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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório apresenta as principais atividades realizadas pelo Sistema de 

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

– da Universidade Federal Fluminense, ao longo do ano de 2019.                      

 Sua elaboração foi baseada nas atividades realizadas pela Direção da SDC, 

pela Coordenação de Bibliotecas, pela Coordenação de Arquivos e demais setores 

que compõem a Superintendência de Documentação.  

O objetivo principal deste documento é demonstrar os resultados alcançados, 

sistematizar todas as ações, atividades e programas colocados em prática na 

Superintendência de Documentação, além de prestar contas à sociedade; aos 

órgãos de controle e servir de instrumento de pesquisa para a gestão.  

Cabe ressaltar que, mesmo com o cenário crítico do país em termos de 

escassez de recursos orçamentários, metas importantes foram alcançadas pela 

SDC em 2019. As ações planejadas priorizaram conforme possibilidade, iniciativas 

voltadas para: gestão de documentos; gestão da informação; gestão de pessoas, 

atualização e manutenção de acervos, programas de capacitação, formação 

continuada, responsabilidade ambiental, controle patrimonial, infraestrutura, 

acessibilidade, sustentabilidade, digitalização de documentos, além de parcerias 

com outras instituições. 

Destacamos aqui a participação da Superintendência de Documentação 

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

ações da universidade e o compromisso do Sistema de Bibliotecas e Arquivos em 

subsidiar o alcance dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

em suas respectivas dimensões.  
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1 SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

 
 

1.1  HISTÓRICO 

 

Considerando o aniversário de 50 anos (1969 – 2019) do Núcleo de 

Documentação (NDC), atual Superintendência de Documentação (SDC), percebemos 

a importância de registrar neste documento, a evolução histórica deste órgão que 

nasce a partir de estudos das Professoras Hagar Espanha Gomes e Célia Ribeiro 

Zaher, que em 1967, identificam a necessidade de um controle efetivo e utilização 

racional do material bibliográfico existente na Universidade Federal Fluminense.  

As atividades do NDC tiveram início em maio de 1969 com a publicação da 

Portaria nº 259 de 8 de maio de 1969, que nomeou o Bibliotecário Paulo Py Cordeiro 

como primeiro Diretor do respectivo órgão. 

Com seu Regimento aprovado pelo Conselho Universitário por meio da 

Resolução nº 42, de 20 de agosto de 1969, publicada no Boletim de Serviço de 17 de 

setembro e no Diário Oficial da União em 22 de setembro daquele ano, o Núcleo de 

Documentação (NDC) foi criado como Órgão Suplementar da UFF, citado no artigo17 

do Estatuto da Universidade, com a responsabilidade de coordenar técnica e 

administrativamente o Sistema de Bibliotecas da UFF. 

Antes da criação do NDC, as bibliotecas eram vinculadas às Coordenações das 

diversas unidades da UFF. Na intenção de coordená-las de forma integrada, o NDC 

foi criado inicialmente com as seguintes bibliotecas: Biblioteca de Veterinária, Serviço 

Social (Niterói), Serviço Social (Campos dos Goytacazes), Medicina, Farmácia, 

Engenharia, Engenharia Metalúrgica, Educação e Letras, Economia e Administração, 

Direito, Central do Valonguinho, Ciências Humanas e Filosofia, Biomédica e Colégio 

Agrícola Nilo Peçanha1.  

Entre 1969 e 1976, o Prof. Paulo Py Cordeiro deu início à consolidação e 

estruturação do Núcleo de Documentação. Nos idos de 1976 até 1978, foi 

implementado um plano de gestão que visava estruturar e interligar as Bibliotecas, 

bem como ampliar e modernizar os seus acervos. 

 
1Entre os anos de 1968 e 2008, a unidade esteve vinculada à UFF. Com a sanção da Lei nº 11.892, de 
29 de dezembro de 2008 passou a fazer parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio de Janeiro (IFRJ) e a denominar-se Campus Nilo Peçanha – Pinheiral. 
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Na primeira metade dos anos 1980, sob a gestão do Prof. José Pedro Esposel, 

deu-se início ao processo de institucionalização do Arquivo da UFF.   Desse modo, 

em 19 de setembro de 1985, foi criado o Arquivo Geral da UFF, localizado no 

Mequinho, tendo como objetivo orientar e coordenar o armazenamento, conservação 

e recuperação das informações encontradas na documentação administrativa dos 

diversos setores da Universidade. Inicialmente, o Arquivo Geral era constituído pelas 

Seções de Arquivo Intermediário e Permanente. As primeiras transferências e 

recolhimentos realizados pelo Arquivo foram as do Centro de Ciências Médicas 

(CCM), Faculdade de Farmácia (CMF), Faculdade de Odontologia (CMO), Gabinete 

do Reitor (GAR) e do próprio Núcleo de Documentação (NDC). 

Em 1989 foi criada a Seção de Arquivo Corrente e em 1994, o Arquivo Especial, 

com o objetivo de fomentar a política interna para guarda, conservação e recuperação 

de filmes e fotografias como fontes institucionais a serem preservadas. Vale destacar 

que a UFF só passou a contar com uma estrutura de gestão arquivística após 25 anos 

de funcionamento da universidade. 

O aperfeiçoamento dos sistemas operacionais dos setores e o controle da 

qualidade dos acervos e serviços destacaram-se como metas do NDC no início dos 

anos 1990. 

Em março de 1992 foi criado o Centro de Memória Fluminense (CEMEF), cujo 

acervo reúne desde então, uma série de coleções particulares de personalidades 

niteroienses, cedidas por doação ou comodato. No ano de 1994, o NDC passou por 

grandes transformações, dentre estas: a idealização do Laboratório de Conservação 

e Restauração de Documentos (LACORD) pelo Prof. Gilson Cruz de Oliveira e a 

inauguração da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG). 

Em 1998, a Gerência de Arquivos foi transformada em Divisão de Arquivos 

(DARQ). O Arquivo encontrava-se inicialmente, em um espaço compartilhado com o 

almoxarifado central localizado no Mequinho e posteriormente dividiu seu espaço com 

a Sede do Núcleo de Documentação, que foi transferida de Charitas, para o Campus 

do Gragoatá em dezembro de 1998, passando a estar vinculado à Pró-Reitoria de 

Assuntos Acadêmicos (PROAC). Em 2004/2005, o NDC incorpora o Serviço de 

Comunicações Administrativas (SCA), com o objetivo de coordenar a documentação 

do Protocolo Central da Reitoria, os expedientes administrativos; o Arquivo de 

processos findos e a edição do Boletim de Serviço da UFF. 
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Em 2008, por meio da Portaria nº 39.923 de 30 de março de 2009, o Núcleo de 

Documentação passa a gerenciar os protocolos dos extintos Centros Universitários: 

Centro de Estudos Gerais (CEG), Centro de Estudos Sociais Aplicados (CES), Centro 

de Ciências Médicas (CCM) e o Centro Tecnológico (CTC). 

Em decorrência da reestruturação interna da universidade e do 

desmembramento da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), em 2011 o NDC deixa 

de ser considerado um Núcleo, para tornar-se a Superintendência de Documentação 

(SDC), constituída como um órgão diretamente vinculado à Reitoria da Universidade 

Federal Fluminense, conforme Decisão CUV n.º 38/2011 e Portaria nº 45.248 de 21 

de julho de 2011.  

Por consequência dessa mudança, em 2011 a Divisão de Arquivos passa a se 

chamar Coordenação de Arquivos (CAR) e o Arquivo Central se aglutina a esta 

unidade.  Os protocolos passam a ser de responsabilidade da Gerência Plena de 

Comunicações Administrativa9 Portaria nº 52.405 de 02/10/14 .Nesta nova estrutura, 

os protocolos setoriais deixam de estar ligados à SDC e a elaboração do Boletim de 

Serviço passa a ser uma atribuição da Gerência Plena de Comunicações 

Administrativas (GPCA), vinculada à Pró-Reitoria de Administração (PROAD). Ainda 

em 2014, a Portaria nº 52.105 de 19/08/14 rerratifica e aprova e reestruturação 

administrativa relativa à Superintendência de Documentação. 

