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RESUMO 

 

A preocupação com sustentabilidade tem aumentado na sociedade e as organizações estão 

revendo suas práticas de responsabilidade social. Os gestores estão buscando alternativas mais 

sustentáveis para seu negócio, considerando o equilíbrio entre os aspectos ambientais, sociais 

e econômicos. Nas escolas, cujo objetivo é educação dos estudantes, práticas sustentáveis são 

fundamentais para efetivamente contribuir com a formação dos alunos e dos colaboradores da 

instituição. A Secretaria de Registro Escolar representa um setor bastante importante na 

estrutura organizacional e deve planejar ações para atingir os objetivos específicos do setor em 

consonância com a responsabilidade social da instituição. Por meio de um Estudo de Caso em 

um colégio público federal de educação básica no Rio de Janeiro, com a realização de análise 

de conteúdo de entrevistas com Chefes de Secretaria e de análise de documentos oficiais 

relacionados ao funcionamento do setor, esta pesquisa tem como objetivo propor diretrizes para 

um funcionamento de Secretarias de Registro Escolar na educação básica visando à 

sustentabilidade. Por fim, conclui-se que as diretrizes propostas como o uso da internet para 

solicitação de documentação, o compartilhamento das informações nos diversos setores através 

do uso da ferramenta nuvem e a diminuição do quantitativo de papel pelas secretarias, reduziria 

os resíduos que afetam tanto o meio ambiente como ajudaria na responsabilidade social e 

financeira das Secretarias de Registro Escolar na Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Secretaria de Registro Escolar. Sustentabilidade. Responsabilidade Social. 

Gestão. 
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ABSTRACT 

 

The concern with sustainability has increased in Society and the organizations are reviewing 

their social responsibility practices. Managers are searching for more sustainable alternatives  

to their business, considering the balance among environmental, social and economic aspects. 

In schools, whose goal is student education, sustainable practices are essential to effectively 

contribute to the formation of the students and employees of the institution. The school record 

office is a very important sector in the organizational structure and should plan actions to 

achieve the specific goals of the sector in line with the institution’s social responsibility. By 

means of a case study in a federal public basic education school in Rio de Janeiro, with the 

accomplishment of contente analysis of interviews with Head Offices and the analysis of oficial 

documents related to the operation of the sector, this paper aims to propose guidelines for the 

operation of the school record offices in basic education aiming at sustainability. Finally, it is 

concluded that the guielines such as the use of the Internet to request documentation, the sharing 

of information across sectors through the use of the cloud tool and the decrease of the quantity 

of paper by the record offices would reduce waste that affects the environment as well as help 

the social and financial responsibility of the school record offices in basic education.  

 

Key-words: School record office. Sustainability. Social responsibility. Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA  

 

A cada dia torna-se maior a conscientização da sociedade em tornar a vida das pessoas 

mais sustentável. Sustentabilidade é a habilidade de suportar um sistema garantindo a sua 

permanência, levando em conta três aspectos que são: ambiental, social e econômico e que 

juntos formam o tripé da sustentabilidade. A gestão pública passou também a se preocupar com 

a sustentabilidade devido a conscientização por parte da população de como é revertido o 

pagamento de impostos em ações que garantam a sustentabilidade. 

As empresas começaram a rever seus conceitos sobre responsabilidade social, pois toda 

ação que a empresa toma interfere na qualidade de vida do cidadão e, consequentemente, em 

toda a sociedade. 

A gestão é responsável por coordenar o funcionamento das organizações. Nas escolas, 

a gestão de cada setor também precisa envolver a equipe para que coletivamente consigam 

atingir seus objetivos. 

As Secretarias de Registro Escolar na educação básica possuem um papel muito 

importante, que se relaciona diretamente com a qualidade da educação. Um gestor de Secretaria 

precisa planejar as ações para atingir os objetivos específicos do setor e deve preocupar-se em 

garantir que as ações sejam planejadas em consonância com a responsabilidade social da 

instituição e garantindo a sustentabilidade nos aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

Pois o mundo está constantemente mudando, e essas mudanças afetam a todos os setores 

na economia, saúde, educação e nesse último as mudanças têm sido bem diversificadas, 

principalmente em relação as culturas organizacionais de uma escola. 

Dentro dessas mudanças de cultura a secretaria acadêmica tem sofrido toda a espécie de 

adaptação para melhorar o seu rendimento. 

Segundo (Heloísa Lück .2009, pg.12) Perspectivas da Gestão Escolar e Implicações quanto à 

Formação de seus Gestores. 

 “já é lugar comum a afirmação de que vivemos uma época de 

mudança. Porém, a mudança mais significativa que se pode registrar é a do modo 

como vemos a realidade e de como dela participamos, estabelecendo sua 

construção. No geral, em toda a sociedade, observa-se o desenvolvimento da 

consciência de que o autoritarismo, a centralização, a fragmentação, o 

conservadorismo e a ótica do dividir para conquistar, do perde-ganha, estão 

ultrapassados, por conduzirem ao desperdício, ao imobilismo, ao ativismo 

inconseqüente, à desresponsabilização por atos e seus resultados e, em última 

instância, à estagnação social e ao fracasso de suas instituições. Em meio a essa 
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mudança, não apenas a escola desenvolve essa consciência, como a própria 

sociedade cobra que o faça. Assim é que a escola se encontra, hoje, no centro de 

atenções da sociedade. Isto porque se reconhece que a educação, na sociedade 

globalizada e economia centrada no conhecimento, constitui grande valor 

estratégico para o desenvolvimento de qualquer sociedade, assim como condição 

importante para a qualidade de vida das pessoas.” 
 

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA  

 

As Organizações, públicas ou privadas, precisam ter uma postura ativa em relação à 

Responsabilidade Social. Buscar práticas sustentáveis é uma preocupação da sociedade 

moderna. 

Considerando que a gestão de uma organização precisa ter propostas que contribuam para 

a sustentabilidade ambiental, social e econômica, seu funcionamento precisa ser repensado. 

Para elaborar uma proposta de diretrizes para o funcionamento com sustentabilidade 

ambiental das Secretarias de Registro Escolar na educação básica, esta pesquisa buscará 

analisar como é realizado o funcionamento das Secretarias nos campi I, que são campi de anos 

iniciais do ensino fundamental, de um colégio público federal do Rio de Janeiro. 

O problema da presente pesquisa é: Como propor diretrizes para um funcionamento nas 

Secretarias de Registro Escolar na educação básica visando a diminuição do quantitativo de 

papel e assim se tornar mais sustentável? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral da pesquisa é:   

 Propor diretrizes sustentáveis para o funcionamento das Secretarias de Registro 

Escolar na educação básica do Colégio Pedro II visando a redução do impacto 

ambiental. 

.  

Os objetivos específicos da pesquisa são:   

 Descrever as funções da Secretaria de Registro Escolar na educação básica.  

 Analisar os procedimentos de funcionamento de Secretarias de Registro Escolar de 

uma Instituição de Ensino Pública Federal no Rio de Janeiro. 

 Relacionar os procedimentos de funcionamento de Secretarias de Registro Escolar 

com os princípios da sustentabilidade. 
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1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa se justifica pelo fato de contribuir com o conhecimento científico, pois 

há poucos artigos sobre estudos científicos como formas de se realizar um funcionamento de 

Secretarias de Registro Escolar na educação básica de forma sustentável. 

Sua relevância se dá pela elaboração de propostas que poderão ser implementadas nas 

Secretarias de Registro Escolar de instituições de educação básica. Trazendo benefícios não só 

ambientais como a redução de resíduos (papéis) do processo de funcionamento das Secretarias, 

mas também a redução de gastos com os insumos para o setor e a melhoria na saúde do servidor 

que trabalha no setor, evitando as constantes licenças por motivo de saúde. 

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA  

 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. O primeiro capítulo é a Introdução e seu 

objetivo é esclarecer os leitores sobre a contextualização da pesquisa, o problema científico, os 

objetivos, a justificativa e relevância da escolha do tema e como o trabalho está estruturado. 

O capítulo 2 é a revisão bibliográfica realizada para o desenvolvimento da pesquisa. 

No capítulo 3 é definida a metodologia da pesquisa com todas as etapas realizadas. 

O capítulo 4 contém a apresentação da instituição onde foi realizado o Estudo de Caso e a 

análise dos dados da pesquisa. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões, as propostas de diretrizes feitas a partir da 

pesquisa, as limitações da presente pesquisa e as recomendações de pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

A revisão bibliográfica realizada teve como objetivo subsidiar o desenvolvimento da 

pesquisa. Foram utilizados artigos científicos, dissertações, teses, livros e documentos oficiais. 

Os conceitos estudados foram:  Responsabilidade Social, Sustentabilidade nas 

Organizações, Secretaria de Registro Escolar na Educação Básica, Gestão em Instituições, 

Gestão das Secretarias de Registro Escolar na Educação Básica e Gestão da Informação e a 

Transparência.  

 

 
2.1 SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

A palavra sustentabilidade está sendo muito utilizada recentemente, mas muitas pessoas 

a utilizam sem saber sua real definição. De acordo com Veiga (2017), sustentabilidade é a 

legitimação de um novo valor.  Desde 1970, a palavra sustentabilidade é utilizada como jargão 

técnico usado por cientistas e quer dizer que um ecossistema absorve tensões mudando seu 

estado quando sujeito à agressão humana. 

Nos anos 80 a palavra foi utilizada para qualificar o desenvolvimento quando a 

Conferência das Nações Unidas a legitimou. Porém, em 1992, foi combatida tanto por governos 

de esquerda quanto pelos de direita, pois temiam a concorrência dos temas ambientais com as 

suas prioridades sociais. 

Portanto não temos uma definição precisa de sustentabilidade. Nos dicionários ela é 

substantivo feminino característica ou condição do que é sustentável. 

De acordo com (VEIGA, 2017) A sustentabilidade ainda levara algum tempo para ser 

entendida e passou pelos estágios de negação, ser tratada com ironia e aceitação. 

Para Boff (2017), a definição de sustentabilidade é um conjunto de processos e ações 

destinados a manter a integridade do Planeta Terra, preservando os seus ecossistemas, com 

todos os elementos físicos, químicos e ecológicos, possibilitando a existência e reprodução dos 

seres vivos, preservando as necessidades das gerações futuras e presentes, dando continuidade 

aos variados espécimes em nosso planeta. 
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Segundo (ESTENDER E PITTA, 2017, pg 22), a definição sobre sustentabilidade é a 

forma como as gerações atuais satisfazem as suas necessidades sem, contudo, comprometer as 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, que foi criada pela Comissão 

de Brundtland. 

Como define o portal da inovação da companhia privada 3M, sustentabilidade é a 

habilidade de suportar um sistema garantindo a sua permanência, levando em conta três 

aspectos que são: ambiental, social e econômico e que juntos formam o tripé da 

sustentabilidade. 

A sustentabilidade é um tema que já é utilizado amplamente por todas as camadas da 

sociedade em todos os espaços, nas ruas, nas empresas, nos governos, enfim passou a ter um 

enfoque principal em qualquer conversa ou discussão de uma maneira geral. Porém essa 

preocupação ainda não causou ações concretas para utilizarmos políticas públicas que levem a 

resolver os problemas causados pelas ações do homem contra o meio ambiente. Vemos que não 

temos uma definição fechada para a sustentabilidade, ELKINGTON, citado por MONTEIRO, 

KARPINSKI, KUHL, MOROZINI (2017), diz que sustentabilidade é o “princípio que assegura 

que nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais 

disponíveis para as futuras gerações”. 

