 

PROGEPE Mensal 



 

 

128 

Incentivo à Qualificação 
Relação dos servidores 
técnico-administrativos que 
receberam IQ 

PROGEPE Mensal 

Progressão por Capacitação 
Relação dos servidores 
técnico-administrativos que 
progrediram por capacitação 

PROGEPE Mensal 

Progressão Funcional 
Relação dos servidores 
docentes que progrediram 

PROGEPE Mensal 

Afastamentos para 
capacitação e qualificação 

Relação dos servidores 
afastados para capacitação e 
qualificação 

PROGEPE Mensal 

Gestão de 
Materiais 

Compras 
Relação das compras 
realizadas pela UFF 

PROAD Mensal 

Gestão da 
Documentação e da 

Informação 
Processos administrativos 

Relação dos processos 
administrativos autuados na 
UFF 

PROAD Mensal 

Graduação 

Alunos de graduação 
Relação dos discentes dos 
cursos de graduação da UFF 

PROGRAD Semestral 

Mobilidade Internacional IN 
Relação dos discentes em 
mobilidade internacional IN 

SRI Semestral 

Mobilidade Internacional 
OUT 

Relação dos discentes em 
mobilidade internacional OUT 

SRI Semestral 

Pós-Graduação Alunos de pós-graduação 
Relação dos alunos de pós-
graduação lato e stricto sensu 
da UFF 

PROPPi Semestral 

Pesquisa 

PIBIC Jr. 
Relação de orientadores e 
orientandos 

PROPPi Semestral 

PIBIC 
Relação de orientadores e 
orientandos 

PROPPi Semestral 

PROGEM Relação de bolsistas PROPPi Semestral 

Periódicos UFF 
Relação de periódicos da 
Universidade 

PROPPi Semestral 

Inovação 

Acordos de Cooperação e 
Convênios para Inovação 

Lista de acordos de cooperação 
e convênios administrados pela 
Agência de Inovação (AGIR) 

PROPPi Semestral 

Patentes 
Relação de patentes 
depositadas fora do período de 
sigilo e as já concedidas 

PROPPi Semestral 

Bolsas CNPq/PIBITI 
Relação dos projetos com 
bolsas CNPq/PIBITI 

PROPPi Semestral 

Bolsas UFF/PIBINOVA 
Relação dos projetos com 
bolsas UFF/PIBINOVA 

PROPPi Semestral 

Projetos de Tecnologias 
Sociais 

Relação dos projetos de 
tecnologias sociais 
acompanhados pela Agência 
de Inovação (AGIR) 

PROPPi Semestral 

Empresas incubadas 
Relação das empresas 
incubadas na incubadora da 
Agência de Inovação (AGIR) 

PROPPi Semestral 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhecemos os esforços realizados pela alta administração da UFF e as 

dificuldades impostas pela escassez de recursos financeiros que a universidade vem 

enfrentando a cada ano, bem como as medidas que vêm sendo tomadas para fazer frente 

a essa realidade. 

O ano de 2020 foi desafiador em vários aspectos. Além do isolamento social e 

do lockdown adotados como medidas de segurança para conter a contaminação do 

coronavírus, o fechamento das bibliotecas, laboratórios e demais setores da 

universidade, o trabalho remoto, a falta de familiaridade com reuniões virtuais, a 

elaboração e acompanhamento dos planos de trabalho online, a avaliação de 

desempenho remoto, bem como os casos de ansiedade decorrentes da pandemia, são 

alguns exemplos dos desafios impostos à Superintendência de Documentação.  

Coube aos servidores e gestores da SDC, assim como os demais da universidade, 

adequarem-se à nova realidade e exercitar fortemente sua capacidade de enfrentamento, 

resiliência e inteligência emocional. A SDC reconhece em cada um, os esforços 

realizados frente a tantas dificuldades impostas. 

Considerando as ações possíveis de serem realizadas no âmbito da gestão de 

documentos, gestão da informação e gestão de acervos, destaca-se aqui o desempenho e 

a responsabilidade das equipes diretamente ligadas à Direção (Assistente da SDC, 

Administradora da SDC, Secretaria administrativa), bem como de todas as equipes que 

compõem as Coordenações de Bibliotecas, de Arquivos e de Gestão e Difusão da 

Informação da SDC. 