Com a expansão da UFF pelo Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a 

Prefeitura do município de Petrópolis, a universidade inaugura o Campus de 

Petrópolis no bairro Quitandinha.  A SDC passa então a contar com a 29ª (vigésima 

nona) unidade: a Biblioteca do Campus de Petrópolis (BCPE), que abre suas portas 

para a comunidade e sociedade de um modo geral em 07/12/2015, atendendo ao 

Curso de Engenharia de Produção. 

Considerando o crescimento da demanda acadêmica e administrativa do 

Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, a universidade inaugura em 23 de 

fevereiro de 2016, a Biblioteca de Macaé (BMAC), atendendo aos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Direito. Importante ressaltar que antes desta 

data, a BMAC dividia o espaço da Biblioteca com a UFRJ e por isto já era considerada 

uma biblioteca na composição da SDC. 

Em 02 de outubro de 2017, a SDC inaugura sua 30ª (trigésima) unidade: o 

Centro de Obras Raras e Especiais da Universidade (CORES), criado a partir de 
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coleções antigas e com o objetivo de disponibilizar para pesquisas dos alunos, 

professores, pesquisadores, e do público em geral, um acervo composto de livros, 

periódicos, teses, mapas, desenhos, folhetos, partituras, cartazes e manuscritos. 

A partir de 2018, a SDC passa a assegurar o atendimento ao Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC), por meio da Portaria 61.717 de 13 de julho.  

Em 2019, a SDC reassume a competência administrativa e operacional do 

Boletim de Serviço da Universidade Federal Fluminense, conforme estabelecida pela 

Norma de Serviço Nº. 672, de 28 de fevereiro de 2019.  

Ainda no ano de 2019, em cumprimento aos Decretos nº 9.725, de 12 de março 

de 2019 e nº 9.739, de 28 de março de 2019, a Universidade Federal Fluminense 

passa por uma nova reestruturação organizacional, que resulta na modificação do 

organograma da SDC e da Instituição como um todo. 

 

1.2  MISSÃO E VISÃO 

 
Missão 

 

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

desenvolver serviços e produtos que atendam às necessidades de informação 

da comunidade acadêmica da UFF; e 

• Proporcionar recursos informacionais e assessoria técnica na área de 

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

à informação em nível nacional e internacional. 

 

Visão 

 

• Ser referência na gestão da informação e do conhecimento, com padrão de 

excelência no atendimento às necessidades informacionais da UFF, na 

valorização das relações humanas e na promoção do desenvolvimento 

sustentável e tecnológico. 
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1.3  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Até 03 de dezembro de 2019 o organograma da Superintendência de 

Documentação era constituído por 46 (quarenta e seis) Unidades organizacionais 

(UORGS). Dentre estas, uma (1) Sede, trinta (30) bibliotecas, três (3) arquivos, dois 

(2) laboratórios, cinco (5) seções, dois (2) setores, uma (1) Secretaria Administrativa 

(SA), uma (1) Coordenação de Arquivos (CAR) e uma (1) Coordenação de Bibliotecas 

(CBI). 

Os impactos ocasionados pelos Decretos nº 9.725, de 12 de março de 2019 e 

nº 9.739, de 28 de março de 2019, culminaram na extinção de trinta e cinco (35) 

Funções Gratificadas (FG-4 e FG-5) desta Superintendência. Tais funções eram 

associadas às chefias de grande parte das bibliotecas (com exceção das bibliotecas 

centrais, que possuíam FG-3), das seções e setores da CAR, das seções CBI e dos 

Laboratórios de Reprografia (LARE) e o de Conservação e Restauração de 

Documentos (LACORD).  

O quadro a seguir demonstra o impacto que a perda das funções causou à 

SDC, pois, de acordo com a legislação e esclarecimentos da Pró-Reitoria de 

Planejamento (PROPLAN), as unidades organizacionais (UORG’s) que não 

possuíssem mais funções gratificadas atribuídas, automaticamente seriam extintas da 

estrutura organizacional da Universidade.  

Importante destacar que mesmo após a extinção das trinta e cinco (35) 

Funções Gratificadas e suas respectivas UORGs, fisicamente estas unidades 

continuaram a existir, desenvolvendo suas ações de acordo com suas, 

especificidades, apresentando demandas e precisando de acompanhamento e 

gerência por parte da SDC.   

 De acordo com o quadro 1, a SDC possuía quarenta e seis (46) UORGs no 

seu organograma. Dessas, quarenta e uma (41) foram extintas. No que se refere às 

FGs, quarenta (40) estavam ativas, contudo, trinta e cinco (35) foram extintas. 

 

Quadro 1 - Cenário das unidades com funções 

UNIDADE SIGLA FUNÇÃO 
Biblioteca de Administração e Contabilidade BAC FG-5 

Biblioteca da Escola de Arquitetura e Urbanismo BAU FG-5 

Biblioteca do Aterrado de Volta Redonda BAVR FG-5 

Biblioteca Central do Gragoatá BCG FG-3 (não extinta) 

Biblioteca de Petrópolis BCPE FG-5 

Biblioteca Universitária de Campos dos Goytacazes BUCG FG-5 
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Com a perda de 35 (trinta e cinco) Funções Gratificadas, tornou-se 

imprescindível e urgente, a reestruturação administrativa da SDC, acompanhada da 

edição de um novo regimento, seguindo a padronização institucional elaborada e 

sugerida pela Pró-Reitoria de Planejamento.  

 

1.3.1 Criação da Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI) 

 

Diante da configuração deste novo cenário e da necessidade de 

reestruturação, a SDC solicitou ao Gabinete do Reitor (GAR), um CD-4 para a criação 

Biblioteca Central do Valonguinho BCV FG-3 (não extinta) 

Biblioteca de Economia BEC FG-5 

Biblioteca da Escola de Engenharia e do Instituto de Computação BEE FG-5 

Biblioteca da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta 
Redonda 

BEM FG-5 

Biblioteca da Escola de Enfermagem BENF FG-5 

Biblioteca da Faculdade de Direito BFD FG-5 

Biblioteca da Faculdade de Farmácia BFF FG-5 

Biblioteca da Faculdade de Medicina BFM FG-5 

Biblioteca Flor de Papel BFP FG-5 

Biblioteca da Faculdade de Veterinária BFV FG-5 

Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica BGQ FG-5 

Biblioteca do Instituto de Angra dos Reis BIAR FG-5 

Biblioteca do Instituto Biomédico BIB FG-5 

Biblioteca do Instituto de Física BIF FG-5 

Biblioteca do Instituto de Geociências BIG FG-5 

Biblioteca do Instituto de Matemática e Estatística BIME FG-5 

Biblioteca do Instituto Noroeste Fluminense de Educação BINF FG-5 

Biblioteca de Macaé BMAC FG-5 

Biblioteca Monteiro Lobato BML FG-5 

Biblioteca de Nova Friburgo BNF FG-5 

Biblioteca de Rio das Ostras BRO FG-5 

Coordenação de Arquivos CAR CD-4 (não extinta) 

Seção de Arquivo Intermediário SAIN FG-4 

Seção de Arquivo Permanente SAPE FG-5 

Setor de Arquivo Especial SAES FG-5 

Setor de Análise e Programação SAPR - 

Setor de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos SCRD - 

Coordenação de Bibliotecas CBI CD-4 (não extinta) 

Seção de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções SPDC FG-4 

Seção de Informação Referencial SIRE FG-4 

Seção de Gestão de Recursos Informacionais SGRI FG-4 

Setor de Apoio Administrativo SAA - 

Secretaria Administrativa SA FG-4 

Superintendência de Documentação SDC CD-3 (não extinta) 