Conforme a sociedade usa de forma indiscriminada todos os recursos do planeta, isso 

faz com que a sustentabilidade se torne inviável e cada vez mais temos um mundo em extinção, 

que tornará difícil a vida de todos os seres vivos nele. E Freitas, jurista, citado por Campos 

(2016) não só considera o tripé da sustentabilidade no aspecto ambiental, social e econômico 

como ela deve ser vista através das dimensões jurídico-política e ética, pois gera deveres 

constitucionais e quando esses deveres não são levados a sério criam-se dificuldades de gerar 

políticas sérias, por esse motivo ele define sustentabilidade como “princípio constitucional 

vinculante a todas as áreas do sistema jurídico-político e não apenas ao meio ambiente. ” 

As empresas começaram a se preocupar em criar um mecanismo que levasse seus 

produtos a serem reconhecidos por não agredir ao meio ambiente, e assim conseguiam 

arrebanhar mais e mais consumidores aumentando os seus lucros. Criaram setores que 

monitoravam os produtos através de relatórios de quanto esses produtos contribuíam com a 

sustentabilidade. Para Carneiro (2017) com o conceito de triple bottom line que define a 

sustentabilidade em três aspectos econômico, ambiental e social, as empresas se sentiram 

pressionadas a levar a gestão ambiental a sério. 

Pois de acordo França e Quelhas,(2004, pg.694): 
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“Presenciamos a mudança de um mercado regido 

pela indústria para um mercado dirigido pelo consumidor. 

Outrora, as empresas ditavam aos consumidores o que 

deviam comprar; atualmente, as pessoas estão exigindo que 

as empresas atuem de uma forma socialmente responsável, 

fabricando produtos ambientalmente sadios e gerenciando 

seus processos e atividades de forma a não agredir ou 

comprometer o meio ambiente, o bem-estar e a saúde de seus 

colaboradores e da comunidade.” 

Cada vez mais a sustentabilidade está ganhando espaço no cenário da Educação Básica, 

a preocupação com o meio ambiente, o custo financeiro da sociedade em manter as escolas 

públicas bem como a responsabilidade social em colocar os indivíduos no mercado de trabalho 

oriundos de uma escola pública de qualidade, tem preocupado governos e gestores dessas 

Instituições. E segundo (Moro, Guerin e Coutinho, 2017 pg.185) os termos como ecologia, 

meio ambiente, utilizações sustentáveis dos recursos renováveis estão sendo cada vez mais 

debatidos pela sociedade, porém uma parcela pequena da sociedade tem acesso ao 

conhecimento desses temas, faz-se necessária a sensibilização ambiental, para que essa parcela 

tenha conhecimento e informação. Com essa necessidade abre-se portas para incluir na 

Educação Básica o tema sustentabilidade, pois a criança está começando a vivenciar as questões 

com o meio ambiente. Fazendo com que a Escola tenha um papel indispensável na formação 

de cidadãos éticos e ambientalmente responsáveis. 

Deve-se trabalhar o tema não só nas aulas de Ciências e sim em todas as áreas do saber, 

para que as crianças possam adquirir esse conhecimento e o mesmo se interiorize. 

Ainda segundo - Moro, Guerin e Coutinho (2017 pg.193): 

“A escola, sendo uma fonte de múltiplos saberes, 

trata-se de um espaço sustentável e apto a trabalhar 

questões sociais e ambientais quando possibilita que 

os educandos se percebam enquanto integrantes do 

processo formativo”. 

Através da educação o crescimento de uma sociedade se dá com maior velocidade, 

observamos que países devastados por guerras ou que possuíam governos absolutista, 

conseguiram se reerguer com a educação, pois o que vale é o desenvolvimento do indivíduo e 

isso se dá através do conhecimento e atenção a questão ambiental. Apesar da Lei 9.795/99 que 

trata sobre a Educação Ambiental, que ela deve ser ministrada tanto em escolas privadas quanto 

públicas, e que segundo (Amaral, 2008 pg.213): 
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“Os próprios órgãos e entidades da Administração 

Pública, o Poder Legislativo, os Tribunais de 

Contas, o Poder Judiciário, o Ministério Público e o 

cidadão individualmente ou de forma associada, 

devem tomar as medidas administrativas ou legais 

que se fizerem necessárias”. 

Por tanto, a sociedade deverá cobrar dentro das leis, o que a administração pública não 

oferecer quanto a Educação Ambiental, pois ela é um instrumento na formação de cidadãos 

com responsabilidade social e ambiental. 

Na gestão pública segundo (Vieira, 2007, pag.58) existe três dimensões a considerar, o 

valor público, as condições de implementação e as condições políticas. A Constituição Federal 

no art.205 coloca a educação como um “direito de todos e dever do Estado e da família”, porém 

a gestão pública deve criar políticas públicas para tornar esse direito viável, isso está contido 

dentro do valor público. Essas políticas devem ser viáveis e aceitáveis. Em educação as ideias 

por mais simples que sejam requerem o custo alto, pois educação de qualidade não é barato, 

requerem um investimento alto, o que ocasiona para o gestor público uma barreira, pois a 

política de investimento não tem uma sustentabilidade financeira viável. Isso faz com que 

muitas vezes o gestor tenha que tomar decisões antipáticas aos interesses da maioria. Gestão 

viável é aquela que dialoga, negocia, em prol da política sustentável tanto economicamente 

como socialmente. 

Ainda segundo (Vieira, 2007, pg. 67): 

“Sendo a escola um espaço próprio à difusão do 

saber, todo o esforço nela realizado deve convergir 

para a aprendizagem daqueles para quem foi criada 

– sejam crianças, desde a mais tenra idade, jovens 

ou adultos”. 

 

Seguindo esse pensamento a administração pública tem o dever de proporcionar 

políticas públicas sustentáveis para operacionalizar essas escolas no desafio do sucesso do 

ensino e aprendizagem, tornando esses alunos cidadãos com consciência social, e retornando 

para a sociedade com ideias que favoreçam essa sociedade. 
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2.2 PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

 

Segundo Borba (2018, pg.5) nossos antepassados não imaginavam que os recursos naturais 

poderiam se esgotar, pois não conheciam outra forma de sustento sem a exploração dos recursos 

do planeta. 

Vimos que com o passar dos anos houve uma preocupação maior com o meio ambiente, 

pois a exploração intensa dos recursos naturais provocou escassez dos mesmos. Por isso as 

organizações começaram a estudar como utilizar estratégias para utilizar esses recursos. 

Ainda segundo Borba (2018, pg.9), a gestão ambiental é responsável pela proteção e 

utilização dos recursos naturais usando práticas ambientalmente corretas, tendo uma produção 

mais limpa, através de decisões que são tomadas sobre como utilizar a terra, água e o ar sem 

poluí-los. 

Segundo Souza e al. (2017, pg. 2325) a produção mais limpa foi criada em 1989 através do 

Programa das Nações Unidas para o meio ambiente da ONU, e consiste na utilização constante 

de uma estratégia ambiental para a diminuição do uso de recursos naturais e evitar a poluição e 

a escassez desses recursos. 

A produção mais limpa instiga as organizações a buscar soluções para que os processos 

produtivos sejam mais sustentáveis, pois citando Souza e al. (2017, pg. 2326) a produção mais 

limpa atua de forma a aplicar processos com o intuito de diminuir a geração de resíduos. 

Produção mais limpa segundo Silva (2017 pg. 244) é a forma eficaz de diminuir os impactos 

ambientais, sem para o desenvolvimento econômico, diminuindo o desperdício e usada como 

ferramenta que analisa o processo e identifica oportunidades de melhorar esse processo de uma 

maneira sustentável. 

Já para Figueiredo (2018, pg. 21) produção mais limpa é aplicar em processos já 

existentes ações que diminuam os impactos sobre o meio ambiente, aumentando o uso de 

matérias primas de uma forma reciclável sem causar ônus às organizações.  
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2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A cada dia torna-se maior a conscientização da sociedade em tornar a vida das pessoas 

mais sustentável. As empresas também começaram a trabalhar com essa responsabilidade de 

uma maneira mais pró-ativa.  

Segundo Cajazeira (2017), Responsabilidade é um substantivo, derivado da palavra 

responder, originado do verbo latino respondeo, des, ere, que significa produzir efeito, 

satisfazer, justificar, pagar, comprometer-se da sua parte e prometer, entre outras acepções. 

Refere-se à obrigação de responder pelos seus atos. Na administração, responsabilidade é a 

condição de quem responde pelo seu desempenho. 

Devido à essa definição, as empresas começaram a rever seus conceitos sobre 

responsabilidade social, pois toda ação que a empresa toma interfere na qualidade de vida do 

cidadão e, consequentemente, em toda a sociedade. Porém, Preston e Post (apud BORGES, 

2001), entendem que responsabilidade social é uma função da gestão pública. Verifica-se, no 

entanto, uma dificuldade em definir o limite entre o público e o privado. 

Nos anos 60, Frederick (apud Epaminondas Bittencourt; Alexandre Carrieri, 2005) 

define que responsabilidade social "[...] implica uma postura pública em relação aos recursos 

humanos e econômicos da sociedade, significando que estes recursos devem ser utilizados 

objetivando amplos fins sociais" (FREDERICK apud EPAMINONDAS, 2005,) 

Outra definição sobre responsabilidade social corporativa é dada por Almeida-Santos et 

al (2013) como sendo um instrumento estratégico maximizando o retorno das ações para a 

sociedade. 

A responsabilidade social cresceu muito nos diversos setores produtivos. Está havendo 

uma responsabilização pelos danos ambientais causados, pois o meio ambiente está diretamente 

ligado à responsabilidade social e quando os setores, quer público ou privado, negligenciam 

essa responsabilidade, a sociedade cobra a não-ação. 

No setor educacional, a sociedade está cada vez mais na busca de Instituições que 

tenham qualidade no sentido de preparar o indivíduo para o exercício da ética profissional e 

cidadania. Segundo Marília Ferreira (2009, pg.154) a função equalizadora da Educação exige 

que seja de responsabilidade do Estado a garantia da oferta, acesso e permanência do indivíduo 
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no sistema de ensino. As instituições públicas estão aumentando o número de vagas para o 

acesso à escola fundamental permitindo o ingresso de uma população historicamente excluída.  

     Hoje na Instituição Pública não estuda só a população de baixa renda, a classe média 

está ingressando nessas Instituições e com isso aumenta a exigência para uma qualidade de 

ensino cada vez mais eficaz, que coloque o indivíduo em condições de competir no mercado de 

trabalho ao sair do sistema. 

Com a criação da Lei de Diretrizes e Base em 1960, os governos começaram a se 

preocupar e a criar projetos para vincular a educação na economia do país.  

O conceito de qualidade na atualidade, não está sendo visto apenas como rendimento 

escolar, outros fatores fora da escola interferem na qualidade do ensino, segundo (Dourado, 

2007 pg. 940) a característica de uma educação de qualidade é um conjunto de fatores como 

condições de vida de alunos e seus familiares ao seu contexto social, cultural e econômico e à 

própria escola representada por seus servidores, projetos pedagógicos, seus recursos e 

instalações. 

  

 

2.4 SECRETARIA DE REGISTRO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

As Secretarias de Registro Escolar das Instituições são setores que detêm as informações 

dos discentes do momento que eles entram na Instituição até o seu desligamento. É um setor 

que possui toda a informação sobre turmas e discentes, que pode ser acessada por outros setores 

e, assim, facilitar as tomadas de decisões da gestão central. 