Com o regime de trabalho remoto, a atuação da SDC e algumas iniciativas em 

curso pela universidade mostraram-se imprescindíveis. Os esforços da Comissão do SEI 

(que conta com a participação de servidores da SDC), resultaram na implantação de 138 

processos no sistema, contribuindo para dar celeridade na tramitação dos mesmos na 

instituição durante a pandemia. 

Os números alcançados e apresentados pelas Unidades/Coordenações da SDC 

demonstram o comprometimento e a dedicação de suas equipes.  Importante destacar 

que durante a pandemia, algumas atividades foram suspensas por exigirem a presença 

do servidor para sua realização.  

Composta por 2 servidores, as ações desenvolvidas nos 6 Projetos apresentados 

pela Secretaria Administrativa da SDC, resultaram em maior organização, economia e 
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agilidade para o Setor, além de promover  ações  para preservação  do meio ambiente, 

utilizando somente o meio digital para elaboração de documentos, arquivamento e 

processos e demais fluxos administrativos da Secretaria. 

A Coordenação de Gestão e Difusão da Informação contou com 7 servidores  em 

seu primeiro ano de atuação, cumprindo com o seu papel no desenvolvimento de 

serviços que perpassam à UFF como um todo. Entre os serviços desenvolvidos, 

podemos destacar:  

 Dados Abertos: que elenca um conjunto de dados públicos sobre as 

principais áreas de atuação da instituição, como o ensino, a pesquisa, a 

extensão e as atividades-meio administrativas, atualmente disponíveis em 

<http://dados.uff.br>);  

 Boletim de Serviço: que teve nas 238 edições de 2020, 6.119 atos publicados 

ao longo do ano); 

 Serviço de Informação ao Cidadão: que recebeu 347 pedidos de acesso à 

informação, ocupando o 66º lugar no ranking de pedidos recebidos na 

Administração Pública Federal; 

 Repositório Institucional: com 13.759 itens publicizados e 184.440 acessos, 

representando um avanço tecnológico sustentável em ambiente web, e ao 

mesmo tempo corroborando para a inserção da UFF no Movimento de 

Acesso Aberto à Informação; 

 Facebook SDC: a gestão do facebook da SDC envolveu publicação das 

postagens, avaliação de métricas, criação de eventos para divulgação e 

atendimento ao usuário da rede social, alcançando 28.866 pessoas em 2020.  

Desempenhando um papel transversal à UFF, a Coordenação de Arquivos 

contou com 21 servidores efetivos (2 encontram-se cedidos), para desenvolvimento de 

suas atividades. Entre estas:  

 Assessoria e consultoria técnica em arquivos;  

 Atendimento à Pesquisa documental (335);  

 Arquivamentos (471);  

 Consultoria técnica em projetos arquivísticos;  

 Desarquivamento de processos, pastas funcionais, documentos acadêmicos 

(955);  

 Digitalização de documentos microfilmados (18.480);  

 Eliminação de documentos (conforme legislação vigente) e higienização e 
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Preservação de Documentos – AFD (12.000). 

Suas atividades de gestão documental e proteção especial aos documentos de 

arquivo são instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento 

científico e à cidadania enquanto elementos de prova e informação na garantia dos 

direitos individuais.   

Com um acervo de aproximadamente 3.494,25 metros lineares de documentação 

textual, 3.200 rolos de microfilmes e 18.584 itens especiais (fotografias, mapas, plantas 

de engenharia e arquitetura, cartazes, fitas de áudio, vídeo, CDs, DVDs, LPs, e outros 

suportes), a CAR publicou a primeira edição do seu Guia de Fundos, apresentando a 

comunidade interna e externa o acervo custodiado pela Coordenação, aprimorando e 

possibilitando maior transparência aos serviços prestados.  

Importante mencionar também a participação e a contribuição da CAR junto à 

Direção da SDC para a adoção de um Sistema Gestão Arquivística de Documentos 

Digitais (SIGAD) na universidade. A SDC tem envidado esforços junto à alta 

administração para implementar o Ica-Atom e o RDC-Arq, ferramentas que 

possibilitarão a preservação e o acesso aos documentos arquivísticos em meio digital. 

Com o apoio do Arquivo Intermediário, Arquivo de Processos, Arquivo 

Permanente, Arquivo Especial, Laboratório de Conservação e Restauração de 

Documentos Arquivísticos e Laboratório de Reprografia; a Coordenação de Arquivos 

segue aprimorando suas práticas de gestão, voltadas para o planejamento, 

funcionamento e crescimento institucional. 