Conselho Deliberativo CDE - 

Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos LACORD FG-4 

Laboratório de Reprografia LARE FG-4 

Centro de Obras Raras e Especiais CORES - 

Centro de Memória Fluminense CEMEF FG-5 

Gerência Operacional de Tecnologia GOT - 

Total de UORGs existentes no organograma 46 - 

Total de UORGs extintas 41  

Funções gratificadas ativas antes da reestruturação 40  

Funções gratificadas extintas 35  
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de uma Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI), que teve como 

base, as seguintes justificativas: 

 

• o fato de toda a universidade debruçar-se na reformulação administrativa da 

instituição, a fim de conferir maior racionalidade ao funcionamento de alguns 

órgãos da administração central da UFF, e deste modo, aumentar a eficiência e 

eficácia de suas ações; 

• o atendimento da finalidade e missão da SDC; 

• às necessidades de informação e documentação da UFF; 

• a integração da SDC à política educacional e administrativa da Universidade, 

servindo de apoio aos programas de ensino, pesquisa e extensão; 

• a organização, preservação e difusão da informação necessária e de interesse da 

comunidade acadêmica e administrativa; 

• a preocupação em promover uma reformulação que buscasse a capacidade 

operacional, considerando as consequências imediatas do Decreto Federal nº 

9.739/2019, que determinou a extinção, a partir do dia 31 de julho de 2019, de 

todas as funções gratificadas dos níveis 4 ao 9; 

• a sinergia no atendimento às demandas da comunidade acadêmica e 

administrativa da UFF; 

• a existência de um espaço físico planejado previamente pela SDC, bem como o 

quantitativo de recursos humanos para composição e funcionamento da 

respectiva Coordenação; 

• o quantitativo de pessoal da SDC e a permanência de apenas 2 (duas) 

Coordenações em seu organograma, como demonstrado na Portaria nº 65.098, 

de 23/09/19, publicada no BS nº 182, de 24 de setembro de 2019; 

• a transversalidade desta Coordenação, estratégica para a SDC e para a UFF, 

visto as competências regimentais de administrar e manter atualizada a base de 

dados do Repositório Institucional (RiUFF); administrar o Boletim de Serviço da 

Universidade; assegurar o atendimento ao Serviço de Informação ao Cidadão 

(SIC); coordenar e acompanhar a Política de Dados Abertos da Universidade; 

planejar e executar a atualização do Manual de Atos e Comunicações Oficiais da 

universidade; planejar, supervisionar e incentivar ações de sustentabilidade 

voltadas à gestão e difusão da informação da universidade. 
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Com a inclusão de um novo CD-4, a nova estrutura da SDC foi aprovada por 

meio da Decisão CUV nº 100/2019, em Sessão do Conselho Universitário de 04 de 

dezembro de 2019. 

 

Figura 1 - Organograma da Superintendência de Documentação aprovado pelo CUV 
 

 

Como demonstrado na Figura 1, a SDC passou a contar com 3 (três) 

coordenações e 1 (uma) secretaria. No seu novo organograma, todas as bibliotecas e 

o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) ficam 

vinculados à Coordenação de Bibliotecas (que passa atuar como chefia imediata 

destas unidades) e os arquivos e o Laboratório de Reprografia (LARE) à Coordenação 

de Arquivos (que também passa atuar como chefia imediata).  

 

1.4  GESTÃO DE PESSOAS 

 
Por meio do estabelecimento de critérios para ampliação e movimentação do 

quadro de pessoal no âmbito da unidade, a SDC vem trabalhando em parceria com 

outros setores da universidade, buscando atender a necessidade da administração. 

Considerando o quantitativo de pessoal da SDC e a dificuldade de acompanhar 

as 46 (quarenta e seis) unidades físicas devido a sua distribuição geográfica, a 

Superintendente identificou a necessidade de incorporar em seu quadro de pessoal o 

cargo de Administrador. 

Superintendência de 
Documentação

Coordenação de 
Arquivos

Coordenação de 
Bibliotecas

Coordenação de 
Gestão e Difusão da 

Informação

Secretaria 
Administrativa
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Desse modo, em 2019 foi planejado pela SDC um código de vaga para 

recebimento desse profissional, com o objetivo de: assessorar a instituição nas áreas 

de recursos humanos, de patrimônio, materiais e de informação, como também nas 

áreas financeira e tecnológica, implementar programas e projetos; apoiar na 

elaboração do planejamento organizacional; promover estudos de racionalização; 

controlar o desempenho organizacional; executar outras tarefas de mesma natureza 

e inerentes ao cargo, prestar assessoria nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Dentro desse contexto, o Administrador passará apoiar a SDC nas seguintes 

atividades: 

• Capacitação dos servidores (dentro da sua área de conhecimento - 

Administração); 

• Controle de atos administrativos publicados no Boletim de Serviço; 

• Elaboração em planilha de acordo com a natureza do ato publicado no 

Boletim de Serviço para consulta imediata;  

• Acompanhamento do planejamento, pedidos e recebimentos dos itens 

no Sistema de Compras da UFF (SiaCompras);  

• Representante de Pessoas da SDC de forma acompanhar e buscar 

alinhamento das demandas junto à PROGEPE; 

• Elaboração e acompanhamento de toda movimentação interna de 

pessoal, através de planilha com informações sobre afastamentos, 

Licenças, aposentadoria, remoções, flexibilização dentre outras; 

• Controle dos bens patrimoniais da SDC; 

• Membro da Comissão de Estágio; 

• Responsável pelo equipamento Velti na sede da SDC, sendo 

responsável por informar defeitos, falta de papel ou outra manutenção 

que se fizer necessária para o bom funcionamento do mesmo; 

• Acompanhamento dos itens adquiridos e dos serviços realizados através 

do Suprimento de Fundos. 

 

Em 2019, o quadro de pessoal da SDC foi composto por 324 (trezentos e vinte 

e quatro) colaboradores entre servidores de diferentes cargos, auxiliares operacionais 

e estagiários, conforme identificados no quadro a seguir. 
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Quadro 2 - Número de Colaboradores por cargo 

 

Dentre os critérios para movimentação interna, a SDC leva em consideração 

aspectos relacionados à necessidade de pessoal das respectivas unidades, o 

atendimento à comunidade acadêmica, à administração central e ao serviço público, 

sendo uma prerrogativa da Superintendência de Documentação e da UFF. No 

quantitativo de Bibliotecário apresentado no quadro 2, a SDC inclui uma (1) 

Bibliotecária cedida pela Prefeitura de Macaé.  

O quadro a seguir demonstra com detalhes, o quantitativo de ajuste de lotação 

(movimentação interna) de pessoal em 2019. 

 

 

 

 

 

 
2  (1) Ajudante Geral em exercício provisório na Biblioteca de Macaé, cedido pelo Instituto de Ciências 
da Sociedade de Macaé e (1) em exercício provisório na Biblioteca Universitária de Campos dos 
Goytacazes, cedido pela Companhia Nacional de Abastecimento. 
4 Em 26 de abril de 2019 ocorreu o término do contrato dos terceirizados que atuavam nas unidades do 
Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF. 

