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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho tem por objetivo compreender a aplicação, na Universidade 

Federal Fluminense, do Código de Classificação para atividades-fins das Instituições 

Federais de Ensino Superior, que começou a ser implantado a partir de 2011. Tendo 

em vista ser um Código de Classificação único para todas as IFES destina-se 

conhecer sua aplicação na UFF.  

 
 

Palavras Chave: Classificação - Código de Classificação – Instituições Federais de 
Ensino Superior – Universidade Federal Fluminense  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 

The purpose of this study is to understand the application of the Classification 

Code for activities-ends of the Federal Institutions of Higher Education in the Federal 

Fluminense University. This Classification Code began to be implemented in 2011. In 

view of to be a single Classification Code for all The IFES is intended to know its 

application in the UFF. 

 
 
 
 
 
Keywords: Classification- Classification Code – Federal Institutions of Higher 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho busca compreender aplicação, na UFF, do Código de Classificação 

para atividades - fim das Instituições Federais de Ensino Superior. 

Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivistica, entende-se por classificação 

de arquivos “Organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com 

um código de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.” (CAMARGO 

e BELLOTO, 1996). 

Nesse sentido, entendemos que a classificação tem por função relacionar o 

documento com o órgão que o produziu, deixando evidente a relação que o documento 

tem com seu produtor e com os outros documentos, mantendo assim o Princípio da 

Organicidade, que segundo Belloto (2006), demonstra que 

 

as relações administrativas orgânicas refletem-se nos conjuntos 
documentais. Organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos 
espelham a estrutura, as funções e as atividades da entidade produtora/ 
acumuladora em suas relações internas e externas (BELLOTO, 2006 
p.88). 

 

O documento fora de seu contexto de produção não tem valor probatório e a 

classificação é responsável por dar visibilidade ao contexto em que o documento foi 

gerado, além da relação dele com outros documentos de mesma proveniência. 

         Como resultado da classificação, obtém-se o instrumento de gestão de 

documentos chamado, entre outros nomes, de código de classificação1. O código de 

classificação é gerado após um estudo do órgão produtor de documentos, analisando 

sua estrutura, documentos legais, organogramas, separando o que são documentos 

resultantes da atividades–fim (o que o órgão se propôs a fazer) das atividades-meio 

(atividades de suporte).  

Um código de classificação pode ser funcional (que segue apenas as funções 

que o órgão exerce), estrutural (que segue as estruturas que o órgão está organizado), 

                                                 
1
 Ainda que na literatura da área de arquivos se utilize com maior freqüência a denominação “Plano de 

Classificação”, neste trabalho a escolha por “código” se justifica por ser esse nome dado aos instrumentos de 

classificação nas instituições do executivo federal, que devem adotar o que preconiza o CONARQ / Arquivo 

Nacional. 
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híbrido (que é a junção do funcional com o estrutural) e o por assunto (consiste no 

assunto que o documento trata). No Código de Classificação para atividades - fim das 

IFES é utilizado o método por assunto. 

Em relação às IFES, podemos afirmar que é um conjunto de 53 instituições 

federais, entre elas universidades e os Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs). As IFES tiveram suas funções regulamentadas através do Decreto nº 5.773, 

de 09 de maio de 2006.  

O Código de Classificação para atividades - fim das IFES foi elaborado a partir 

de um instrumento proposto pela Universidade Federal da Paraíba (COSUNI/ UFPB), 

sendo que no Arquivo Nacional aconteceu, em 2006, um Workshop com o tema 

“Classificação, Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivos relativos às 

atividades-fim”, com a participação de 45 técnicos que estavam representando 30 

instituições de ensino federal.  

Neste workshop foi elaborada uma versão preliminar do código de classificação 

de atividades- fim que continha também tabela de temporalidade, pois antes só tinha 

sido aprovada a tabela de temporalidade, mas sentiram a necessidade de um código de 

classificação que tivesse junto prazos de guarda e destinação final dos documentos. 

Então, através da Portaria nº. 092 de 23 de setembro de 2011, do Arquivo 

Nacional, as IFES têm seu código de classificação de atividades-fim aprovado. E a 

Portaria do MEC nº. 1.261, de 23 de dezembro de 2013, torna obrigatória a aplicação 

desse plano em todas as instituições federais de ensino do Brasil.  