A Coordenação de Bibliotecas da Superintendência de Documentação é 

composta por 30 (trinta) Bibliotecas; 1 (um) Laboratório de Conservação e  Restauração 

de Documentos, 1 (um) Serviço de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções e 1 

(um) Serviço de Gerenciamento de Recursos Informacionais.  

Com um acervo de 429.005 títulos e 1.233.215 exemplares, a CBI contou com 

169 servidores em 2020; servidores para o desenvolvimento de ações relacionadas à: 

acesso à informação; atualização, manutenção e preservação de acervos, formação 

continuada, gestão administrativa, gestão técnica, gestão de pessoal e serviços ao 

usuário.  

 Devido à pandemia, as Bibliotecas permaneceram abertas ao público por 117 

dias em 2020, passando a realizar suas atividades remotamente a partir de 15/03/20. 

Dentro deste período, as Bibliotecas registraram o cadastramento de 693 alunos; uma 

frequência de 333.818 usuários; realização de 10.512 empréstimos; 2.406 consultas 
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presenciais e 2.561 exemplares catalogados.  

No que tange a liberação de verbas para aquisição de títulos da Bibliografia 

Básica e Complementar dos Cursos, a Reitoria disponibilizou o valor de R$ 500.000,00 

sendo que do total, R$ 150.120,00 foi empenhado para o fornecedor de títulos 

nacionais, R$ 100.100,00 foi empenhado para o fornecedor de títulos estrangeiros 

(vencedores do Pregão 39/2020, realizado em junho de 2020) e os restantes 

R$ 249.880,00 serão empenhados no próximo ano (2021), para dar continuidade no 

atendimento aos cursos que terão previsão de avaliação pelo MEC. 

Importante mencionar a participação fundamental da CBI na elaboração do 

Estudo técnico preliminar realizado por meio do Serviço de Planejamento e 

Desenvolvimento de Coleções, que subsidiou a assinatura de Plataformas de livros 

eletrônicos para UFF, identificando os fornecedores que mais atendiam as indicações 

dos títulos das Bibliografias básica e complementares dos cursos, para apoiar as aulas 

do primeiro semestre letivo de 2020 da UFF.   

Os números alcançados demonstram a produtividade da Coordenação de 

Bibliotecas. Entre os quais destacamos:  

 1.125 ações de preservação e conservação de acervos;  

 8.378 servidores capacitados;  

 207 pastas de conteúdos temáticos para as redes sociais;  

 9 tutoriais de uso de ferramentas e recursos;   

 Elaboração de 29 vídeos (lives, tutoriais e apresentações de bibliotecas no 

canal youtube);  

 184 títulos e 626  livros adquiridos por compra e encaminhados às unidades. 

 

De maneira resumida o quadro 39 mostra os pontos positivos e negativos para 

SDC em 2020 e no quadro 40, apresentamos o planejamento da SDC para o ano de 

2021. 
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Quadro 39 – Pontos positivos e negativos para SDC em 2020 

PONTOS POSITIVOS 

 
 Parceria do Gabinete e demais áreas da universidade; 
 Maior integração dos servidores com a realização de reuniões online; 
  Recebimento do acervo bibliográfico do Centro Fernand Braudel (CFB), núcleo de excelência de 

estudos avançados em história e historiografia, sobre desigualdades Globais; 
 Atuação e resultados obtidos nos grupos de trabalhos e comissões da SDC; 
 Atendimento às demandas solicitadas por servidores para empréstimo de notebooks e computadores 

da SDC, para trabalho remoto mediante assinatura de termo de responsabilidade; 
 Ações para mitigar os danos causados pelo sinistro de alagamento da CAR, mobilizando Gabinete do 

Reitor, chefias da SDC, da CAR e demais unidades como SOMA, STI, SAEP, PROAD, que 
providenciaram o atendimento das demandas de manutenção e solução dos problemas mais urgentes; 

 A projeção inicial para o ano de 2020 trazia um possível colapso do espaço físico do Arquivo de 
Processos para 2021. Todavia, com o aumento de processos incluídos na plataforma do SEI/UFF, 
recebemos menos de 20% dos documentos esperados para arquivamento, o que deu uma sobrevida, 
ao espaço físico do setor; 

 Assinaturas pela UFF das Bases de Dados Minha Biblioteca e Pearson pela UFF, subsidiada pela 
SDC, a fim de oferecer uma solução eletrônica em curto prazo, que atendesse as necessidades de 
informação da comunidade acadêmica da UFF, ampliando a qualidade do ensino e pesquisa da 
universidade, além de minimizar os impactos causados pelo fechamento das bibliotecas; 