Cargo 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Administrador - - - - 1 

Ajudante Geral2     2 

Anistiado  - - 2 2 2 

Arquivista  10 10 13 15 20 

Assistente em Administração  31 33 35 35 38 

Auxiliar em Administração  10 10 9 9 5 

Auxiliar Operacional  2 2 2 1 1 

Bibliotecário-Documentalista  133 136 133 133 143 

Contínuo  1 1 1 1 1 

Contramestre-Ofício  1 1 1 - 1 

Operador de Cinema e Vídeo  1 1 - - - 

Técnico em Arquivo  4 4 5 5 4 

Técnico em Eletrotécnica  1 1 1 1 1 

Técnico em Laboratório  1 1 1 1 1 

Técnico em Microfilmagem  3 2 2 2 1 

Técnico em Tecnologia da Informação  1 1 2 2 2 

Técnico em Telecomunicações  1 1 - - - 

Servidores 200 204 207 207 221 

Terceirizados4 - Auxiliar Operacional    65   73   72  76    76 

Estagiários - Biblioteconomia/Arquivologia   24   24   27  25    25 

Total de Colaboradores da SDC em 2019 
 

 289  301  306 308  324 
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Quadro 3 - Ajuste de Lotação (movimentação interna) 

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO 
 

QUANTIDADE 
 

Ajuste de Lotação interna  23 

Nomeações 19 

Redistribuição 01 

Exoneração 01 

Falecimento 01 

Licença Capacitação 04 

Licença para tratar de interesses particulares 02 

Afastamentos 04 

Aposentadoria 12 

Cessão de servidor 06 

Remoção 01 

Retorno de servidor como convidado 01 

Fim da cessão e retorno à SDC 01 

Anistiado 01 

Encerramento de cessão Retorno ao órgão de origem 01 

             *** Até 28/11/19 

 

O quadro 4 apresenta os cursos de aperfeiçoamento realizados pelos 

colaboradores da SDC. 

 

Quadro 4 - Cursos de aperfeiçoamento realizados pelos servidores da SDC 

TÍTULO 
 

INSTITUIÇÃO 
 

PARTICIPANTES 
 

Acesso à Informação ENAP 1 

Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação em 
Memória e Acervos da FCRB: Retos de la Archivistica y 
la Gestión de Documentos 

Arquivo Nacional 1 

Colóquio Internacional “Os desafios Contemporâneos da 
Memória – Conservação Preventiva do Patrimônio 
Bibliográfico e Documental” 

Goethe Institut, 
Instituto Francês 

do Brasil e 
Arquivo Nacional 

1 

Conhecendo o novo acordo ortográfico ILB 3 

Curso básico de gestão de documentos Arquivo Nacional 1 

Curso Direito Administrativo UFF 2 

Curso do Assentamento Funcional Digital (AFD) UFF 5 

Doutorado em Memória Social UNIRIO 1 

Educação em TEA: conceitos básicos UFRJ 1 
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Encontro Brasileiro de RDA UFSC 3 

Encontro da Rede Sudeste de Repositórios Institucionais, 
1 

UFRJ 3 

Encontro de catalogadores sobre Inventário SDC/UFF 20 

Encontro de Estágio Interno do COLUNI UFF 1 

Encontro Nacional de Acervos Raros - “Políticas de 
segurança e salvaguarda de acervos raros e especiais”, 
13 
 

 
Biblioteca 
Nacional 

(PLANOR) 1 

Encontro Nacional de Mulheres da FASUBRA. Brasília. 
Dias 12 e 13 de agosto 

FASUBRA 1 

Encontro Acadêmico do CGI-UFF 
Mesa Redonda sobre Gestão de Instituições 

UFF/CGI 
1 

Encontro SDC – (27/03) SDC 3 

Encontros do Módulo Aquisição Pergamum SDC/CBI/UFF 20 

Encontros de Catalogação do Sistema Pergamum SDC/CBI/UFF 1 

Escola de Pesquisadores do campus USP de São 
Carlos, 3 

USP / SÃO 
CARLOS 

1 

Escrita e Publicação de Artigo Científico  CIN 1 

Espanhol básico 1 pelo Instituto de Línguas UFSCar 1 

Espanhol básico 2 em andamento pelo Instituto de 
Línguas 

UFSCar 1 

Espanhol e Inglês aplicado ao trabalho UNB 1 

Especialização em Arquivologia FUTURA 1 

Especialização em Arquivologia FAVENI 1 

Ética e Administração Pública ILB 1 

Ética e Administração Pública ENAP 1 

Ética e Serviço Público ENAP 1 

Ética e Serviço Público ENAP 2 

Excelência em atendimento ENAP 1 

Excelência no Atendimento ILB 1 

Extensão - Quando palavras e imagens contam histórias.  
UFF/ Faculdade 

de Educação 
1 

Extensão da UFRJ 
 – Segurança da Informação Fundamentos – 2019.1 

UFRJ 
1 

Fiscalização de Contratos Administrativos. Período: 
25/04 a 23/05/19. CH: 24h 

EGGP/UFF 1 

FLIC – Festa de Literatura e Cultura de Rio das Ostras FLIC 1 

Formação de facilitadores de aprendizagem ENAP 2 

Fórum de Bibliotecas Universitárias: Comunicação 
Científica no contexto da Ciência Aberta, 1 - Vitória 
(evento paralelo CBBD) 

FEBAB 1 

Gestão da Informação e Documentação ENAP 4 

Gestão da Informação e Documentação – Conceitos 
Básicos em Gestão Documental 

ENAP 2 

Gestão de bibliotecas públicas e institucionais UCAM 1 

Gestão Pessoal - Base da Liderança ENAP 3 

Governança e Gestão de Riscos UFF 2 

Gramática para Preparadores e Revisores de Texto - 
EaD 

UNESP 1 

História do ensino superior no Brasil: aspectos históricos 
da Educação Superior no Brasil das primeiras escolas 
superiores com a reforma universitária de 1968. 

UFF/EAD 
1 

História e Políticas do Ensino Superior no Brasil UFF 3 

I Seminário Científico de Servidores da UFF UFF 3 

I Seminário do Grupo de Pesquisa “Estudos Ônticos e 
Ontológicos em Contextos Informacionais” (06/11/2019) PPGCI/UFF 2 

III FOCo - Fórum de Organização do Conhecimento UNIRIO 3 
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Impulsione com Facebook - 15 de julho de 2019. Facebook 1 

Iniciação ao Serviço Público UFF 1 

Iniciação ao serviço público UFF 2 

Inovação Social para o Aperfeiçoamento de Políticas 
Públicas 

ENAP 1 

Intercâmbio de idiomas 
BAYSWATER 

COLLEGE 
1 

Introdução à Gestão de Processos  EVG 1 

Introdução a libras ENAP 1 

Introdução ao Direito Constitucional ENAP 1 

IX Congresso de Sistemas LEAN UFF 1 

Jornada de História da UFF Campos, IV UFF 1 

Jornada de Pós-Graduação da Unirio, 5 UNIRIO 1 

Levantamento Bibliográfico. Base de dados. Referência 
bibliográfica da disciplina Metodologia Científica do 
PPGMPA 17/05/2019 (3h) 

PPGMPA-UFF 4 

Liderança e Coaching UNINTER 1 

Liderança e a Tomada de Decisão em meio ao Caos UFF 1 

Literatura em movimento: as histórias resistem. na 
Educação Infantil 

SEPERJ 1 

Literatura moçambicana: leituras, escritas e formação do 
leitor, palestra com Alex Dau 

 1 

Livro, Leitura e Mediação como instrumento de 
transformação sociocultural - 22 de novembro de 2019. 

SINDIB-RJ 1 

Mestrado em Gestão de Documentos e Arquivos UNIRIO 3 

Mestrado Profissional em Memória e Acervos FCRB 1 

Metodologia da Pesquisa Científica FIOCRUZ 1 

Minicurso de Extensão "introdução a Metodologias de 
Pesquisa: elementos básicos para construção de TCC 
Trabalhos de Conclusão de Curso" 

INFES/UFF 2 

Muito Além dos Livros: Acesso à Informação e 
Democracia 27/03/2019 (4h) 

SDC/UFF 
10 
 
 

Noções de acessibilidade arquitetônica para avaliação de 
projetos e edificações - EaD 

UFSC  1 

Noções de Direito Administrativo UFF 1 

Novembro Azul do Consultório de Enfermagem Érick Igor 
dos Santos 

Curso de 
Enfermagem/RHS

/UFF 
1 

O Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras 

Biblioteca 
Nacional 

(PLANOR)/ UFRJ 1 

O que é Ciência Aberta? 
Fundação 

Oswaldo Cruz 3 

Oficina Aprendizagem Baseada em Problemas: Como e 
Quando funciona? 