Nas escolas de educação básica não é diferente o papel da secretaria de registro escolar. 

Os servidores que trabalham nesse setor devem ter uma visão da legislação vigente, dos prazos 

que são normatizados pela administração central, de atendimento ao público em geral, quer 

interno (docentes, outros setores da escola) ou externo (os responsáveis pelos alunos). 

Segundo Domingos e Tredezini (2012), tanto a informação como o conhecimento são 

importantes para as organizações, pois é possível fazer as mudanças necessárias no momento 

certo e de maneira adequada. A secretaria de registro escolar participa ativamente dessas 

mudanças para tornar o serviço mais dinâmico e de qualidade. 

A secretaria de registro escolar possui diversos dados estatísticos da escola. Por isso, se 

faz necessária a preocupação de como o setor pode cada vez mais possibilitar as informações 

de forma clara e precisa àqueles que buscam tal serviço. (ABUD, 2012 pg. 6) salienta que “não 
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basta limpar, inventariar e organizar, é também fundamental reinstalar a informação a partir de 

uma nova organização, para que o acervo e a conservação condignos sejam possibilitados” 

(MAGALHÃES 1999 pg.59). 

É necessário considerar a gestão de documentos que é o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente 

e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente (BRASIL, 

1991). 

Numa escola de qualidade, a gestão participativa que integre os diversos setores é de 

suma importância. As Secretarias de Registro Escolar, quando integradas, colaboram para um 

resultado satisfatório. 

 Entender as funções de uma secretaria de registro escolar é vencer uma visão 

retrógrada de que este é apenas um espaço burocrático. É ter a clareza de que ela também pode 

colaborar para um resultado melhor qualidade do trabalho. 

Dentro dessas mudanças de cultura, a secretaria de registro escolar tem sofrido toda a 

espécie de adaptação para melhorar o seu rendimento. 

De acordo com Lück (2009), 

 Já é lugar comum a afirmação de que vivemos uma época de mudança. Porém, a 

mudança mais significativa que se pode registrar é a do modo como vemos a realidade 

e de como dela participamos, estabelecendo sua construção. No geral, em toda a 

sociedade, observa-se o desenvolvimento da consciência de que o autoritarismo, a 

centralização, a fragmentação, o conservadorismo e a ótica do dividir para conquistar, 

do perde-ganha, estão ultrapassados, por conduzirem ao desperdício, ao imobilismo, 

ao ativismo inconsequente, à desresponsabilização por atos e seus resultados e, em 

última instância, à estagnação social e ao fracasso de suas instituições. Em meio a essa 

mudança, não apenas a escola desenvolve essa consciência, como a própria sociedade 

cobra que o faça. Assim é que a escola se encontra, hoje, no centro de atenções da 

sociedade. Isto porque se reconhece que a educação, na sociedade globalizada e 

economia centrada no conhecimento, constitui grande valor estratégico para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade, assim como condição importante para a 

qualidade de vida das pessoas (LÜCK, 2009, p.12) 

 

Por tudo isso a escola se transformou e consequentemente a secretaria de registro escolar 

sofreu diversas mudanças em sua maneira de agir para informar aos clientes internos e externos, 

que são os docentes, os discentes e a sociedade. 

Antes da era digital, tudo era feito manualmente através da escrita direta ou em 

máquinas de datilografia, desde uma simples declaração até o boletim escolar, o que exigia uma 

demanda de tempo que algumas vezes era considerado e/ou interpretado pelo usuário final 

como atraso proposital ao fornecimento de informação.  

Com o advento da computação, essas máquinas foram sendo substituídas por 

computadores e impressoras, e uma mudança cultural se estabeleceu. No início houve muita 
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resistência por parte dos membros que compõem as secretarias, que acreditavam poderem os 

computadores virem a substituir as pessoas. 

Como o objetivo das secretarias de registro escolar é fornecer informações aos seus 

usuários, os computadores, pela agilidade no processo de trabalho que proporcionam, seja pela 

capacidade de interação entre setores dentro e fora da instituição ou pela agilidade no acesso da 

informação, estes se tornaram peças cada vez mais importantes no cotidiano da sociedade.  

Segundo Domingos e Tredezini (2012), 

Os resultados da pesquisa realizada mostraram que, com a chegada da informatização, 

melhorou todo o processo de confecção dos documentos e que não há problema com 

o fluxo de informações e com o arquivo corrente”.  E isso já é notado em todas as 

secretarias acadêmicas que já possuem informatização nos equipamentos, há uma 

diminuição no tempo de espera pelas informações solicitadas (DOMINGOS; 

TREDEZINI,2012, p.218) 

 

De acordo com Abud (2012 pg.3), são funções dos profissionais que atuam em secretaria 

de registro escolar: 

-responsabilizar-se pelo funcionamento da Secretaria Escolar;  

-zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares;  

-cumprir as determinações da Direção;  

-coordenar e fiscalizar o serviço da Secretaria Escolar, fazendo a distribuição 

equitativa dos trabalhos entre seus auxiliares;  

-organizar o arquivo escolar;  

-manter em dia a escrituração, o arquivo, a correspondência escolar e o registro de 

resultados de avaliação de alunos;  

-manter atualizado o arquivo de legislação e de documentação da unidade escolar;  

-conhecer a legislação do ensino vigente, zelando pelo seu cumprimento, no âmbito 

de suas atribuições;  

-manter o arquivo de documentação de alunos e funcionários lotados na unidade 

escolar, organizado de forma funcional, com capacidade de proporcionar rapidez nas 

informações;  

-analisar, juntamente com a Direção ou Coordenação Pedagógica, as transferências 

recebidas;  

-encarregar-se da correspondência oficial da unidade escolar, submetendo-a à 

assinatura da Direção;  

-elaborar relatórios, atas, termos de abertura e encerramento de livros e quadros 

estatísticos;  

-divulgar, no prazo estabelecido, os resultados bimestrais das avaliações realizadas;  

-entregar aos professores os Diários de Classe devidamente preenchidos, no que lhe 

compete;  

-vetar a presença de pessoas estranhas na Secretaria Escolar, a não ser que haja 

autorização da Direção;  

-divulgar e subscrever, por ordem da Direção, instruções, editais e todos os 

documentos escolares;  

-secretariar solenidades e outros eventos que forem promovidos pela unidade escolar, 

quando necessário;  

-manter atualizadas as pastas individuais dos servidores e alunos da unidade escolar; 

-prestar esclarecimentos quando solicitado; 

-atender aos corpos Docente, Discente e Técnico-Administrativo, prestando-lhes 

informações e esclarecimentos relativos à escrituração escolar e à legislação do 

ensino;  

-participar de reuniões e treinamentos, quando convocado;  

-instruir processos, quando solicitado, pelos órgãos competentes;  
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-acompanhar as reuniões dos Conselhos de Classe, registrando os resultados finais;  

-assinar, junto com o Diretor, a documentação escolar dos alunos;  

-responsabilizar-se pela autenticidade da documentação escolar expedida (ABUD, 

2012 pg.3) 

  

Como podemos observar, as funções supracitadas da secretaria de registro escolar 

envolvem a gestão da informação e a gestão do conhecimento.  

 

 

 

2.5 GESTÃO DAS SECRETARIAS DE REGISTRO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA   

 

2.5.1 GESTÃO ORGANIZACIONAL 

 

A gestão, numa Instituição de Ensino, antigamente era colocada nas mãos de uma 

pessoa, que possuía um poder decisório e que as ordens vinham de cima para baixo, ou seja, do 

Diretor para os trabalhadores que estavam no início da cadeia produtiva. Isso se tornava 

improdutivo, pois os diversos setores não tomavam decisões que melhorassem o produto final. 

Segundo Paro (2017), numa Instituição Pública esse poder do Diretor não é absoluto, 

pois ele está subordinado a escalões superiores. 

Nos dias atuais, a tendência é de uma gestão participativa, com as decisões tomadas 

pelos diversos segmentos de uma Instituição Pública, servidores, responsáveis pelos alunos, 

terceirizados, todos cooperando para o bem comum. 

Cabe ao gestor refletir como o trabalho pode ser realizado com participação de todos os 

setores, fazer um planejamento e um mapeamento de como os setores devam funcionar para 

que a engrenagem flua e os resultados sejam satisfatórios. 

Na cadeia produtiva, quando uma engrenagem não funciona harmonicamente, fica 

difícil haver um produto de qualidade, e isso pode acontecer em qualquer setor produtivo. 

O gestor deve levar em consideração, o ambiente em que ocorre o trabalho, a cultura 

das pessoas que nele trabalham, para estudar qual projeto será utilizado a fim de melhorar as 

informações e por conseguinte o resultado. 

De acordo com Lück (2017), ser um gestor escolar é enfrentar desafios e não apenas 

classificar problemas. Os gestores educacionais, para influir no processo educativo, devem 

compreender a influência das diferenças que ocorrem nos vários setores como: estilo de 
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comunicação, relacionamento interpessoal que são adotados, como os trabalhos são 

organizados nos diversos setores, a reação das pessoas as mudanças que serão necessárias. 

Segundo Antunes (2017), um gestor pode exercer impactos nos objetivos de uma 

organização e promover através da motivação de seus subordinados um resultado positivo. 

Gestão do conhecimento é um conceito novo e está adquirindo uma atenção especial do 

mundo. Segundo Takeuchi e Nonaka (2009), o mundo anda muito complexo e com tempos 

turbulentos, cheios de contradições, inconsistências, dilemas e polaridades, que forçam as 

organizações a buscarem manter a capacidade de competitividade, enfrentando o paradoxo e 

tirando vantagem dela. 

Surgiram diversos desafios para a gestão das organizações, para que elas se mantenham 

em patamares elevados e competitivos. Para Ribeiro,Soares,Jurza, Ziviani e Neves (2017) as 

organizações atuam de maneira diferenciada, usando vários tipos de estratégias e cada vez mais 

elaboradas para manter a competitividade. 

De acordo com Sousa, Costa e Aparecido (2017), na perspectiva do conhecimento e 

suas relações entre sujeito e objeto, onde conhecimento tácito e explícito se completam, 

caracterizando a natureza humana, em sua criatividade e imaginação consegue-se melhorar a 

eficiência das organizações. 

Segundo Roggero (2017), as organizações se modernizaram e se reorganizaram para 

acompanhar as políticas econômicas e assim ter uma produção mais elevada e competitiva. No 

entanto, a mão de obra dessas organizações teve que se qualificar para acompanhar um mercado 

mais veloz. Conseguiram fazer esse movimento através de novos parâmetros para formação de 

uma mão de obra mais qualificada e que detenha mais conhecimento. Através da gestão do 

conhecimento, isso foi levado a termo e a mão de obra das organizações não ficou estagnada 

dentro das empresas. Ela saiu do seu campo de conforto e buscou novas formações para manter 

a qualidade do que era produzido, bem como manter a empresa na competição 

 

2.5.2 GESTÃO NA SECRETARIA DE REGISTRO ESCOLAR 

 

 

De acordo com Domingos e Tredezini (2012, pp. 219-220), a Secretaria de Registro 

Escolar (SER) é um setor administrativo-operacional da instituição e que não pode deixar de 
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existir numa instituição de ensino. Nela inicia-se a inclusão dos alunos na escola com as 

matrículas e a vida desse aluno durante seu vínculo com a instituição é toda monitorada e 

arquivada. 