Como todas as outras instituições participantes das IFES, a Universidade 

Federal Fluminense (UFF) teve que se adaptar a nova realidade e seguir este código de 

classificação.  

Com este trabalho, buscamos analisar a aplicação do Código de Classificação 

das atividades - fim das IFES na Universidade Federal Fluminense. Houve 

complicações? Quais? O plano é de fácil aplicação? Como este plano foi recebido pela 

UFF? Como era realizada a classificação antes? 
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1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 Objetivo geral 

Analisar a aplicação do Código de Classificação para atividades - fim das IFES, 

na Universidade Federal Fluminense. 

  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Compreender o que é a Classificação em arquivos; 

 Conhecer como era feita a classificação dos documentos na UFF antes do novo 

plano; 

 Compreender a aplicação desse plano, pelo Arquivo Central (AC) da UFF; 

 Analisar se o plano em questão atende as necessidades da Universidade. 

 

 

1.2 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho de conclusão de curso utilizaremos o método de 

Estudo de Caso que, segundo Bruney, Herman e Schoutheete (apud DUARTE e 

BARROS, 2006, p.2016) é a “análise intensiva, empreendida numa única ou em 

algumas organizações reais”. Já segundo Yin (2001), é a metodologia mais 

recomendada para quem quer responder questões de “como” e “por quê” o objeto de 

estudo foi elaborado da forma que está. 

Nessa linha de pensamento, abordaremos o código de classificação do 

CONARQ para compreender de que forma este instrumento foi organizado. Visitas 

técnicas e entrevistas foram realizadas para entender como o Arquivo Central da UFF 

aplica o código de classificação das IFES, se tem dificuldades, se acreditam que 

poderia ser de outra forma, e por fim, depois de todos as informações coletadas, fazer 

uma análise final para responder a pergunta: O código de classificação para atividades-

fim das IFES atende ou não as necessidades da UFF? 
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1.3 JUSTIFICATIVA  

O tema surge da curiosidade em sabermos como um plano único é capaz de 

atender 53 instituições federais. Por mais que tenham missões parecidas, cada uma 

tem suas especificidades, atividades que podem ser somente de uma instituição, ou de 

poucas.  

Para alcançar essas respostas foi realizado o estudo da aplicação do código de 

Classificação para atividades-fim das IFES, pela da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), tendo como justificativa a criação do grupo de trabalho em 2011 com o objetivo 

de realizar um levantamento da massa documental no Arquivo Central, neste mesmo 

ano o código de classificação foi aprovado e veio a complementar o trabalho que estava 

sendo feito por esse grupo. 

Esperamos, através desse estudo de caso, contribuir para a área no que tange, a 

saber, se é possível ou não um código de classificação para atividades- fim único, 

atender as demandas das 53 IFES e se a UFF precisa fazer adaptações ou se 

consegue aplicar este código de classificação integralmente.  
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2. CLASSIFICAÇÃO EM ARQUIVOS 

2.1 O QUE É A CLASSIFICAÇÃO EM ARQUIVOS 

Classificação em arquivos é uma atividade lógica que visa “dar visibilidade às 

funções e às atividades do organismo produtor do arquivo deixando claras as ligações 

entre os documentos” (GONÇALVES, 1998, p. 12), ou seja, organizar os documentos 

intelectualmente (gerando um instrumento de trabalho e explicando o porquê de sua 

existência) e fisicamente (ordenação), através do estudo da relação dos documentos 

com o seu produtor. Segundo Schellenberg (2006, p. 83) os documentos devem ser 

organizados de modo a refletir a organização e a atividade que os gerou. 

 Na arquivística brasileira há uma distinção entre os termos classificação e 

arranjo. A classificação é o termo utilizado para organizar documentos na fase primária 

(corrente e intermediária) e arranjo utilizado para organização de documentos na fase 

secundária (permanente).   

 Na ação de classificar é realizado um estudo do órgão produtor. Neste, são 

realizadas a analise do organograma, documentos legais, tais como decreto de criação 

caso seja órgão público, contrato social para órgãos privados, missão e visão, estatuto 

e entrevistas com funcionários para melhor entender a rotina e saber quais documentos 

são concebidos através das atividades realizadas para conhecer o contexto de 

produção dos documentos.   