ESOCITE 1 

Oficina do Módulo de Catalogação do Pergamum-UFF SDC/UFF 2 

Oficina Introdução à visualização e análise de redes 
(plataformizadas) com Gephi 

ESOCITE 1 

Oficina para elaboração do Plano de Contingência SPDC/SDC/UFF 10 

Oficina Preenchimento do Currículo Lattes 

UFF 
(SDC/Biblioteca 
de Economia) 1 

Os Instrumentos de Avaliação de Cursos do MEC/INEP 
no Contexto da Biblioteca Universitária 

UFF 
2 

Outubro Rosa do Consultório de Enfermagem Érick Igor 
dos Santos 

Curso de 
Enfermagem/RHS

/UFF 
1 
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Ouvidoria na Administração Pública ILB 1 

Palestra e debate: Fakenews, obscurantismo e 
polarização nas redes sociais 

Instituto de 
Computação - 

UFF 1 

Palestra e lançamento do livro “Manuscrito dos Jesuítas” FIOCRUZ 1 

Palestra O caminho do negro na Sociedade Brasileira: 
uma perspectiva histórica e estatística da desigualdade 
entre brancos e negros 

SINTUFF 2 

Palestra: Ferramentas de gestão aplicadas a projetos de 
pesquisa científica e à preparação de publicações 

UFSCar 1 

Palestra: Gestão de conhecimento inteligente UFSCar 1 

Palestra: Relatos BioAfricos com Estevão Ribeiro 
Faculdade de 

Educação - UFF 1 

Panorama Histórico da Ciência Aberta 
Fundação 

Oswaldo Cruz 2 

Pesquisar sem complicar. De 10 a 14 de junho de 2019 UNIRIO 1 

Planejamento e Transparência ENAP 1 

Português - gramática 
Professores 
Associados 1 

Português básico para o mundo do trabalho UNB 1 

Pós-graduação Latu Sensu em Gestão de bibliotecas 
públicas e institucionais 

UCAM 
1 

Preparação e revisão: o trabalho com o texto - EaD UNESP 1 

Preparação para aposentadoria- caminhos ENAP 2 

Preserva. ME 2019-Encontro Internacional de 
Preservação e Memória (Preservação digital de acervos 
visando o futuro) 

ELETROBRAS/ 
FURNAS 

1 

Procedimentos para um fluxo documental que atenda à 
Gestão de Documentos Públicos - EaD 

UFSC 

1 
 
 
 

Propriedade intelectual aplicada à ciência aberta FIOCRUZ 2 

Revisão e Preparação de Textos - EaD LabPub 1 

Roda de conversa da Fac. De veterinária - tema racismo 
e sociedade 

BFV/DIREÇÃO 
VET 

3 
 

Secien UFF: I Seminário Científico de Servidores da 
UFF: Saberes e Experiências 

UFF 1 

SEI (Sistema eletrônico de informações) - presencial UFF 5 

Semana acadêmica  UFF 2 

Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFF 
Campos, X 

UFF 1 

Semana de Psicologia do CURO, 6 
Curso de 

Psicologia/RHS/U
FF 

1 

Seminário “As atribuições dos bibliotecários de livros 
raros e coleções especiais” 

Biblioteca 
Nacional 

(PLANOR) 3 

Seminário Brasileiro de Bibliotecas das Instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, 10 - Vitória (evento paralelo CBBD) 

FEBAB 1 

Seminário Científico de Servidores da UFF: Saberes e 
experiências, 1 

UFF 4 

Seminário de Educação Literária UCAM UCAM 1 

Seminário de Métodos de Pesquisas em Ciências 
Sociais, 2 

UFF 1 

Seminário do Grupo de Pesquisa Estudos Ônticos e 
ontológicos em contextos informacionais: representação, 
recuperação e métricas, 1 

Grupo de 
Pesquisa 

Estudos Ônticos e 
1 
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ontológicos em 
contextos 

informacionais: 
representação, 
recuperação e 

métricas 

Seminário Governança Arquivística: Desafios 
Contemporâneos na Gestão de Arquivos 

FCRB 1 

Seminário Hispano Brasileiro de Pesquisa em 
Informação, Documentação e Sociedade - ECA, 8 

USP/SP 1 

Seminário Internacional A Arte da Bibliografia UFSC-UDESC 1 

Seminário Internacional de Operações de Paz de caráter 
Naval (Direitos Humanos, Igualdade de Gênero, 
Preservação do Meio Ambiente) 

Marinha do 
Brasil/CIASC 

1 

Seminário Internacional Educação / Cultura / Tecnologia / 
A escola do século XXI – Niterói 

Prefeitura de 
Niterói 

1 

Seminário online “Desafios para a docência online”. 
Modalidade à distância.30h – 20 a 24 de maio de 2019 

Universidade 
Aberta de 
Portugal 

1 

Seminário: Acesso aberto na ciência: história, tensões e 
os "Commons" 

UFF 
1 

Seminários de Língua e Cultura Russa UFF/INEST 1 

Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade 
da Associação Brasileira de Estudos Sociais das 
Ciências e das Tecnologias, 8 

ESOCITE 2 

Sistema Eletrônico de Informações na UFF UFF 2 

TOI 2019 - V Congresso Internacional em Tecnologia e 
Organização da Informação - 31 de maio de 2019. 

USP 1 

Treinamento de Brigada de Incêndios EEIMVR 1 

Treinamento de submetedores para as Coordenações e 
Secretarias de Curso e para Bibliotecários - RIUFF 

SDC/UFF 1 

Treinamento do Repositório Institucional da UFF - 
Submissão e validação de documentos, nos dias 13 e 20 
de setembro de 2019, carga horária total de 8h. 

SDC/UFF 7 

Treinamento: Conservação curativa de documentos LACORD/UFF 1 

VI Encontro dos Serviços de Informações aos Cidadãos 
(SICs) das Instituições Públicas de Ensino Superior e 
Pesquisa do Brasil 

Ministério da 
Infraestrutura 

1 

VI Encontro Nacional de Arquivistas das Instituições 
Federais de Ensino Superior (ENARQUIFES) 

Associação de 
Arquivistas do 
Estado de Goiás 

2 

VI Treinamento de Inventário Online (Patrimônio) UFF 
1 
 

WEBINAR: Digitalização de acervos bibliográficos: como 
fazer? 

Projeto 
Digitalização TOP 
e Associação de 
Bibliotecários da 

Bahia 1 

Workshop Bases actuales de la gestion de documentos y 
arquivo digital: algunas impressiones 

FCRB e UNIRIO 1 

Workshop de Gestão de Documentos UFF 3 

Workshop Interconexões: contação, literatura e arte nos 
primeiros anos 

UFF 1 

Workshop: Preservação x Conservação de livros UNESP 1 

XII Fórum Arquivos & Arquivos FIOCRUZ 1 

XV Congresso Nacional de Excelência em Gestão UFF 1 

Total de colaboradores que se aperfeiçoaram em 2019 *** 262 
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1.5 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SDC 

 

1.5.1 Das ações desenvolvidas no âmbito das atribuições da 

Superintendente 

 

• Gerência dos serviços administrativos relacionados à gestão de pessoas, de 

informação, documentação e comunicação; 

• Planejamento, organização e execução e acompanhamento de programas; 

• Avaliação de resultados com intuito de assegurar tramitações rápidas de 

informação entre as diversas unidades, se valendo da utilização adequada de 

tecnologias da informação e de comunicação, do material e de pessoal 

disponível para processamento das demais atividades dentro da respectiva 

política de ação; 