O profissional de Secretarias de Registro Escolar não pode ser entendido apenas como 

um executor de tarefas burocráticas. Ele possui informações importantes para que a escola 

pense estrategicamente seu processo pedagógico. 

O gestor deve estar sempre preocupado com o funcionamento do setor do qual ele é 

responsável. Nas secretarias de registro escolar não é diferente. De acordo com pesquisadora 

Cristiane Abud, “A organização se distingue quando se observa que a equipe “sabe o que deve 

fazer, como fazer, quando fazer e porque fazer” (ABUD,2012). 

Devemos estar preocupados de como esse setor possa cada vez mais passar as 

informações de forma clara e precisa a aqueles que buscam tal serviço. Devido a constantes 

mudanças no mundo esse setor também deve utilizar a cultura da inovação constantemente, 

conforme (Nádia Torreão cita no artigo A Cultura da Inovação, 2007 pag. 2) 

“Nestes tempos de profundas mudanças, da chamada idade do paradoxo, de novos 

paradigmas, de cenários substancialmente modificados, as empresas devem adaptar-se a este 

contexto através de um processo de mudança constante.” 

O gestor deve estar atento a essas mudanças e como incluí-las no setor o qual é 

responsável. A secretaria acadêmica possui diversos dados estatísticos da escola. Por isso se faz 

necessária a preocupação de como o setor pode cada vez mais possibilitar as informações de 

forma clara e precisa àqueles que buscam tal serviço. Magalhães salienta que “não basta limpar, 

inventariar e organizar, é também fundamental reinstalar a informação a partir de uma nova 

organização, para que o acervo e a conservação condignos sejam possibilitados” 

(MAGALHÃES 1999 pg. 59).  

É necessário considerar a gestão de documentos que é o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente 

e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente (BRASIL, 

1991) 

Segundo Domingos e Tredezini (2012), 
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Desta conceituação podem-se destacar as três fases básicas da gestão de documentos: 

a produção, a utilização e a destinação. A produção de documentos refere-se à 

elaboração destes, em decorrência das atividades de um órgão ou setor. Nessa fase 

deve-se contribuir para que sejam criados apenas documentos essenciais à 

administração da instituição e evitadas duplicação e emissão de vias desnecessárias. 

A utilização de documentos inclui atividades de protocolo, de expedição, de 

organização e arquivamento de documento em fase corrente e intermediária. A 

destinação de documentos se desenvolve mediante a análise e avaliação dos 

documentos acumulados nos arquivos, a estabelecer prazos de guarda, determinando 

quais serão objeto de arquivamento permanente e quais deverão ser eliminados, por 

perderem seu valor de prova e de informação para a instituição. A gestão de 

documentos assumiu nas instituições papel tão relevante quanto a gestão de materiais 

e de recursos humanos, embora ainda não seja assim reconhecido (PAES, 2004, pp. 

220-221). 

O gestor que levar em consideração todo esse processo de gestão documental conseguirá 

ter um setor muito mais ágil e eficaz e assim com mais qualidade. Saber que as três fases básicas 

estão relacionadas e que nas secretarias acadêmicas sempre há uma produção considerável de 

documentos que alimentam os diversos setores da escola e que como essas informações são 

utilizadas pelos setores para que os mesmos possam passar informações fidedignas para outros 

setores e sociedade. 

 

2.6 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA 

 

Conforme (SENGER; BRITO, 2005, p. 17), um sistema de informação consiste no 

processamento de informações e de produção de resultados para uma determinada finalidade. 

Com as transformações pelas quais o mundo passa, a informação se torna extremamente 

importante e passa a ser um diferencial na concorrência no mundo dos negócios. 

De acordo com Senger e Brito (1996), “Um sistema de informação é qualquer sistema 

que processe informações e produza resultados para um fim específico. O mundo está 

constantemente em transformação. Ainda segundo Senger e Brito, 

Recentemente, o mundo dos negócios passou por uma transição, de uma economia 

industrial para uma economia de informação, criando um ambiente no qual a 

informação passa a ser fonte de riqueza e prosperidade e as empresas habituadas a 

vencer pelo tamanho começam a perder terreno para concorrentes mais ágeis no uso 

da informação (SENGER; BRITO, 1996, p.16)  

 

Os Sistemas de Informação (SIs) são mecanismos de apoio à gestão. Desenvolvidos com 

base nas Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDCIs) e tendo a informática 
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como suporte para atuarem como condutores de informação, visam facilitar, agilizar, 

aperfeiçoar e otimizar o processo decisório nas organizações. (PEREIRA; FONSECA, 1997) 

De acordo com Senger e Brito, um Sistema de Informação facilita a atuação nas 

organizações. 

[...] um SI pode ser compreendido como um conjunto de componentes inter- 

relacionados que possibilita a coleta(ou recuperação), o processamento, a 

armazenagem e a distribuição das informações para suportar o planejamento, o 

controle, a coordenação e a tomada de decisões nas organizações” (SENGER; BRITO, 

1996, p. 17) 

Laudon e Laudon (1994) abordam a questão dos sistemas de informação no fluxo de 

trabalho. “Os sistemas de informação essencialmente transformam a informação em uma forma 

utilizável para a coordenação de um fluxo de trabalho de uma empresa” (LAUDON &amp; 

LAUDON, 1994:4) pág 17 

Os sistemas de informação propiciam diversas vantagens. Tais sistemas possibilitam a 

redução de custos operacionais, de produção, administrativos e pela automação dos processos; 

aumento da flexibilidade e da agilidade organizacional; redução dos limites do tempo e do 

espaço; aumento da transparência e da possibilidade de pesquisa de mercado em tempo real; 

sustentação da vantagem competitiva daqueles que introduzem os sistemas (CHANDRA; 

SAHARIA, 1996 apud BRITO, 1996) 

Os sistemas são muitos importantes pois tornam transparentes as informações 

solicitadas pelos usuários, fazendo com que as mesmas possam ser utilizadas com total 

confiança e credibilidade. Devido a constante mudança nos setores de informática novos 

sistemas estão sendo criados para completa satisfação de quem os utiliza no seu dia a dia. 

Conforme Senger e Brito (1996) 

A integração entre os níveis organizacionais passou a tomar algumas direções básicas, 

levando à seguinte classificação das TDCIs e SI: Sistema de Apoio Executivo, 

Sistemas de Informação Gerencial, Sistemas de Automação de Escritórios e Sistemas 

de Processamento de Transações (SENGER; BRITO, 1996, pag. 18) 

O uso da informatização nas secretarias é relevante para a sustentabilidade, sendo uma 

preocupação mundial esse desperdício de papel. De acordo com Lopes (2010),   

Desde há muito que o ser humano se havia apercebido de que a sua ação podia ter 

consequências nefastas sobre o meio ambiente, mas só muito recentemente toma 

consciência ou admite que é imperioso que a sua atitude perante a natureza tem mesmo 
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que mudar, sob pena de o equilíbrio do sistema, cada vez mais periclitante, venha 

mesmo a perder-se. A mentalidade consumista dominante, aliada à ideia artificiosa de 

que essa atitude é própria de sociedades desenvolvidas, pode levar a humanidade a 

situações de difícil retorno. O consumo moderado e racional é tido como característica 

de pobres e de sociedades subdesenvolvidas. Tanto no caso do papel como das novas 

tecnologias temos uma infinidade de consumos exagerados e de produção de resíduos 

e desperdícios. As sociedades actuais, caracterizadas pelo desenvolvimento do seu 

sector terciário, são consumidoras compulsivas de papel. O grande consumo de papel 

é também uma realidade tanto no sector secundário como no sector primário, que 

desenvolveram os seus “serviços” técnicos e administrativos e tornaram-se 

consumidores de papel e de tecnologias digitais. Este consumo alargado coloca 

questões de sustentabilidade ecológica que é urgente equacionar e resolver. Os 

produtos são acessíveis, fáceis de adquirir e a compulsão consumista que é exercida 

nos compradores leva a um gasto exagerado e insustentável. Alimentar essa crescente 

necessidade de consumo leva ao inevitável esgotamento das matérias-primas 

(LOPES, 2010, p. 15) 

 

Utilizando a informatização, além de diminuir o consumo de papel, cria-se uma 

transparência nas informações utilizadas pelos diversos setores da escola, pois são acessados 

através de computadores utilizando sistemas e mostram a informação fidedigna sem erros, que, 

quando ocorrem, podem levar a uma tomada de decisão equivocada por parte dos setores que 

gerenciam a escola. 

A informatização também é sustentável por eliminar o retrabalho ao resgatar dados para 

complementar e atualizar informações. Além disso, facilita o trabalho, pois todas as 

informações encontram-se em um único lugar, há facilidade para consertos, visto que não 

precisa fazer tudo de novo e é possível o envio de informações para setores da instituição e para 

outras instituições sem precisar de deslocamento do servidor ou de outros serviços de transporte 

de documentos. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA  

 

A metodologia da pesquisa teve início com a definição do método para seu 

desenvolvimento, do universo e da amostra, do protocolo de pesquisa e das considerações 

éticas.   Posteriormente, foram selecionados os documentos (ficha de renovação de matrícula, 

caródromo) e elaborados os modelos das entrevistas.  

 Em seguida foi, realizada uma entrevista piloto, cujo modelo encontra-se no Apêndice. 

Verificamos que essa entrevista piloto estava adequada aos objetivos propostos. Passamos 

então para as entrevistas  que foram autorizadas pelos entrevistados, sua gravação e, depois, 

transcritas. Após os esclarecimentos devidos, foi solicitado aos entrevistados que assinem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram realizadas as entrevistas nos Campi selecionados pela pesquisa. A entrevista da 

Coordenação das Secretarias que também estava na pesquisa, não pode ser efetuada pois a 

Coordenadora encontrava-se de licença e não possui substituta. 

Para que os Campi selecionados tenham sua privacidade garantida, convencionou-se 

denomina-los de A, B, C. 

No Campus A, a entrevista foi realizada com a Chefe de Secretaria que tem como 

formação Psicologia com pós graduação em psicologia jurídica e gestão de pessoal. Possuí 

aproximadamente cinco anos de atuação no setor. 

No Campus B, a entrevista foi realizada com a Chefe de Secretaria que tem como 

formação Mestrado em Gestão e aproximadamente um ano e meio na função, atuando no setor. 

E finalmente no Campus C, a entrevista foi realizada com a substituta da Chefe de 

Secretaria, por impossibilidade da Chefia. A substituta tem formação em Tecnóloga de 

Informática e aproximadamente um ano de atuação no setor 

A seguir, o autor realizou uma análise documental de documentos oficiais selecionados 

(renovação de matrícula e autorizações para continuar a participar pedagogicamente do curso) 

e uma análise de conteúdo das entrevistas. 



32 
 

Após análise dos dados do Estudo de Casos, será feita a proposta de diretrizes e 

elaboradas as conclusões da pesquisa. Com esse estudo pensaremos nas limitações verificadas 

na pesquisa e iremos propor recomendações para pesquisas futuras. 

 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa foi constituído pelos 14 Chefes de Secretaria de Registro Escolar 

dos campi do Colégio Pedro II (CPII) e pela Coordenadora das Secretarias de Registro Escolar 

do CPII.  

A amostra foi composta pelas Chefes de SRE do Campus Engenho Novo I, do Campus 

Realengo I e do Campus São Cristóvão I no ano letivo de 2018, ou suas substitutas. 