 As atividades realizadas em organizações podem ser divididas em: atividades- 

fins e atividades –meio. Para Schellenberg (2006, p. 85), são atividades-fim “as que se 

referem ao trabalho técnico e profissional do órgão, trabalho que o distingue dos 

demais.” E atividades-meio, “aquelas que se relacionam com a administração interna da 

organização, ou seja, atividades auxiliares, comuns a todos os órgãos. São meramente 

incidentais para a execução das funções.”    

 Outra atividade realizada com os documentos de arquivo é a ordenação, que tem 

por função organizar fisicamente os documentos. A melhor ordenação dependerá de 

como os documentos são mais pesquisados, assim sua busca será rápida e precisa 

evitando demora na recuperação. Os critérios que podem ser utilizados são: alfabético, 
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numérico, alfanumérico, local, cronológico, entre outros, mais de um critério poderá ser 

usado para ordenar.   

 Por falta de compreensão e profissionais qualificados, é comum a ordenação de 

documentos sem classificar, porém sem a devida classificação não é possível 

evidenciar a relação que o documento tem com o seu produtor, ou seja, sua 

organicidade. 

 

2.2  CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO  

 O produto final originado pela ação de classificar é o esquema hierárquico com 

codificação numérica que deixa claro as funções, atividades e os documentos gerados 

que comprovam essas atividades do órgão produtor. Esse instrumento é chamado, 

entre outros nomes, de código de classificação, e deve conter todas as atividades e 

funções do órgão produtor e os documentos gerados. 

 O código de classificação poderá ser organizado de maneira funcional, estrutural, 

por assunto, ou hibrido (estrutural e funcional). 

 Código de classificação funcional, de acordo com Schellenberg (2006), ajuda a 

solucionar a dificuldade que as instituições públicas têm de agrupar a documentação 

conforme função / atividade. Com este plano é possível reunir todos os documentos 

provenientes da mesma atividade. 

 Código de classificação estrutural é organizado somente pela estrutura da 

organização, ou seja, é o que está definido pelo organograma. Este tipo de instrumento 

deve ser usado apenas se o órgão tem as divisões dos seus setores bem definidas e 

não sofrem constantes alterações. 

 Já o código de classificação por assunto reúne os documentos pelos assuntos 

contidos nele, sem haver distinção de setores ou atividades.  

 Por fim, o código de classificação hibrido leva em consideração a estrutura do 

órgão produtor, dividido por seus setores e separando suas respectivas funções e 

atividades. 

Nos planos de classificação são atribuídos códigos numéricos que indicam a 

hierarquia da séria documental. E a “referência numérica que associa ao seu contexto 

de produção [...] (SÃO PAULO (ESTADO) decreto nº 48.897 de 2004. 
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É importante ressaltar que o código de classificação tem função importante na 

gestão documental, ao gerar uma organização padrão. De acordo com o Arquivo 

Nacional (2001 apud PADILHA, SPUDEIT, 2014, p. 126) o plano facilita “os processos 

arquivísticos de avaliação, seleção, eliminação, transferências, recolhimento e a 

reprodução de documentos.” Na construção do plano, deve-se estar atento a sua 

aplicabilidade, ou seja, o plano deve ser estruturado para refletir a instituição e também 

para que as pessoas envolvidas em sua aplicação consigam classificar os documentos. 

 

2.2.1 A importância da organicidade e o vínculo que o documento tem com seu 
produtor 

  

De acordo Gonçalves (1998, p. 13), “nenhum documento de arquivo pode ser 

plenamente compreendido isoladamente e fora dos quadros gerais de sua produção, ou 

expresso de outra forma, o estabelecimento de seus vínculos orgânicos”. Ou seja, o 

que faz um documento ser um documento de arquivo e assim valer como prova da 

atividade que lhe deu origem, é o vinculo que o documento tem o seu produtor 

(Principio da Proveniência) e com outros documentos da mesma atividade que os 

geraram (Organicidade). 