• Cumprimento da missão da SDC; 

• Alinhamento das diretrizes da SDC junto à Administração Central e ao Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF; 

• Gestão de conflitos internos e não conformidades; 

• Acompanhamento da programação orçamentária e financeira dos programas, 

projetos, convênios e contratos referentes a esfera de competência; 

• Relação permanente com Pró-Reitorias, Unidades Universitárias, 

Departamentos de Ensino, demais Superintendências e outras instâncias da 

Universidade; 

• Constituição de políticas, normas e padrões para o Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos; 

• Acompanhamento e estímulo à constituição e manutenção do acervo das 

bibliotecas e arquivos; 

• Reuniões de trabalho para alinhamento das diretrizes da SDC com as equipes; 

• Presidir o Conselho Deliberativo da SDC (Nova nomenclatura: Conselho 

Técnico); 

• Busca da melhoria contínua dos resultados alcançados 
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1.5.2 Participação da SDC em Conselhos, Comissões, Comitês, e Grupos 

de Trabalho transversais: 

 

A participação da SDC em Comissões, Conselhos, Comitês e Grupos de 

Trabalho promovem a integração e a extensão das atividades desenvolvidas pela 

Superintendência, além de ampliar o desempenho da gestão e o cumprimento dos 

princípios da Administração Pública, com foco na missão da SDC e da UFF. 

Cabe destacar que a participação dos colaboradores subsidia o sistema de 

Bibliotecas e Arquivos e seus Laboratórios no desenvolvimento de políticas, ações, 

normas, atividades e projetos que estejam alinhadas ao cumprimento das metas e 

objetivos previstos pela SDC e pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

Comissões 
 

• Comissão Consultiva do Pergamum; 

• Comissão de Dados Abertos; 

• Comissão de Gestão de Riscos; 

• Comissão de Acessibilidade; 

• Comissão Permanente de Sustentabilidade;  

• Comissão de Implantação e acompanhamento do SEI-UFF; 

• Comissão de Avaliação de Estágio Não-Obrigatório; 

• Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU); 

• Comissão de Inventários de Bens Patrimoniais; 

• Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF – CPAD; 
 
 

Comitês 
 

• Comitê Executivo da Biblioteca Virtual de Saúde Integralidade – BIREME; 

• Comitê de Gestão da Informação; 

• Comitê Gestor do Pergamum; 

• Comitê de Implantação do Curso de Biblioteconomia Projeto Pedagógico 
Nacional, Modalidade EAD; 

 
Conselho 

• Conselho Deliberativo (nova nomenclatura: Conselho Técnico); 
 

 
Grupos de Trabalho 
 

• Grupo de Profissionais em Informação e Documentação Jurídica do Rio de 
Janeiro (GIDJ/RJ); 
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• Grupo de Trabalho – Capacitação de usuários; 

• Grupo de Trabalho - Implantação do módulo de aquisição do Pergamum; 

• Grupo de Trabalho – Elaboração das normas de recolhimento, arranjo e 
descrição de documentos arquivísticos; 

• Grupo de Trabalho - Catalogação 
 
Redes 
 

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

• Rede de Repositórios Institucionais de Acesso Aberto – RIAA Região 
Sudeste; 

• Compartilhamento de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Rio de 
Janeiro (CBIES/RJ); 

 
 

1.5.3 Ações sustentáveis 

 
A Universidade Federal Fluminense, por meio da Superintendência de 

Documentação vem realizando ações sustentáveis significativas para a instituição, e 

para o meio ambiente.  Participando como membro da Comissão Permanente de 

Sustentabilidade da Universidade, a SDC tem colocado em prática as orientações 

previstas no Plano de Logística Sustentável, disponíveis em: 

<http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos / plano _de _logistica 

sustentavel_0.pdf>. 

Entendemos que a responsabilidade ambiental é formada por um conjunto de 

atitudes voltadas para o desenvolvimento sustentável.  Nessa perspectiva, as tarefas 

executadas pelo Sistema de Bibliotecas, Arquivos e Laboratórios da SDC, são 

realizadas de maneira responsável e racional de acordo com o Plano de Logística 

Sustentável da UFF, preceitos éticos e normas estabelecidas nas resoluções das 

áreas.  

 

1.5.3.1 Ações sustentáveis no LACORD 

 
 Realizado em parceria e por meio do Projeto Gestão de Resíduos da 

UFF/PROEX/ENEL, o Laboratório de Restauração e Conservação da 

Superintendência de Documentação realizou em 2019, um descarte responsável de 

aproximadamente, 1.432 kg de resíduos recicláveis. Dentre estes: papelão, papel, 

vidro e plástico. A coleta de resíduos sólidos para descarte é realizada pelas unidades: 

http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos%20/%20plano%20_de%20_logistica%20sustentavel_0.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos%20/%20plano%20_de%20_logistica%20sustentavel_0.pdf
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Sede da SDC, Biblioteca Central do Gragoatá, Coordenação de Arquivos e 

Laboratório de Restauração e Conservação de Documentos – LACORD.  

As coletas na SDC/UFF iniciaram em 2017 e até o momento, só no campus no 

Campus do Gragoatá, foram coletadas e recicladas, mais de 4,5 t de resíduos.  

O Projeto busca o incentivo de atitudes conscientes, onde a ENEL premia os 

clientes que compartilham a sua responsabilidade socioambiental, oferecendo bônus 

na conta de luz para aqueles que levam materiais recicláveis à ecopontos de coleta 

da empresa. 

A reciclagem deste material proporciona uma bonificação de desconto na conta 

de energia elétrica da Universidade. 

Outras informações acerca das ações sustentáveis desenvolvidas pelo LACORD 

estão disponíveis na subseção 4.1 deste relatório. 

 

 

1.5.3.2 Ações Sustentáveis no LARE 

 

Com o objetivo de digitalizar os documentos das unidades acadêmicas e 

administrativas da UFF, bem como do acervo da Coordenação de Arquivos, o 

LARE/SDC atua no estimulo às ações de digitalização na universidade.  

As ações desenvolvidas pelo LARE em 2019 estão descriminadas no 

Quadro 42 deste Relatório, subseção 4.2, onde estão listadas cada atividade e 

sua mensuração. 

 

1.5.3.3 Ações sustentáveis em gestão de documentos 

 

A eliminação dos documentos produzidos e recebidos pela UFF é feita por meio 

da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD). No que tange à 

fragmentação desses documentos, a CPAD, por meio da Coordenação de Arquivos 

atua também em parceria com o Projeto Gestão de Resíduos da PROEX/UFF.  

O projeto consiste em destinar os documentos que não possuem valor de prova 

administrativa, legal ou fiscal para centros de reciclagem conveniados, onde a unidade 

de origem recebe um desconto na conta de energia elétrica de acordo com o 

quantitativo de material processado. 
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O objetivo é atender aos requisitos técnicos e legais de descarte de 

documentos de arquivo destituídos de valor após a aprovação de listagens de 

eliminação de documentos pela CPAD e pelo Arquivo Nacional (órgão regulador da 

gestão de documentos no Poder Executivo Federal). Além disso, a parceria cumpre a 

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

de resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal.  Outras informações acerca dos trabalhos da CPAD estão disponíveis 

na subseção 3.4 deste relatório. 

 

1.5.4 Ações solidárias 

 

A Campanha do Agasalho é uma das ações solidárias realizada pela SDC por 

meio das Bibliotecas de Niterói e fora de Sede, onde multas e suspensões por atraso 

são abonadas e transformadas em donativos. Em 2019, foram arrecadados em torno 

de 600 itens, como roupas para adultos, crianças, agasalhos, cobertores e alimentos. 

Dentre as instituições recebedoras, o Abrigo Cristo Redentor e o Lar da Criança Padre 

Franz Neumair. 