  

 

3.3 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

O protocolo de pesquisa é um instrumento que explicita os procedimentos que serão 

seguidos em relação aos dados da pesquisa. 

 

3.3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

A abordagem da pesquisa é qualitativa. De acordo com Minayo (2002), essa abordagem 

favorece uma análise minuciosa do contexto estudado, pois não foram analisados apenas os 

dados numéricos dessas Secretarias, e sim as características e especificidades de cada uma, 

como a sustentabilidade é vista e como é utilizada. 

 

3.3.2 FONTE DE DADOS 

 

As fontes de dados que foram utilizadas na pesquisa foram documentos relacionados às 

Secretarias de Registro Escolar do Colégio Pedro II, três chefes de SRE do ano letivo de 2018 

do Campus Engenho Novo I (CENI), Campus Realengo I (CREI) e Campus São Cristóvão I 

(CSCI), ou suas substitutas, e a Coordenadora das Secretarias de Registro Escolar do CPII. 
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No caso de ser entrevistada a substituta de alguma chefe, os dados informativos para 

compor o perfil das chefes de Secretaria de Registro Escolar foram os da chefe titular. 

3.3.3 FORMA DE COLETA DE DADOS 

Os documentos (caródromo, requerimento renovação de matrícula, descritores com 

avaliações) foram retirados da Página do CPII na Internet. Os documentos que foram citados 

pelos entrevistados e que não estejam na Internet, foram solicitados à Coordenadora das 

Secretarias de Registro Escolar do Colégio Pedro II. 

Os atores envolvidos, que são as chefes de SRE do CENI, CREI e CSCI, serão 

entrevistadas. A entrevista será semiestruturada e haverá uma entrevista piloto antes da 

realização das entrevistas com os atores envolvidos. 

 

3.3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os documentos selecionados foram analisados por meio de uma análise documental, 

onde foram elencados os procedimentos definidos pela Reitoria para todos os campi do Colégio 

e verificado se os mesmos contribuem para uma prática de funcionamento sustentável. 

Foi realizada uma análise de conteúdo das entrevistas realizadas considerando os 

critérios semânticos. Coletando as ideias comuns entre as Chefias de Secretaria dos Campi 

entrevistados. 

Segundo Bardin (2011), análise de conteúdo é 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 47) 

 

Ainda de acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo possui três fases, a saber: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  

Na pré-análise, foi feita a organização do material coletado nas entrevistas, que serão 

gravadas e transcritas.  
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Na fase de exploração do material, foram escolhidas as unidades de codificação, que 

deverão (revisar...usar o verbo no passado) ser os temas, e será feita uma categorização por 

critérios semânticos. Na terceira fase, fase do tratamento dos resultados, será feita a inferência 

e a interpretação. A literatura pesquisada servirá (passado) de base para a realização da 

interpretação. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A pesquisadora realizou o Estudo de Caso no Colégio Pedro II com a devida autorização 

da Reitoria e com o compromisso de realizá-la com ética. Para tal, foram respeitados os quatro 

princípios éticos defendidos por Gray (2012): evitar danos aos participantes, garantir seu 

consentimento informado, respeitar sua privacidade e evitar o uso de engano.  

Esses princípios foram seguidos pela pesquisadora, pois solicitou o consentimento a 

todas as pessoas que participaram das entrevistas por escrito, respeitando a privacidade de cada 

entrevistado garantindo o anonimato, para não causar prejuízos como perseguições por parte da 

Chefia imediata e nem retaliações em seu ambiente de trabalho. Com isso conseguiu com que 

as pessoas pudessem relatar o que realmente acontece no setor sem constrangimentos.  

Gravou com consentimento as entrevistas para não haver enganos com as falas, e 

analisar o que realmente foi descrito por cada servidor entrevistado.  
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4 ESTUDO DE CASO  

 

Neste capítulo será apresentado o Colégio Pedro II e analisado como é realizado o 

arquivamento de documentos nas Secretarias de Registro Escolar dos campi de Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 

4.1 O COLÉGIO PEDRO II  

 

O Colégio Pedro II é uma Autarquia Federal do Ministério da Educação (MEC). Foi 

fundado em 1837 e localiza-se no Rio de Janeiro. Pela Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012, 

foi integrado à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

O Colégio possui 14 campi, sendo 9 para alunos de anos finais do ensino fundamental 

e ensino médio, os campi II, e 5 para alunos de anos iniciais do ensino fundamental, os campi 

I. Há um Centro de Referência em Educação Infantil em Realengo (CREIR), que atende alunos 

de 3 a 6 anos.  

O Colégio Pedro II possui uma Reitoria localizada em São Cristóvão e cinco Pró-

Reitorias: Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRODI), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa,Extensão e Cultura (PROPGPEC) e Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). 

 

 

4.1.1 A PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN) 

 

A PROEN é o órgão executivo que planeja, desenvolve, coordena, supervisiona, 

fomenta e acompanha a execução de atividades das políticas de Ensino Básico realizadas nos 

campi do Colégio.  

Possui quatro diretorias e relação direta com os Departamentos Pedagógicos, a 

Secretaria Acadêmica, a Chefia dos Setores de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), 

a Secretaria de Registro Escolar e a Seção de Concuesos Acadêmicos, conforme organograma 

demonstrado na figura 1. 

Figura 1 – Organograma da PROEN  
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Fonte: Página do site do CPII na Internet – Figura 1 
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A Secretaria de Registro Acadêmico coordena o trabalho das secretarias escolares dos 

campi, com o objetivo de que as práticas realizadas tenham homogeneidade e isonomia. 

 

4.1.2 AS SECRETARIAS DE REGISTRO ESCOLAR 

 

Cada campus e o CREIR possuem uma Secretaria de Registro Escolar, responsável por 

toda a documentação dos alunos do respectivo campus e do CREIR.  

Cada Secretaria possui um chefe. Atuam nas Secretarias servidores técnico-

administrativos. O quantitativo de técnicos é diferente em cada campus.  

Os usuários da Secretaria são a Direção do campus, os docentes, os setores do campus 

e os discentes. Nos campi de anos iniciais do ensino fundamental, campi I, pela faixa etária dos 

alunos, os mesmos são representados por seus responsáveis.  

São competências da Secretaria de Registro escolar: 

I- Formalizar a matrícula após aprovação em concurso; 

II- Renovação de matrícula na época prevista no planejamento da 

Instituição; 

III- Emitir relatórios e/ou gráficos estatísticos referentes aos alunos; 

IV- Emitir declarações de transferência e escolaridade; 

V- Disponibilizar aos docentes, os diários de classe, no início do ano 

letivo; 

VI- Receber ao final do período (trimestre) as notas e avaliações dos 

discentes em instrumento próprio; 

VII- Emitir boletins escolares; 

VIII- Manter organizado o arquivo de documentos do setor; 

IX- Obter e manter atualizada toda a legislação pertinente, necessária para 

o desenvolvimento das atividades escolares; 

X- Manter atualizado todos os dados sobre os discentes da Instituição; 

XI- Manter em arquivo permanente, as informações referentes aos ex- 

alunos da Instituição; 

XII- Disponibilizar por meio de instrumentos próprios, informações sobre 
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o desempenho escolar dos discentes para quem solicitar desde que 

devidamente autorizado pela Direção da Instituição; 

XIII- Disponibilizar a Pró Reitoria de Ensino, quanto ao número de vagas 

para o Processo Seletivo; 

XIV- Informar à Direção Geral do Campus a previsão de turmas para o ano 

letivo; 

XV- Realizar o atendimento diário e prestar informações pertinentes e 

necessárias ao público interno e externo; 

XVI- Emitir certificados escolares; 

XVII- Elaborar Históricos escolares (Colégio Pedro II, 2009) 

 

 

4.1.3 OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II 

 

O Colégio Pedro II possui alguns sistemas de informação que são utilizados para que se 

tenha informações precisas. De acordo com o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do 

Exercício de 2016, há quatro sistemas em uso: O Sistema Unificado de Administração Pública 

(SUAP), o Sistema de Gerenciamento de Biblioteca (KOHA), o Sistema de Controle de 

Processos Seletivos e Concursos Públicos (DHUÍ) e o Sistema de Assentamentos Acadêmicos 

(SIAAC). 

O SUAP é desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e é 

amplamente utilizado pela Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico.  Seu objetivo é 

aperfeiçoar o trâmite administrativo, melhorar o controle sobre bens, serviços e contratos e 

aprimorar o tempo de resposta da administração no atendimento ao público. Suas 

funcionalidades são os controles de protocolo, de almoxarifado, de patrimônio, Gestão de 

contratos e Gestão de Recursos Humanos (RH). A manutenção é feita pelos Institutos que 

utilizam o sistema. Para a aprovação de mudanças de versão há a dependência de análise e 

aprovação do IFRN. Os riscos para a continuidade considerados são falha no fornecimento de 

energia, falha nos links de rede, dificuldade para uso do sistema e falha na utilização de um dos 

módulos. 
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O KOHA é uma solução open-source para gestão integrada de bibliotecas da instituição. 

O software é composto de vários módulos que dão suporte a todas as atividades realizadas: 

catálogo em linha, catalogação, gestão de autoridades, circulação, gestão de utilizadores, 

aquisições de periódicos, relatórios, administração e ferramentas. Seu objetivo é informatizar o 

processo de gestão de bibliotecas. As funcionalidades do sistema são os relatórios gerenciais, 

estante virtual, controle de locação e controle de acervo. A manutenção do sistema é realizada 

por comunidade externa. Os riscos para continuidade considerados são falha no fornecimento 

de energia, falha nos links de rede e dificuldade para uso do sistema. 

O DHUÍ foi desenvolvido para proporcionar uma melhor experiência de navegação, 

reduzindo o tempo para realização da inscrição dos candidatos e obtendo maior controle sobre 

os dados estatísticos de concursos e processos seletivos. O sistema foi desenvolvido 

internamente e permite, além do gerenciamento dos concursos e dos processos de seleção, 

acesso a dados estatísticos para apoio à tomada de decisão, redução no tempo de cadastro e do 

uso dos recursos tecnológicos. Seu objetivo é melhorar as utilizações de recursos tecnológicos 

ao longo da execução de concursos e a velocidade e navegação para inscrição dos candidatos, 

oferecer maior controle e segurança à gestão do concurso e o formato de acesso à informação. 

Suas funcionalidades são o controle de processo de inscrição, geração de Guias de 

Recolhimento da União (GRU), gráficos de desempenho e gestão simultânea de múltiplos 

processos de seleção. Os riscos a continuidade considerados são falha no fornecimento de 

energia, falha nos links de rede e dificuldade para uso do sistema. 