 O Principio da Proveniência indica que os documentos não podem ser 

misturados a outros de outros produtos, devem ser organizados e separados de acordo 

com as atividades que os conceberam. Para Schellenberg (2006), a proveniência 

 

ajuda a revelar o significado dos documentos, pois os assuntos de 
documentos individuais somente podem ser completamente 
compreendidos, no contexto, com documentos correlatos. Se os 
documentos são arbitrariamente tirados do seu contexto e reunidos de 
acordo com um sistema subjetivo ou arbitrário qualquer, o real 
significado dos mesmos, como prova documentária, pode-se tornar 
obscuro ou até mesmo perder (SCHELLENBERG, 2006, p. 260).   

 

A Organicidade pode ser compreendida como uma “qualidade segundo a qual os 

arquivos refletem a estrutura, funções e atividades da entidade acumuladora em suas 

relações internas e externas” (CAMARGO e BELLOTTO, 1996, p. 57). 
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Com a Organicidade, é possível responder questões pertinentes à criação dos 

documentos como: Por que foi concebido? Por quem? Em quais circunstâncias? Essas 

questões podem ser respondidas analisando o contexto de criação do documento, a 

relação que ele tem com os outros do mesmo conjunto.   

 

2.3 A CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANTES DO CÓDIGO PARA 
ATIVIDADES-FIM DAS IFES 

 
Como não havia um código de classificação aprovado pelo Arquivo Nacional, a 

organização dos documentos era feita baseada na Portaria nº 255, de 20 de dezembro 

de 1990, do MEC, que dispõe sobre arquivamento e inutilização de documentos de 

estabelecimentos de ensino superior, no despacho 420 / 1983 - DOU 06 de outubro de 

1983, Seção I, que fixa os prazos de 10 anos para a guarda de documentos escolares, 

e a Lei 8.159 de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados. Porém, nessas fontes não havia instrumentos de classificação e, portanto, 

havia divisão dos documentos em grandes assuntos, sendo arquivados da mesma 

forma que chegavam. Por não ter um código de classificação aprovado, essa foi a 

maneira que as instituições de ensino superior do executivo federal encontraram para 

organizar seus documentos. 

Além disso, não havia manual de gestão de documentos. Havia uma Comissão 

Permanente de avaliação, mas também não havia diretrizes que deixassem claro o que 

foi feito como atas de reunião e lista de eliminação de documentos. De acordo com a 

Resolução 40 do CONARQ (2014) é necessário que as IFES criem Comissão 

Permanente de avaliação, para que sejam aprovados as listagens de eliminação.  

 

2.4  O CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DAS IFES 

 

O Código de classificação das IFES foi elaborado baseado no código de 

classificação da Universidade Federal da Paraíba, que foi aprovado pelo Arquivo 

Nacional em 2001, e que contém a metodologia da Resolução nº 14, de 2001 do 

CONARQ. Depois de aprovado muitas universidades federais utilizavam esse código 

para classificar seus arquivos, e com isso surgiram sugestões de mudanças em prazos 
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de guardas e destinação final de alguns grupos documentais. Percebeu-se então que 

havia a necessidade de ter um código de classificação e tabela de temporalidade que 

atendesse as universidades federais como um todo. 

 Em 2006, no Arquivo Nacional, aconteceu um Workshop com o tema 

“Classificação, Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às 

atividades – fim”, com a participação de quarenta e cinco técnicos de trinta instituições 

federais. Neste workshop, foram apresentadas as sugestões de alterações no plano da 

UFPB que tornaram uma versão preliminar do código de classificação para atividades – 

fim das IFES. 

 A partir disso, criaram um Grupo de Trabalho no campo do Sistema de Gestão 

de Documentos de Arquivo (SIGA), chamado de GT-IFES-AN. Participaram deste grupo 

técnicos do Arquivo Nacional e representantes das instituições federais de ensino. De 

trinta instituições que participaram do workshop em 2006, 12 instituições habilitaram-se 

a fazer levantamento documental e os estudos do prazo de guarda dos documentos. 