 

1.5.5 Acessibilidade 

 

O Programa Biblioteca Inclusiva, desenvolvido pela Coordenação de 

Bibliotecas da SDC, têm como parceiros: a PROAES/Divisão de Acessibilidade e 

Inclusão e Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD.   

Das ações desenvolvidas, destacamos: atualização dos dados das pessoas 

com deficiência informada pela PROGRAD; atualização quanto aos equipamentos de 

acessibilidade nas Unidades de Informação da SDC e divulgação do espaço de 

acessibilidade e inclusão no 1º piso da Biblioteca Central do Gragoatá.  

O respectivo espaço possui acervo em braile e equipamentos de tecnologias 

assistivas tais como: Impressora em Braille; Lupa eletrônica de aumento; Computador 

com os programas: DosVox, Falador, Braille Fácil, Book Voice e Word; Book 

Reader/Scanner; Mesa e cadeira para nanismo. Busca-se, por meio deste Programa, 

oferecer produtos e serviços de informação às pessoas com deficiência; ampliar a 

conscientização e responsabilidade Social das Bibliotecas; cumprir exigências da 
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Avaliação dos Cursos pelo MEC, bem como apoiar e consolidar Políticas e tecnologias 

inclusivas no Sistema de Bibliotecas e Arquivos e na UFF. Outras informações acerca 

dos trabalhos de acessibilidade da SDC estão disponíveis na subseção 2.2 deste 

relatório. 

 

 

1.5.6 Acolhimento Estudantil - PAE 

 

Com vistas a integrar e dar boas-vindas aos alunos ingressantes no ambiente 

universitário, bem como proporcionar uma experiência de imersão em todos os 

serviços oferecidos pela Universidade, a Superintendência de Documentação (SDC) 

participa de todas as Edições do PAE/UFF, por meio dos seus Laboratórios, Arquivos 

e Bibliotecas.  

 

Das atividades desenvolvidas pela SDC no PAE/2019-1, destacamos: 

 

• Palestras da SDC em Parceria com o Departamento de Ciência da Informação, 
no XII Encontro sobre Gestão da Informação; 

 

• BRO - Fotografias dos alunos para o “Hall dos Calouros”; visita guiada; 
Biblioateliê com pintura, desenho, aquarela e estêncil em tecido; Encontro de 
Boardgames; jogos de tabuleiro. 

 

• BINF - Círculo de Leitura Paulo Freire: "A importância do ato de ler" e Sarah 
Diva Ipiranga em "A formação de professores leitores e mediadores de leitura". 

 

• BAC- visita guiada pela unidade, com demonstração dos serviços oferecidos 
pelo Sistema de Bibliotecas da UFF.  

 

• BEM - Apresentação dos produtos e serviços disponibilizados pela Biblioteca. 
na Semana de Integração. 

 

• LACORD - Oficina de restauro de documentos em papel. 
 
 

1.5.7 Inventário e Controle de Bens Patrimoniais 

 

A SDC atua como elemento responsável e de ligação entre suas unidades e o 

órgão de Patrimônio da universidade. Para realização de acompanhamento e 
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atualização de inventário físico dos bens móveis do Sistema de Bibliotecas, Arquivos 

e Laboratórios da SDC, os servidores, por Determinação de Serviço (DTS) publicada 

no Boletim de Serviço da UFF, são designados agentes patrimoniais. 

Até 25/11/2019, 86,72% dos bens patrimoniais da Superintendência de 

Documentação estavam classificados no inventário on-line do Sistema de 

Administração Patrimonial (SiSAP) desta universidade. 

 

1.5.8 Eventos realizados 

 

Considerando a importância de ampliação das ações e atividades culturais em 

bibliotecas, arquivos e laboratórios técnicos, como espaço de vivência e cultura, a 

SDC desenvolveu os seguintes eventos em 2019:  

 

• Roda de Conversa na BCG – Nov/19: 

 

“Literatura de Gaveta Favela em mim”  

Exposições Favela trip; Gaveta aberta com Ilustrações feitas para a Literatura de 

Gaveta no ano de 2018; Apresentação da Oríkì Editora/; Literatura e o diálogo com 

outras artes; A escrita e resistência da favela em nós; Performance: Noite favelada; 

Sarau/; Leitura de poemas do livro; Microfone aberto; 

 

• Abertura do Espaço Cultura da BCG para artistas para expor suas obras:  
 

“43 anos do GTAR”;  

“Maquetes da EAU/UFF”;  

“Biblioteca Central do Gragoatá – Passado. Presente! Futuro?”; 

 

• Exposição dos títulos novos para conhecimento dos usuários. 
 

• Biblioteca Central do Gragoatá BCG - 25 anos25/04/19. O evento contou com 

a apresentação musical do 'Coro Aprendiz', homenagens aos servidores e 

alunos que se destacaram nestes 25 anos de história, e ainda, a abertura da 

exposição 'Biblioteca Central do Gragoatá - Passado. Presente! Futuro?' 

 

• Campanha Você sabia?  
 
SDC publicou informativos eletrônicos com atividades e serviços realizados, para 
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divulgar o Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF; 

 

• Lançamento do livro " Rio de Janeiro: 100 anos de habitação popular". 
Palestra e lançamento do livro "Rio de Janeiro: 100 anos de habitação popular". 

Autoria:  Luciana Nemer - Professora da UFF - Programa de Pós Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo; 

 

• Encontro de mulheres SDC: desafios da mulher contemporânea 

Roda de Conversa sobre novos desafios; Café no Jardim de Inverno da Biblioteca 

Centra do Gragoatá; 

 

• Apresentação de piano BCG (térreo da Biblioteca). 
 
 

• Roda de Conversa com autores do livro Vértice na BCG 
 
Escritas negras, lançado pela editora Malê em fevereiro de 2019, é uma obra de 

encontros com a palavra escrita convertida em experiência reveladora de autorias 

negras. Os textos de 21 escritores reunidos nesta antologia têm em comum o exercício 

da autorrepresentação. Nas quebradas da palavra surgem narrativas que flagram tons 

e nuances da negrura brasileira, expondo questões subjetivas e coletivas, que 

permitem afirmar protagonismos negros insubmissos ao imaginário racista; 

 

• Mesa redonda Acesso à Informação e Democracia. 
 
Em Comemoração ao Dia do Bibliotecário, a Superintendência de Documentação 

realizou uma mesa redonda sobre Acesso à Informação e Democracia, com o objetivo 

de discutir temas contemporâneos relacionados ao fazer da profissão; 

 

• Inauguração do novo painel do salão de leitura da Biblioteca Universitária de 

Campos dos Goytacazes, em parceria com a Direção do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional; 

 

• "Roda de Conversa - Ética e Responsabilidade Social em Biblioteconomia", foi 

um evento em comemoração ao Dia do Bibliotecário, que a Biblioteca Central do 

Gragoatá realizou a com as Professoras Doutoras Marielle de Moraes e Esther 

Hermes; 
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• “Jardim de Histórias”  

 Espaço de leitura recreativa da BCPE, para os usuários relaxarem, através dos livros 

de ficção, romance e poesia; 

• “Área de jogos da mente”  

Espaço de descanso da BIF, para leitura complementar dos alunos, jogo de xadrez, 

damas, quebra-cabeças, quebra-cabeça 3D, além de um pequeno acervo de literatura 

relacionada com temas de interesse da comunidade, como ciência, fantasia e ficção-

científica, Jornal O Globo, Revistas Época, Carta Capital, Galileu e Nature; 

• Concurso 240FNLIJ: Programas de incentivo à leitura junto a crianças e jovens 

de todo o Brasil. Participação da BML no com oferta de Oficinas: Hospital do Livro, 

Varal do Livro, Fábrica de Palavras, Museu dos Autores, Oficina de Sinais, Oficina de 

Libra para Crianças; 