 Assinatura do Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios para pesquisa via Sistema 
de Bibliotecas; 

 Estudos de aplicabilidade do Decreto nº 10.278/2020 sobre digitalização de documentos realizados 
por Arquivistas da CAR e PROGEPE; 

 Transferência da Biblioteca de Macaé para o Bloco D do novo prédio da UFF/ Instituto de Ciências 
da Sociedade de Macaé (ICM) na Cidade Universitária de Macaé; 

 Participação da SDC/CBI no planejamento da aquisição dos conteúdos a serem disponibilizados 
pelo Portal de Periódicos CAPES para o ano de 2021. 

 Lançamento do Canal YouTube com Tutoriais e dicas de pesquisa pela CBI; 
 Elaboração e realização da Exposição virtual 50 anos da SDC no Canal YouTube e Facebook; 
 Inclusão de 101 títulos de e-books em acesso aberto da Editora da UFF no Repositório Institucional 

da UFF; 
 

PONTOS NEGATIVOS 

 
 Impactos emocionais e físicos causados pela pandemia nos servidores; 
 Ocorrência do sinistro de alagamento no prédio da CAR/SDC em 16/11/20; 
 Com a perda das FGs 4 e 5 (Art. 3º Decreto nº 9.725, de 12/3/19), a Coordenadora de Bibliotecas 

passou a atuar também como chefia imediata  de todas as unidades e servidores da CBI;  
 Atuação da Coordenadora de Bibliotecas como chefia imediata de 168 servidores lotados nas 30 

Bibliotecas, LACORD, SPDC, SGRI devido à perda das FGs de 4 a 9 na SDC; 
 Fechamento das unidades durante a pandemia; 
 Agravamento dos aspectos relacionados à infraestrutura das unidades durante a pandemia; 
 Impossibilidade de dar continuidade às atividades que estavam em curso; 
 Falecimento da servidora Christiane Teixeira Ciuffo. 
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Quadro 40 – Planejamento SDC / 2021 

PLANEJAMENTO PARA 2021 

 Retorno presencial às atividades (conforme decisão das instâncias superiores); 
 Mudança e reestruturação da Interface do RiUFF; 
 Publicação do Plano de Desenvolvimento da Unidade da SDC e implementação dos respectivos 

planos de ação, indicadores e planos de execução previstos no diagnóstico do PDU; 
 Conclusão do Mapeamento do fluxo de trabalho das unidades CBI; 
 Publicação da edição revisada e atualizada do Manual de Atos e Comunicações Oficiais da UFF; 
 Levantamento e priorização das questões relacionadas à infraestrutura das unidades da SDC; 
 Recebimento do Acervo proveniente da Sociedade Brasileira de Autores e Artistas de Teatro -

 SBAT; 
 Atualização do Plano de Contingência da SDC; 
 Elaboração do conteúdo para o Site Atos Administrativos da UFF; 
 Implantação do Ica-Atom e o RDC-Arq, ferramentas que possibilitarão a preservação e o acesso aos 

documentos arquivísticos em meio digital. 
 Elaboração/Atualização do Site da Superintendência de Documentação; 
 Composição do GT Marketing e Mídias da SDC;  
 Transferência da Biblioteca de Medicina para o 2º. Andar do HUAP; 
 Renovação da Assinatura para acesso à Base de Dados Target Web. 

 

Acreditamos, por fim, que as iniciativas e atividades realizadas reafirmam o 

compromisso da Superintendência de Documentação com a comunidade universitária, 

bem como comprovam o motivo de sua existência.   

Em última instância, sabemos que subsidiar o alcance dos objetivos do Plano de 

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

Processos Internos; Infraestrutura e Tecnologia), exige não só novos olhares acerca dos 

macroprocessos da SDC, como também impõe a necessidade de uma busca contínua de 

aperfeiçoamento dos mesmos. 

Agradecemos o apoio do Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitorias, Superintendências e 

equipes da SDC pelo alcance dos resultados obtidos.  Seguimos firme no propósito de 

ampliar o acesso à informação, contribuindo para que a UFF seja cada vez mais 

reconhecida, nacional e internacionalmente, pela excelência dos seus cursos, pela sua 

produção científica e pelo impacto social de suas atividades. 