Que foram: 

 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET \ 

RJ 

 Universidade Federal de Brasília – UnB 

 Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

 Universidade Federal de Goias – UFG 

 Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 

 Universidade Federal do Pará – UFPA 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

 Universidade Federal Fluminense – UFF 

 Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 

 No período de maio de 2007 a junho de 2009, foram realizadas seis reuniões 

técnicas com duração de cinco dias cada. Nestas reuniões foram discutidos 

cronograma de atividades que deveria ser cumprido nos intervalos entre uma reunião e 
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outra, além das tarefas que as IFES e o Arquivo Nacional deveriam fazer, objetivando 

otimizar tempo e aperfeiçoar o trabalho.  

 Entre 15 de março a 28 de maio de 2010, o código de classificação foi posto em 

consulta pública para os integrantes da subcomissão do SIGA e para servidores de 

instituições federais que não participaram da GT–IFES-AN avaliassem e indicassem 

alterações que achassem necessário. O Grupo de Trabalho analisou todas as 

sugestões e, quando pertinentes, foram postas no código de classificação. 

 Pela Portaria nº 092 de 23 de setembro de 2011, do Arquivo Nacional, o Código 

de Classificação para atividades – fim das IFES foi aprovado. 

 O plano é composto por classes de 100 a 800, distribuídas desta forma: 

Classe 100 – Ensino Superior 

Classe 200 – Pesquisa 

Classe 300 – Extensão 

Classe 400 – Educação Básica e Profissional 

Classe 500 - Assistência Estudantil 

Classe 600 - (vaga) 

Classe 700 – (vaga) 

Classe 800 – (vaga) 

 Pela Portaria MEC nº 1.261, de 23 de dezembro de 2013, tornou-se obrigatório a 

aplicação deste código de classificação em todas as instituições de ensino superior. 

 A classe 100 – Ensino Superior são classificados os documentos relacionados às 

atividades dos cursos de graduação e pós- graduação e registro da vida acadêmica dos 

alunos.  

 A classe 200 - Pesquisa é voltada para a classificação de documentos referentes 

à pesquisa científica, contempla documentos relacionados às atividades de incentivo a 

pesquisa, como criação de programas, modernização de tecnologias. 

 A classe 300 – Extensão, nesta classe é classificado os documentos ligados a 

ações pedagógicas e culturais, e cursos, a distância ou presencial, e podem ser aberto 

para a população.   

 O Código de classificação elaborado pela UFPB continha apenas as 3 classes 

acima representadas, porém ao avaliar este código de classificação, viu- se a 
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necessidade de criar mais duas classes: a classe 400 – Educação Básica e Profissional 

que engloba as instituições federais que têm colégios de aplicação e também as 

instituições que tem ensino técnico – profissional.  

E a classe 500 – Assistência Estudantil que visa os auxílios que as universidades 

dão aos seus alunos para que eles permaneçam na instituição de ensino. 

As classes 600, 700 e 800 estão vagas, e podem ser ocupadas caso haja novas 

atividades relacionadas as atividades-fim.  
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3. A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

A UFF foi constituída através da Lei 3.848, de 18 de dezembro de 1960, de 

autoria do Deputado Federal João Batista de Vasconcellos Torres, com o nome de 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, após a mobilização dos estudantes 

e a participação do jornal “O Fluminense”. 

A sociedade fluminense tinha interesse na criação de uma universidade para 

desenvolver o setor econômico, que estava marcado pela agricultura, e melhorar a 

auto-estima em relação à cidade do Rio de Janeiro visando formar através da 

universidade, engenheiros, médicos, dentistas e advogados.  

Com sua criação, a UFERJ incorporou as Escolas Federais de Medicina, de 

Farmácia e de Odontologia, de Direito e de Medicina Veterinária. Agregou três que 

eram estaduais: Engenharia, Serviço Social e Enfermagem. E duas que eram 

particulares: Filosofia e Ciências Econômicas. 

Em 1965, através da Lei 4.831, de 5 de novembro, alterou-se as denominações 

das universidades federais  do Rio de Janeiro, e assim, a antiga Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro, passa a se chamar Universidade Federal Fluminense. 

Atualmente, a UFF conta com 49.128 alunos, distribuídos em 125 cursos de 

graduação presencial, 6 cursos de graduação à distância, 80 programas de pós- 

graduação Stricto Sensu, 44 cursos de extensão, atuando  em oito cidades no Estado 

do Rio de Janeiro e  uma fora do Estado, em Oriximiná, no Estado do Pará. Conta 

também com 29 bibliotecas e 473 laboratórios, sua receita é de R$1.897.906.420,64, 

segundo informação do censo de 2015. 