O SIAAC é desenvolvido e mantido pela equipe interna de desenvolvimento da 

Instituição e atende à demanda da área finalística, oferecendo mecanismos de controle e 

gerenciamento da vida acadêmica dos alunos e das ofertas de cursos nos mais variados níveis 

de ensino. Os objetivos do SIAAC são o aprimoramento do processo de lançamento de notas, 

a redução dos riscos de perda de informação, a geração de relatórios, certificados, históricos em 

um tempo reduzido, o controle da informação e o oferecimento de ferramentas para 

gerenciamento e tomada de decisões. As funcionalidades do sistema são o lançamento de notas 

e frequência on line, o controle de ofertas e cursos, gestão de secretaria e boletins on line. A 

manutenção é realizada por equipe própria do Colégio Pedro II. Os riscos a continuidade 

considerados são a falha no fornecimento de energia, falha nos links de rede e dificuldade para 

uso do sistema. A utilização do sistema SIAAC faz com que a secretaria de registro escolar seja 
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um setor sustentável, pois economiza papel, tintas e grampos de grampeador, além de evitar o 

retrabalho e facilitar e agilizar as demandas. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DOS PROCEDIMENTOS DAS SECRETARIAS DE REGISTRO 

ESCOLAR 

 

As secretarias de registro escolar dos anos iniciais do ensino fundamental, na Instituição, 

estão passando por mudanças culturais, pois eram vistas como um depósito de documentação 

dos alunos e agora com o emprego da informatização, passaram a ser um setor que detém a 

informação para diversos setores como: Direção Geral do Campus; Setor de Orientação, 

Assistência ao Educando, Coordenações Pedagógicas e de Turno.  

Os procedimentos de funcionamento dessas secretarias, são voltados para atender a 

demanda do público interno (outros setores do Campus) e externo (responsáveis pelos alunos). 

O primeiro procedimento feito pelas secretarias é a matrícula dos alunos oriundos do 

concurso público, que no caso dos anos iniciais do ensino fundamental é através de sorteio. 

Nessa matrícula é solicitado documentação que identifique o aluno, seu responsável legal (que 

no caso são pai e mãe, ou quem detenha a posse e guarda da referida criança), bem como a 

assinatura de algumas autorizações para que o aluno possa estudar no Campus, além do 

requerimento inicial de matrícula. Toda essa documentação é confeccionada pela Secretaria de 

Registro Escolar. 

Após esse procedimento, a secretaria de registro escolar, habilita o candidato oriundo 

do concurso e avisa a Coordenação das Secretarias da matrícula efetuada, o aluno recebe um 

número de matrícula, e após esse procedimento poderá requerer qualquer documentação que 

comprove seu vínculo com o Colégio.  

Cabe a secretaria a confecção de declarações, históricos escolares, carteiras de saída dos 

alunos, que são feitos mediante solicitação por escrito dos responsáveis legais dos alunos, além 

dos diários escolares para o corpo docente do Campus. A secretaria também tem a competência 

de receber as notas e avaliações, e de posse disso emitir os boletins entregues aos responsáveis 

que ocorre trimestralmente por ano. 
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É da competência das secretarias de registro escolar a renovação de matrícula, que é 

efetuada conforme portaria e confeccionada pela Reitoria da Instituição. A renovação de 

matrícula é presencial com o responsável legal pelo aluno, realizada em novembro de cada ano 

conforme determina a portaria nº 1153 de 11/10/2005 revisada em outubro de 2014.  

Nos Campi I a renovação é marcada de acordo com a logística de cada Campus, por 

exemplo no Campus C é por ano (ou série). É solicitado que o responsável atualize os dados no 

requerimento de renovação de matrícula, que será entregue no dia marcado para a renovação, 

bem como a entrega de quatro retratos com data. Feito esse procedimento a secretaria recorta o 

canhoto, que se encontra no rodapé da folha de renovação, e entrega ao responsável. (Fig.3). 

Isso também acontece no Campus A. Já o Campus B determina um período de acordo com a 

portaria, mas não divide em ano/série. 

Outro procedimento é a guarda de toda a documentação de cada aluno matriculado 

durante o período do curso, que no caso dos anos iniciais são cinco anos. No caso do Campus 

Realengo I eles são guardados por meio físico, dentro de caixas box, sendo que dentro de cada 

caixa encontram-se envelopes de alunos que compõem uma turma do ano letivo. Dentro desses 

envelopes são armazenados a documentação do aluno, como a sua matrícula, suas avaliações e 

renovações de matrícula, durante o tempo em que ele permanece no Campus I, ao final do 5º 

ano ele passa a pertencer ao Campus II (que acolhem alunos dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio) e o envelope seguirá para o Campus que ele irá estudar.  

Todos esses procedimentos requer um gasto de papel excessivo, para reduzir o gasto 

tanto ambiental como econômico, deve-se rever esses procedimentos afim de contribuir com 

um funcionamento sustentável. 

De acordo com cada etapa do processo na Secretaria de Registro Escolar da Educação 

Básica, observa-se o gasto excessivo de papel e a necessidade de reduzir a geração de resíduos 

nas atividades administrativas. 
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Figura 2 – Fluxo do Processo na Secretaria do Registro Escolar do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O requerimento utilizado na renovação de matrícula é confeccionado pela PROEN, (Fig. 

3) no qual os responsáveis, requerem a renovação de matrícula e atualizam os dados referente 

ao aluno como endereço, telefone, e-mail. 

 

 As entrevistas foram realizadas no dia 02 de outubro de 2018, quando visitei os Campi 

A e B, e no dia 03 de outubro de 2018 terminei a série de entrevistas no Campus C. 

Observou-se nas entrevistas quais práticas são realizadas pelas Secretarias. No Campus 

A, foram elencadas as seguintes práticas:  

- Emitir documentos (declarações, históricos, boletins);  

- Arquivar a documentação dos alunos, receber os exames das crianças exigidos em 

edital e entregar ao Setor de Orientação Pedagógica do Campus;  

- Bolsa Família, SISTEC, CENSO ESCOLAR; 

Matrículas – realizadas 

após o sorteio 

Confecções de declarações, 

históricos, boletins, informações 

de faltas, Diário de Classe 

Responsáveis 

SESOP 

Renovação de matrícula 

Corpo docente 

Guarda de 

documentos 
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- Fazer relatórios sobre retenção e evasão escolar; 

- Matrícula e renovação de matrícula; 

- Matrícula dos cursos de extensão (PROPEGPEC).  

 

O Campus B, elencou como práticas realizadas pela Secretaria: 

- Lançamento do Bolsa Família; 

- Lançamento de nota; 

- Matrícula dos sorteados, renovação de matrícula, transferência;  

  - Emitir declarações e históricos dos alunos que estudam no Campus;  

Nesse Campus o CENSO ESCOLAR não é feito pela secretaria e sim por outro setor.  

 

O Campus C citou como práticas realizadas pela Secretaria Escolar: 

- Emitir documentos (declarações, históricos, boletins, relatórios de faltas, carteiras de 

autorização de saída dos alunos); 

- Matrículas de alunos sorteados, renovação de matrículas, transferências; 

-  Lançamento de notas; 

- Manter atualizados os sistemas como SIAAC, SISTEC, BOLSA FAMÍLIA, CENSO 

ESCOLAR; 

- Zelar pela documentação do aluno enquanto o mesmo estiver estudando no Campus. 

 

Perguntado as Chefias quanto a preocupação com sustentabilidade ambiental nas 

orientações da Instituição para o funcionamento das Secretarias Escolares, os três Campi não 

consideram que as orientações da Instituição para o funcionamento das secretarias da educação 

básica, sejam pautadas na preocupação com a sustentabilidade ambiental, pois não há 

normatização das secretarias, quanto a documentação que deve ser emitida e prazo das mesmas. 

O Campus A exemplificou a não preocupação com a emissão das fichas de avaliação das 

disciplinas complementares, porque duas das quatro disciplinas não utilizam as usam no 
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Campus, e que a PROEN enviou todas as fichas, mesmo as que não são utilizadas, para todos 

os alunos, causando assim um gasto enorme de papel para confeccioná-las, e as mesmas não 

foram utilizadas. Além do desperdício de papel, a Instituição teve um gasto financeiro para sua 

compra.  

Quanto as práticas de funcionamento sustentável nas Secretarias, na Secretaria do 

Campus A, as práticas consideradas sustentáveis são: 

- Não imprimir mais o caródromo, (que é o retrato de cada aluno de determinada turma), 

anteriormente impresso e entregue aos professores das disciplinas complementares. Induzindo 

os professores a usar o caródromo digital, procurando utilizar cada vez menos papel.  

- Não usar copo descartável, cada um tem sua caneca e garrafa.  

Já a chefia de Secretaria do Campus B, colocou que a sustentabilidade não é uma 

preocupação em nenhum setor do Campus, que o pensamento de sustentabilidade surge  quando 

percebem a falta de papel e que o cartucho da impressora acabou, aí pensa-se em melhorar a 

configuração dos documentos para gastar menos tinta, menos papel. Com a falta de recursos 

pensa-se na sustentabilidade e para a Chefe da Secretaria isso é muito ruim, devendo ser o ponto 

principal pensar na sustentabilidade.  

No Campus C as práticas sustentáveis utilizadas por essa secretaria são: 

- O controle de faltas dos alunos em tempo real, informando o quantitativo de falta dos 

mesmos; 

- Os avisos da Secretaria para os responsáveis, que são enviados por e-mail, procurando 

utilizar um quantitativo de papel cada vez menor. 

-  A não utilização de copos descartáveis. 

Quanto às práticas não sustentáveis realizadas em cada Campi, a Chefia do Campus A 

apontou a emissão dos descritores com as suas avaliações (mapões), utilizados pelos docentes 

para avaliar os alunos de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, conforme descrito na (fig.4). 

Desses descritores são feitas diversas cópias para entregar à Direção Geral, Coordenação 

Pedagógica e Professores de Turma, na época dos Conselhos de Classe. Muitas vezes os 

docentes solicitam mais de uma cópia, alegando extravio da que lhe foi entregue.  Quanto ao 

Campus B a prática não sustentável que ela presencia todos os dias é o enorme gasto de papel, 

usando muito papel para tudo. As práticas não sustentáveis que são utilizadas pela secretaria do 
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Campus C é a confecção de relatórios de notas e/ou faltas para os setores de Supervisão 

Pedagógica, Direção e Coordenação, pois são xerocados de sete a oito relatórios de notas para 

cada turma, em época dos Conselhos de Classe. 

Ao serem perguntadas como poderiam modificar essas práticas não sustentáveis, o 

Campus A respondeu, que as práticas não sustentáveis poderiam ser modificadas se as pessoas 

tivessem mais cuidado com o material entregue a elas, e não o perdessem, ocasionando uma 

nova impressão do mesmo material. Ela tenta ao máximo fazer tudo digital, porém há uma 

resistência por parte das pessoas de usar a ferramenta informatizada. O Campus B enfatizou 

que o enorme gasto de papel poderia ser modificado padronizando os documentos, pois existe 

mais de um documento para informar a mesma coisa. Essa conduta evitaria o gasto de papel. E 

o Campus C ponderou que  práticas não sustentáveis, segundo a Secretaria, poderiam ser 

evitadas se todos os setores do Campus utilizassem o Sistema criado pelo próprio Colégio 

(SIAAC) que permite visualizar as avaliações de todos os alunos do Campus do 1º ao 5º Ano, 

evitando assim o gasto excessivo de papel que é consumido, bem como os cartuchos das 

impressoras e o tempo do servidor que deixa de fazer determinado serviço do setor, para tirar 

cópias.  

No final das entrevistas foram perguntadas as Chefias quais práticas não sustentáveis 

não podem ser abolidas. No Campus A, a prática que para ela não é sustentável, mas 

infelizmente acha que tem que continuar a ser utilizada, é o boletim, pois se o mesmo fosse 

digital esvaziaria a Reunião de Pais que o Campus promove para que os responsáveis tomem 

conhecimento da vida acadêmica de seus filhos. No Campus B a sala em que o setor de 

Secretaria desse Campus está localizado, é dividida com a Coordenação de Turno, o que torna 

o setor vulnerável, pois a documentação não está resguardada, em arquivos fechados, e o fluxo 

de alunos e responsáveis e permanente na sala. A Secretaria muitas vezes não consegue se 

organizar devido a constante presença de pessoas estranhas ao setor. As funções são muito 

juntas, os setores se misturam e fica impraticável a atuação isolada da Secretaria, por esta razão 

não consegue visualizar práticas sustentáveis na Secretaria de Registro Escolar, que todas as 

práticas realizadas nesta Secretaria não são sustentáveis e que deveria ser dado um passo para 

começar a exercer a sustentabilidade, evitando o caos que o setor enfrenta no seu dia a dia. 