A UFF está dividida em Secretaria Geral, Reitoria, Pró- Reitorias, Órgãos 

Suplementares e Unidades de Ensino. O setor responsável pelo arquivo e bibliotecas 

está ligado aos órgãos suplementares, conforme mostra o organograma. 
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Figura 1 – Organograma da Universidade Federal Fluminense 

 

Fonte: http://www.uff.br/?q=organogramas 
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No que tange a produção de seus documentos, podemos dizer que é regida pelo 

Manual de Atos e Comunicações Oficiais publicado em 2003, sendo a última 

atualização realizada em 2014. Este manual  

 

tem por objetivo orientar e padronizar a redação oficial dos atos 
administrativos, bem como a forma e o conteúdo dos documentos 
produzidos no âmbito da Universidade, com vista a dar suporte ao 
servidor, propiciando-lhe a melhoria das rotinas de trabalho, contribuindo 
assim para o aprimoramento das atividades administrativas e 
possibilitando maior eficiência no fluxo de informação e eficácia na 
produção e gestão da informação produzida no âmbito da Universidade. 
(MANUAL DE ATOS E COMUNICAÇÕES OFICIAIS, 2014) 

 

Neste manual estão contemplados todos os documentos oficiais de vários 

gêneros e suportes que a UFF produz. Os documentos são produzidos por programas 

de computador e impressos.  

 

3.1 A COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS DA UFF 

 

O Arquivo Geral (AG) da UFF foi criado em 19 de setembro de 1985, sob gestão 

do Professor José Pedro Esposel enquanto diretor do Núcleo de Documentação, 

atualmente denominado Superintendência de Documentação (SDC). 

 O AG tinha de inicio duas seções; a de Arquivo Intermediário e de Arquivo 

Permanente. Em 1989 foi criado o Arquivo Corrente, decorrente da demanda que surgiu 

com o crescimento das atividades administrativas e a necessidade de conceber uma 

gestão documental na universidade. A seção de Arquivos Especiais, (documentos em 

variados suportes diferente do convencional (papel), que exige organização e 

preservação diferenciados, como por exemplos vídeos cassete, fotografias, CDs, DVDs 

e mapas, entre outros), foi criado em 1994, de modo a orientar a política arquivística 

interna em relação à guarda, conservação e recuperação de informações.  

Com a publicação da Norma n. 409 de 30 de março de 1994, o Arquivo Geral 

passa a se chamar Arquivo Central (AC), e com isso os acervos das faculdades 

isoladas que existiam em Niterói, que a partir de 1960 foram incorporadas pela 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro foram recolhidos para o AC. Nesta 
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maneira, todos os fundos anteriores a 1960 são considerados de valor secundário e 

fechado e, após 1960, fundo aberto. 

Em 1998, o AC foi transferido para sua nova sede em Charitas, local que 

permanece lá até hoje. Passa a ter uma nova divisão, chamada de Gerência de 

Arquivos, além da de Divisão de Arquivos (DARQ).  

De acordo com a Portaria GAR nº 45.248, de 21 de julho de 2011, o AC passa a 

ter a Coordenação de Arquivos (CAR) subordinada à Superintendência de 

Documentação. 

Atualmente, a Coordenação de Arquivos tem como atividades: 

 Promover políticas de informações arquivísticas na UFF por meio do 

Sistema de Arquivos; 

 Coordenar a gestão de documentos da universidade; 

 Promover a transferência e recolhimento dos documentos produzidos pela 

instituição, independente do suporte; 

 Coordenar os projetos arquivísticos com outras instituições, através de 

convênios e consultorias; 

 Viabilizar o acesso à informação; 

 Supervisionar o estágio curricular de alunos do Curso de Graduação em 

Arquivologia; 

 Divulgar o acervo, os produtos e os serviços da Coordenação. 

A Superintendência de Documentação abrange todas as bibliotecas e também a 

Coordenação de Arquivos, estando dividida conforme mostra o organograma. 
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Figura 2 – Organograma da Superintendência de Documentação da UFF 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ndc.uff.br/content/organograma 

 

 

3.2  A CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA UFF  

 

Com a chegada de novos arquivistas em 2011, foi constituído um grupo de 

trabalho que atuava na avaliação da massa documental existente, segundo os 

padrões estabelecidos pelo Arquivo Nacional.  