Apesar da chefia utilizar de dois sistemas acadêmicos, um oficial e outro utilizado 

apenas pelo Campus, tudo que os outros setores necessitam são impressos pelo sistema não 

oficial e às vezes em duplicidade. 
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No Campus C as práticas que apesar de não serem sustentáveis devem continuar 

acontecendo são: 

- Matrícula, pois o aluno está ingressando na Instituição e devemos ter informações 

sobre o mesmo arquivadas. 

-  As pastas dos alunos que contém toda a documentação do período em que esteve 

matriculado no Campus. 

 - Os boletins, pois os responsáveis ainda têm uma cultura de ao saber o resultado das 

avaliações via digital, não comparecem as Reuniões de Pais no Campus. 

 Analisando os três Campi verificou-se que todos seguem (Abud, 2012, pg.3) quanto a 

função dos profissionais que atuam nas Secretarias Escolares. 

 Quanto a orientação da Instituição para o funcionamento sustentável das Secretarias, 

todos os Campi foram unanimes em não considerar a preocupação da Instituição quanto a 

sustentabilidade, que ainda temos muito o que caminhar para tornar sustentável o 

funcionamento, seguindo (Moro, Guerin e Coutinho, 2017 pg.185). 

 Verificou-se que dois Campi utilizam práticas de um funcionamento sustentável, 

segundo (Carneiro,2017), tendo a preocupação do tripé da sustentabilidade, ambiental, 

financeiro e social, tentando modificar as práticas não sustentáveis visando a sustentabilidade. 

 Embora todos os Campi ainda possuam práticas não sustentáveis e concordam que 

algumas dessas práticas devam continuar existindo, verificou-se que a preocupação com a 

sustentabilidade é a principal tônica nas entrevistas.  

 Mesmo o Campus que ainda não conseguiu levar o funcionamento sustentável para 

dentro do setor de Secretaria, se preocupa com a sustentabilidade, pois assim como (Vieira, 

2007, pg. 67), sabe que a escola é a responsável por difundir o saber e convergir para o 

aprendizado e ações que possibilitem o funcionamento com sustentabilidade. 
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4.3 RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DAS SECRETARIAS COM 

SUSTENTABILIDADE 

 

As secretarias dos Anos Iniciais da Instituição Federal de Ensino, são um total de cinco, 

divididas por Campi, (Engenho Novo, Humaitá, Realengo, São Cristóvão e Tijuca). que são 

denominados Campus I. 

                   Quatro dessas secretarias atendem ao quantitativo de vinte turmas, com um total de 

aproximadamente quinhentos alunos cada. Somente a secretaria do Campus São Cristóvão I 

atende ao dobro de turmas (quarenta) e um total de aproximadamente mil alunos. 

                    Em todas as etapas dos procedimentos utilizados pelas secretarias observamos que 

o gasto com papel é crucial, e afetam a sustentabilidade. Multiplicando esse gasto pelas 

Secretarias dos Anos Iniciais, observamos que tanto o impacto ambiental como o gasto 

financeiro com compra de resmas de papel poderiam ser amenizados com algumas ações. 

                    Na etapa de matrícula, costumamos (não usar a primeira pessoa) utilizar 

aproximadamente seis folhas de papel por aluno matriculado, dependendo do número de vagas 

oferecido, o quantitativo varia. Para o ano letivo de 2018 foram oferecidas segundo Edital nº 

44/2017 trezentos e cinquenta e duas vagas, o consumo de folha de papel para a realização 

dessas matrículas foi de aproximadamente duas mil folhas de papel, causando um gasto 

financeiro à Instituição bem como ao meio ambiente.  

                   Nas confecções de declarações, carteiras de saída de alunos, boletins e históricos, o 

consumo de papel também é grande, pois os responsáveis devem preencher um requerimento 

para solicitar o que desejam, e as secretarias confeccionam o que está sendo solicitado, no 

mínimo duas folhas de papel são gastas. Multiplicando pelo número de alunos em cada Campi 

(aproximadamente três mil), também é substancial o quantitativo de folhas consumidas e gasto 

financeiro da Instituição. 

                     As renovações de matrícula são realizadas uma vez por ano, e alguns campi 

utilizam o mesmo material da matrícula, consumindo o mesmo quantitativo de papel, 

contribuindo assim com o gasto financeiro na compra de papel e um aumento do desmatamento. 

                      Esses dois aspectos da sustentabilidade estão presentes em cada procedimento 

efetuado, sendo preocupante, pois vivemos num mundo que está cada vez mais preocupado 
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com a economia, tanto financeira como ambiental, e as Instituições Públicas são cobradas pela 

sociedade de como estão administrando o dinheiro que recebem da sociedade. 

Tabela 1 - DIAGNÓSTICOS DOS PROCEDIMENTOS 

ETAPAS DO PROCESSO DESCRIÇÃO RELAÇÃO COM 

CONCEITO DE 

SUSTENTABILIDADE 

Matrículas É confeccionado pela 

Secretaria as autorizações 

que os responsáveis legais 

assinam para que o aluno 

possa participar dos 

eventos pedagógicos 

enquanto estiver estudando 

no Campus. Essas 

autorizações são anexadas 

ao requerimento inicial de 

matrícula que é 

confeccionado pela 

PROEN. 

Há um consumo de 

aproximadamente duas mil 

folhas de papel para que a 

matrícula seja efetuada, 

isso causa um impacto 

financeiro com a compra 

de resmas de papel para 

confecção da 

documentação, 

contribuindo para o 

impacto ambiental com o 

consumo dessas resmas. 

Confecção de declarações, 

históricos, boletins 

Mediante solicitação do 

responsável legal, a 

Secretaria efetua a 

confecção das declarações, 

históricos. Os boletins são 

confeccionados após o 

envio por parte dos 

docentes das avaliações 

dos alunos.  

Os boletins são 

confeccionados 

trimestralmente. 

Nas declarações há um 

gasto de no mínimo duas 

folhas de papel. 

Multiplicando isso pelo 

número de alunos no 

Campus, o quantitativo de 

papel consumido é 

substancial, bem como os 

boletins confeccionados 

trimestralmente. Isso causa 

o impacto ambiental e 

financeiro. 

Renovação de matrícula Feita anualmente, pelo 

responsável legal e 

utilizando requerimento 

próprio.  

Em alguns Campi utilizam 

o mesmo quantitativo de 

papel que na matrícula. 

Um acumulo de papel 

utilizado, pois acaba-se 

duplicando anualmente o 

quantitativo utilizado na 

matrícula, e isso impacta o 

custo financeiro e 

ambiental. 

Guarda de documentos guardados dentro de caixas 

box, utiliza-se um envelope 

para cada aluno que esteja 

matriculado. Dentro de 

cada envelope tem um 

quantitativo de dez folhas 

por aluno. 

Multiplicando o número de 

alunos por folhas dentro de 

cada envelope, observa-se 

que há um acumulo de 

papel interferindo com a 

sustentabilidade ambiental 

e financeira 
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4.4 PROPOSTAS DE DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS 

COM SUSTENTABILIDADE 

 

Alguns procedimentos que as secretarias adotam são passíveis de ações que possam reduzir o 

impacto ambiental e econômico do Campus, essas ações são propostas e talvez possam ser 

utilizadas por todos que se preocupam com a sustentabilidade. 

                       No momento da matrícula infelizmente não podemos reduzir o gasto de papel, 

pois estamos recebendo pela primeira vez alunos que não são da Instituição, e necessitamos de 

autorizações de responsáveis para que os alunos possam  acompanhar pedagogicamente o 

curso. 

                       Nas confecções de declarações e histórico poderíamos reduzir colocando os 

pedidos no site ou blog do Campus, e as declarações serem retiradas pelos responsáveis que 

solicitassem via internet. Com essa ação diminuiríamos em cem por cento o gasto, tanto de 

papel como o financeiro, posto que o Campus iria reduzir a compra de resmas, ou seja, iriamos 

utilizar uma ferramenta que cada vez mais está sendo utilizada em prol da sustentabilidade. 

                        Os boletins já estão no sistema que o Colégio utiliza que é o SIAAC, porém 

ainda temos que imprimi-los para apresentar aos responsáveis nas reuniões de pais, que são 

feitas trimestralmente. Uma característica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é que do 

1º ao 3º ano, as avaliações são individuais, com descritores que recebem os conceitos A 

(alcançado), AR(alcançado com restrições) e NA(não alcançado), por esse motivo cada aluno 

consome duas folhas para cada boletim. 

                        No Campus Realengo I, passamos a imprimir frente e verso da folha para reduzir 

o consumo de folhas, essa já foi uma ação para melhorar a redução de gastos, pois conseguimos 

reduzir em cinquenta por cento o papel utilizado para essas impressões, porém outros Campi 

não utilizam esse artifício, poderíamos propor uma normatização para que isso fosse feito. 

Outra ação seria colocar os boletins na Internet como ocorre com o Ensino Médio e Anos Finais 

do Ensino Fundamental, assim poderíamos reduzir em quase cem por cento, visto que somente 

alguns responsáveis iriam procurar a Secretaria de Registro Escolar para imprimir o boletim do 

seu filho, a grande maioria já utiliza a internet e tomariam conhecimento das avaliações de seus 

filhos através dessa ferramenta. 

                       As informações de faltas dos alunos que são realizadas pela Secretaria do 

Registro Escolar, poderiam ser compartilhadas pelos setores de Supervisão e Orientação 
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Pedagógica e Assistência ao Educando através dos computadores com programas que colocam 

as informações na nuvem e assim, a redução com papel impresso seria de cem por cento, bem 

como a informação em tempo real e não defasada, pois somente no final de cada mês a 

Secretaria disponibiliza as faltas dos alunos, mas diariamente são atualizadas as faltas dos 

alunos nos computadores da Secretaria. Poderíamos propor uma normatização para esse 

procedimento também. 

                    Os diários de classe ainda não podem ser substituídos, por diários virtuais, então o 

consumo de papel para colocar o nome dos alunos no diário não poderá ser reduzido. 

                     Quanto a renovação de matrícula, apesar da Instituição ter uma portaria a mesma 

só normatiza o período em que as matrículas devem ser realizadas e quem poderá realizar 

(somente responsáveis legais). A logística de como será feita a renovação fica a cargo de cada 

Campi. A maioria dos Campi utilizam o mesmo quantitativo de papel que é utilizado na 

matrícula. No caso dos Campi I, as renovações de matrícula são realizadas uma vez por ano, e 

perfazem um total de cinco renovações de matrícula.  

                     Utilizando o quantitativo de papel que é consumido na matrícula o gasto é enorme, 

no Campus Realengo I, tomamos a iniciativa de na renovação de matrícula só imprimirmos o 

requerimento de renovação, ou seja, utilizamos apenas uma folha para cada aluno e não seis 

folhas. Adotamos uma autorização permanente em que o responsável assina uma vez só e o 

aluno irá utilizar dessa autorização enquanto estiver estudando no Campus da Zona Oeste. Essa 

ação diminuiu consideravelmente o gasto de papel no Campus, pois possuímos quatrocentos e 

setenta e oito alunos. Se utilizássemos seis folhas por aluno na renovação de matrícula haveria 

um gasto de duas mil oitocentos e sessenta e oito folhas. Utilizando apenas o requerimento de 

renovação de matrícula o gasto é de quatrocentos e setenta e oito folhas, vimos que reduzimos 

o consumo de aproximadamente cinco resmas por uma resma de papel somente, fizemos uma 

economia tanto no financeiro como no ambiental. Isso poderia ser também proposto para fazer 

parte da portaria de renovação de matrícula executada por todos os Campi da Instituição. Outra 

ação para a redução de gastos seria fazer a renovação, utilizando o programa já existente no 

Colégio, DHUÍ, que é feito pela Internet. Utilizaríamos essa ferramenta cada vez mais utilizada 

pela sociedade, onde os responsáveis legais fariam a renovação via internet, não havendo 

nenhum gasto de papel e estaríamos também contribuindo com a responsabilidade social, pois 

o responsável não teria que se deslocar para o Campus fazendo uma economia de tempo para 

esse deslocamento, sem precisar se ausentar de seus afazeres para concluir uma renovação de 

matrícula.   
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                      A guarda da documentação que hoje é feita por meio físico dentro de envelopes, 

caixas box, poderia ser toda digitalizada e a guarda feita por meio eletrônico, com isso não se 

perderia as informações, pois estariam resguardadas em backup eletrônico. Com isso 

pouparíamos tanto o gasto do papel como financeiro e também a saúde dos servidores, que tem 

que lhe dar com esse material, onde a existência de ácaros e fungos provenientes da 

decomposição do papel, acelera o processo alérgico de quem manuseia essa documentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

Tabela 2 PROPOSTAS DE DIRETRIZES 

PROPOSTAS DE 

DIRETRIZES 

SUSTENTÁVEIS 

AUTORES ETAPAS DO 

PROCESSO 

Para que os pedidos de 

declarações e históricos 

possam ser endereçados 

diretamente no site do 

Colégio, e que as declarações 

possam ser enviadas aos 

responsáveis via internet e os 

mesmos possam retirá-las do 

site. Os boletins poderiam 

estar no site da Instituição 

assim como os boletins do 

Ensino Médio são colocados 

para conhecimento dos 

responsáveis. 

Domingos e Tredezini (2012) 

PEREIRA; FONSECA, 1997 

Confecção de 

declarações, 

históricos e boletins 

Compartilhar com outros 

setores as informações sobre 

faltas de alunos através de uso 

da ferramenta nuvem, e assim 

além da informação em tempo 

real, teríamos uma economia 

financeira e ambiental. 

Lopes (2010) 

SENGER; BRITO, 1996 

Informação de faltas 

Adotar apenas o uso de um 

requerimento para a 

renovação de matrícula, 

reduzindo o quantitativo de 

folhas de papel, de cinco para 

uma resma apenas. 

Poderíamos propor a 

renovação via internet como 

acontece nas Universidades, 

pois assim a redução seria de 

cem por cento. 

Lopes (2010) 

SENGER; BRITO, 1996 

Renovação de 

matrícula 

Digitalizar a documentação 

transformando a guarda física 

por guarda eletrônica, 

reduzindo os resíduos que 

afetam não só o ambiente, mas 

a saúde de quem lida com esse 

material. 

DOMINGOS, P. N.; T 

REDEZINI, A. L. M (2012) 

Sergio Luiz (2004) 

Guarda de 

documentos 

 



53 
 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Mudanças culturais são fundamentais em um mundo que vive transformações rápidas 

constantemente. É fundamental que as pessoas se atualizem, sendo proativas. É necessário 

realizar, propor, incentivar e dar condições para que a mudança cultural possa ocorrer.  

Os sistemas de informação são determinantes para as necessidades do mundo atual e os 

profissionais de educação precisam se capacitar para utilizarem esses sistemas com 

competência. 

As secretarias acadêmicas de escolas de educação básica desempenham função muito 

importante na qualidade do trabalho. O uso de sistemas de informação por este setor é 

fundamental para que seu desempenho seja pleno e, desta forma, sua função seja atingida. A 

informatização colabora com a sustentabilidade. Além disso, com a informatização, a 

transparência da administração pública fica facilitada, contribuindo para um exercício de uma 

gestão pública de acordo com a legislação. 

As propostas para o funcionamento com sustentabilidade das Secretarias de Educação 

Básica são válidas, pois levam em consideração o tripé da sustentabilidade que é ambiental, 

responsabilidade social e financeira. Cada vez mais a sociedade está preocupada com a 

sustentabilidade e de como as gerações futuras irão ser beneficiadas com ações que estão sendo 

realizadas agora. 

As vantagens das propostas são: 

- A redução considerável, do impacto ambiental, com o quantitativo de papel 

sendo que em alguns casos a redução chegaria a cem por cento. 

- O uso cada vez maior da informática como ferramenta de diminuição de custos, 

com compra de insumos para produzir os serviços oferecidos por essas secretarias. As 

informações seriam precisas e em tempo real, ajudando aos demais setores do Colégio 

com conhecimento atualizado das informações prestadas pelas secretarias. Esses setores 

não ocorreriam em erros que atualmente são cometidos pela falta de informação precisa, 

pois as mesmas estão defasadas, com o tempo gasto entre a alimentação do sistema e a 

impressão das informações. 

- O crescimento da responsabilidade social, pois com a guarda eletrônica da 

documentação, a saúde do trabalhador estaria sendo preservada e o erário público não 

seria onerado, com servidores de licença por doenças contraídas em arquivos inativos 

devido a proliferação de ácaros e fungos, oriundos da deterioração do papel arquivado. 

As desvantagens da proposta, são: 
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- Perder os arquivos eletrônicos, caso a Instituição que ainda utilizam servidores 

eletrônicos não faça um backup desses arquivos. 

- O custo para implantar os sistemas a fim de armazenar os arquivos de forma 

eletrônica.  

- E o custo para qualificar as pessoas que irão passar as informações para o 

sistema. 

As barreiras que enfrentaríamos para realizar as propostas são pequenas, pois ainda há 

na Instituição uma cultura de não valorização das secretarias, de vê-las ainda como um depósito 

de documentos. Deveríamos fazer uma conscientização dos setores, para colocar as propostas 

em prática. Atualmente já temos uma Coordenação de Secretarias, porém ainda em embrião, 

pois a Pró Reitoria de Ensino, ainda não injeta nessa Coordenação ações que possam facilitar o 

trabalho das Secretarias. Tudo ainda é muito precário, porém espera-se que cada vez mais 

propostas possam ser encaminhadas para a PROEN analisá-las e coloca-las em prática, para ter 

secretarias funcionando com sustentabilidade. Os sistemas que colocamos nas propostas já 

existem na Instituição, portanto o custo não seria oneroso para os cofres públicos. 

Ao término das entrevistas e analisando as mesmas, concluiu-se que embora a 

Instituição ainda, não caminhe em uníssono sobre o funcionamento sustentável das Secretarias 

de Registro Escolar, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a preocupação está presente em 

todas essas Secretarias que promovem ações, para tornar mais sustentáveis suas práticas de 

funcionamento. 

Viu-se também que além das secretarias a  Pró Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional, vem se preocupando cada vez mais com a sustentabilidade, pois a Instituição 

possuí um setor de protocolo geral, onde são gerados os processos da Instituição, que eram 

feitos de forma física, com um acumulo de papel enorme, e tempo para tramitação dos mesmos 

também longo, posto que necessitava de malotes para entregar os processos nos diversos setores 

para serem respondidos pelos interessados, bem como a volta desses processos por intermédio 

do malote para finalização e arquivamento. Víamos que o quantitativo de papel utilizado nesses 

processos era enorme, ferindo a sustentabilidade ambiental, além do gasto financeiro, pois a 

Instituição arcava não só com a compra de papel, também com o serviço terceirizado de malote, 

além do tempo perdido para a tramitação desses processos, sem levar em conta que os pedidos 

que envolviam aumento de benefícios salariais demoram a serem finalizados, pois o processo 

não tramitava com velocidade, prejudicando os servidores em suas reinvindicações. Com esse 

ambiente caótico a Pro Reitoria de Desenvolvimento Institucional, seguindo determinação do 
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Palácio do Planalto através do decreto nº 8539 de 08 de outubro de 2015, implantou o processo 

eletrônico no Colégio Pedro II, onde há cerca de aproximadamente três meses, os processos são 

abertos eletronicamente, pelo SUAP que foi adaptado pela TI do sistema utilizado no Rio 

Grande do Norte para o Colégio Pedro II, nele os processos tramitam pelos diversos setores da 

Instituição em tempo real. Essa ação contribui para a redução do impacto ambiental, pois houve 

uma redução no quantitativo de papel de 100 %, além do gasto financeiro da instituição ter 

reduzido significativamente. 

 Com esse exemplo de preocupação com a sustentabilidade e a conscientização dos 

setores ligados as secretarias, em tornar o funcionamento das mesmas mais sustentáveis, as 

propostas que estão sendo mostradas nesse trabalho poderão servir de parâmetro para outras 

pesquisas sobre o tema. 

            Como vimos que a sustentabilidade no funcionamento das Secretarias de Registro 

Escolar na Educação Básica ainda não possuí uma literatura vasta, onde possamos buscar meios 

para utilizarmos a sustentabilidade, recomendo que sejam realizadas futuramente mais 

pesquisas nesse sentido para auxiliar a gestão dessas Secretarias e assim contribuirmos para 

uma produção mais limpa, e a redução do impacto ambiental nesse setor. 
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APÊNDICES 

 

Elaborei um roteiro de entrevistas, contando com a minha experiência de trinta e um anos no 

setor de secretaria, onde sempre tive a preocupação do custo enorme com os insumos para 

manter o setor bancado pelo erário público. 

 Espero com a análise das respostas possa contribuir para que esse custo diminua. 

Fortalecendo a sustentabilidade ambiental, levando as propostas para aqueles que tomam as 

decisões e implantar através de normatizações um funcionamento das secretarias de registro 

escolar mais sustentável em todos os Campi do Colégio Pedro II. 

1 ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 Dados informativos: 

 Formação 

 Tempo de atuação em Secretarias de Registro Escolar 

 

 As questões a seguir referem-se à atuação profissional em Secretaria de Registro Escolar 

no Colégio Pedro II 

 

 Que práticas são realizadas pela Secretaria de Registro Escolar? 

 Você considera que as orientações do CPII para o funcionamento das Secretarias de 

Registro Escolar possuem uma preocupação com sustentabilidade ambiental? 

 Que práticas do funcionamento da Secretaria de Registro Escolar você considera que 

são sustentáveis? 

 Que práticas você considera que não são sustentáveis no funcionamento das secretarias? 

 Essas práticas não-sustentáveis poderiam ser modificadas visando à sustentabilidade? 

Como? 

 Você considera que existam práticas que, apesar de não serem sustentáveis, precisam 

continuar acontecendo? Quais? Por quê? 

 

 



60 
 

 ANEXO 

Documentos 

 

 

Fig. 3 – Confeccionada pela PROEN 
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Fig. 4 – Descritores utilizados pelos 1º/2º e 3º anos do Ensino Fundamental (Mapões) 

nos Campi I. 