Quando o Código de Classificação de atividades - fim das IFES foi aprovado e 

publicado, este grupo de trabalho passou a utilizá-lo. 

 Em sua aplicação, o plano tem alguns pontos positivos e negativos, segundo os 

arquivistas que o utilizam na UFF, como ter sido concebido por 12 universidades (as 
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que participaram do grupo de trabalho), e com isso não foram contempladas as 

necessidades de todas as instituições. Houve apenas uma consulta pública para o 

instrumento e nem todas as alterações sugeridas foram seguidas. Depois desta 

consulta, o código de classificação passou por revisão e foi direto para aprovação do 

CONARQ e divulgação.  

O código de classificação é de estrutura fechada, ou seja, não podem ser feitas 

alterações ou adaptações para seu uso. É necessário que os profissionais se 

habituem ao código de classificação, e organizem seu arquivo no modo que fique de 

acordo com o instrumento. Caso seja feito adaptações no instrumento elas não serão  

reconhecidas pelo Arquivo Nacional, e acarretará em não aprovação.  

 

3.2.1  Aplicabilidade 

Após uma análise do código de classificação, observamos que o instrumento, 

atende em partes a UFF, pois deixa de fora particularidades que uma universidade 

possa ter, como um hospital, ou hospital veterinário, que é o caso da UFF, e também 

contém uma estrutura rígida que impede quem o usa de alterá-lo. Caso altere, esta se 

torna uma prática ilegal aos olhos do Arquivo Nacional.  

É notável que este código de classificação veio a sanar muitos problemas que a 

UFF encontrava com a classificação de documentos, uma vez que já tiveram tentativas 

de elaboração de um código de classificação (sem sucesso), e a chegada da nova 

equipe de arquivistas em 2011 somou para importantes mudanças na gestão  do 

Arquivo Central.  

O Arquivo Central da UFF tinha a intenção de reorganizar seu arquivo, criando 

um grupo de pesquisa para fazer um levantamento da massa documental que estava 

sem classificação e nesse sentido o Código de classificação surgiu como um 

instrumento importante para este levantamento, visto que logo assim que o Código de 

classificação foi publicado, a UFF o aplicou, mesmo antes de ser obrigatório, pois a 

obrigatoriedade veio apenas em 2013. 

Na pesquisa de campo que fizemos na Coordenação de Arquivo da UFF, foi 

constatado que o código necessita de melhorias para o uso mais adequado, não só 

pela UFF, mas também para as outras instituições federais. É necessário criar debates 
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com o Arquivo Nacional e as IFES sobre como melhorar e não deixá-lo tão rígido para 

que ele realmente possa atender a todos, não só as universidades, mas também as 

outras instituições que formam as IFES, como os CEFETs. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que o Código de Classificação para atividades–fim das IFES 

contribuiu para que as instituições que têm poucos recursos humanos e financeiros 

pudessem ter um instrumento para classificação. Observamos que o fato do código de 

classificação ter uma estrutura rígida e ser proibida a inserção de novas classes ou 

assuntos dificulta quando é necessário classificar um documento que não está previsto 

no código de classificação, sendo necessário classificar o documento com as opções 

que o código abrange, mesmo que não seja o ideal. 

Ressaltamos que sua elaboração teve a participação de um pequeno grupo de 

representantes de doze universidades e o Arquivo Nacional. E neste período de 

elaboração aconteceram poucos debates para a construção deste código de 

classificação, e com isso as particularidades das universidades não foram levadas em 

conta. Por mais que as universidades e institutos federais tenham tem como missão a 

educação, as universidades têm atividades diversificadas como hospitais universitários 

São necessários novos debates com a participação de todas as IFES, de forma a 

deliberarem sobre uma atualização, visto desde a sua criação em 2011 não houve 

nenhuma atualização, ou mobilização para este fim. Ou quem sabe, para a criação de 

outros códigos específicos para cada instituição, baseados em outras metodologias que 

não a atualmente preconizada pelo COGED / Arquivo Nacional. 
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