• BFV participa do “Projeto de Extensão Leitura Livre” com obras clássicas e 

populares, recebidas por doação, disponibilizadas à comunidade acadêmica e em 

geral; 

• Oficina Dia do Bibliotecário” 

Realizada pelo LACORD que contou com 15 alunos, ensinando a arte de costurar 

cadernos e incentivar o interesse da preservação e conservação de documentos; 

• Implantação de Módulos do Pergamum UFF: Aquisição 

Mapeamento de processos da rotina de aquisição, elaboração e revisão do Manual de 

Aquisição (em curso); 

• Workshop de Gestão de Documentos (Classificação de documentos) de 

arquivo: 

Realizado pela Seção de Arquivo Intermediário (SAIN/CAR/SDC) onde foram 

capacitados alunos do curso de graduação em Arquivologia vinculados ao Programa 

de Estágio Interno da UFF. Teve como objetivo realizar diagnóstico arquivístico, 

estudo e aplicação dos códigos de classificação de documentos e da tabela de 

temporalidade de documentos de arquivo das atividades-meio e fim e aspectos 

técnicos e legais da gestão de documentos; 
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• Exposição Poesia em telas, dos artistas Rodrigo Andriàn e Ken Nakamura 

Realização da Biblioteca do Campus Petrópolis; 

• Roda de Conversa com o autor Ken Nakamura  

Realização da Biblioteca do Campus Petrópolis; 

• Exposição “Depois da Lua” da artista plástica Raquel Vargas 

Realização da Biblioteca do Campus Petrópolis; 

•  Palestra “Conversando sobre prevenção ao suicídio e o uso de drogas como 

fator de risco” 

 Realização da Biblioteca do Campus Petrópolis; 

•  Projeto “Conhecendo a Biblioteca”  

Realização da equipe da BFD, que conta com a parceria do Centro Acadêmico de 

Direito (CAEV), pois esta atividade acontece dentro da Semana da Calourada do 

Direito; 

 

• Aniversário de 41 anos da Biblioteca do Instituto de Geoquímica. 

• Palestra: “Pesquisa científica: sistematização da busca por informação” 

Realização da Biblioteca do Instituto Biomédico; 

• Clube do Livro “Água Viva” 

 Realização da Biblioteca de Rio das Ostras; 

• Exposição Emmanuel de Macedo Soares: historiador de Niterói 

 Realização do Centro de Memória Fluminense; 

• Puro Informa na Escola Estadual Maria da Graça 

Realização da Biblioteca de Rio das Ostras; 

• Campanha de Conscientização 

Setembro amarelo: Prevenção ao suicídio. Outubro Rosa: Prevenção do Câncer de 

mama. Novembro Negro: Mês da Consciência Negra; 

• Oficinas de desenho e bordado  

Realização da Biblioteca do Campus Petrópolis; 

• Lançamento e autógrafos da 2ª edição do livro "Economia, Consciência e 

Abundância" – realizado na Biblioteca Central do Gragoatá; 
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• Visita guiada ao LACORD 

Com 46 alunos, para recebimento de orientações básicas de preservação e 

conservação de acervos e atividades de restauro de documentos em papel. 

1.5.9 Marketing e Difusão 

 

A SDC buscou a ampliação do seu serviço de marketing, visando incentivar o 

uso dos canais oficiais de divulgação gerenciados pela SDC e a utilização de redes 

sociais, estimulando o senso de pertencimento de seus colaboradores e fortalecendo 

a identidade institucional. Por meio de ações pedagógicas e de endomarketing, as 

seguintes ações foram desenvolvidas: 

 

• Nova identidade visual das páginas das bibliotecas; 

• Adequação das informações dos sites das unidades ao padrão de layout 

indicado; 

• Produção de nova identidade visual do novo portal Bibliotecas.UFF; 

• Criação de identidade visual e material de divulgação on-line e off-line para 

eventos; 

• Produção da identidade visual do Repositório Institucional; 

• Produção de banners digitais para a campanha “Você sabia?”, que teve como 

objetivo, a divulgação dos serviços da SDC. 

• Produção de layout de certificados e banners para eventos externos e 

internos; 

• Produção da logo comemorativa “SDC 50 anos”; 

• Produção de banner sobre campanha do EDUROAM em parceria com a STI; 

• Produção de banner relativo à localização no Google Maps para a página 

inicial das unidades; 

• Criação e divulgação do manual para produção de eventos SDC. 

 

1.5.10 Boletim de Serviço - BS 

 

O Boletim de Serviço é uma exigência da Lei 4.965, de 5 de maio de 1966, a 

qual dispõe sobre a publicação dos atos relativos aos servidores públicos civis do 

Poder Executivo. Segundo a lei, os atos administrativos somente terão validade 

jurídica mediante publicação no Diário Oficial da União, quanto aos atos de provimento 

e vacância de cargos ou funções e no Boletim de Serviço ou Boletim de Pessoal, 

quanto aos atos de concessão de vantagens pecuniárias previstas na legislação em 
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vigor. 

Em 2019, a SDC reassume a competência administrativa e operacional do 

Boletim de Serviço da Universidade Federal Fluminense, conforme estabelecida pela 

Norma de Serviço Nº. 672, de 28 de fevereiro de 2019, alterando a Portaria nº 52.405 

de 02 de outubro de 2014. 

Com a transferência de responsabilidade do Boletim de Serviço UFF da 

PROAD para SDC, a partir de 07/01/2019, as seguintes ações foram desenvolvidas: 

• Publicação de duzentos e trinta e oito (238) Boletins de Serviço em 2019; 

• Modernização do BS com mudança de layout, capa, sumário e seções; 

• Publicação da Instrução de Serviço SDC n. 01 de 27/06/2019 – BS n.119, p.02 

de 28/06/2019, que estabelece novos procedimentos para envio e publicação 

de matérias de forma sustentável via e-mail (sem papel); 

• Desenvolvimento do projeto de indexação dos termos dos atos publicados para 

posteriormente facilitar a busca e recuperação da informação da pesquisa no 

BS; 

• Alteração na periodicidade de publicação do BS, com vistas a ampliar a 

publicidade e celeridade dos atos e procedimentos formais da instituição; 

• Recebimento das matérias por e-mail, não havendo mais a necessidade de 

envio por outros formatos e/ou suportes;  

 

 
 

1.5.11 Repositório Institucional – RiUFF 

 
Sob gestão da SDC e da STI, o RiUFF é uma iniciativa sustentável, que tem 

como objetivos, reunir, preservar, disseminar, promover e dar acesso à produção 

técnico-científica da instituição. Através do RiUFF, artigos científicos, teses de 

doutorado, dissertações, bem como outros tipos de documentos eletrônicos podem 

ser consultados, via internet, de forma livre e gratuita. O uso do repositório como local 

virtual da produção científica e institucional maximiza o impacto dos resultados da 

produção acadêmica, ampliando sua visibilidade e disseminação, por meio do livre 

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

reunindo num único local a produção intelectual da universidade; preserva a memória 

institucional e a produção técnico-científica da UFF, por meio do armazenamento de 
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longo prazo de documentos digitais. No período de abrangência deste relatório, o 

RIUFF contava com 10.775 títulos. 

 

As ações desenvolvidas em 2019 objetivaram a ampliação do uso da 

plataforma pela comunidade UFF; alinhamento operativo e atualização do sistema  em 

função de sua evolução tecnológica; garantir a manutenção constante do software 

DSpace para utilização plena dos recursos disponíveis; compartilhar o conhecimento 

operacional do RiUFF, visando capacitar os profissionais da SDC na atuação como 

multiplicadores do conhecimento e potenciais gestores de Repositórios (na plataforma 

DSpace); 

Ações desenvolvidas: 

 

• Treinamento para submissão da produção técnico-científica no RIUFF. 
Público alvo:  Coordenações, Secretarias de Curso e Bibliotecários do 
Sistema de Bibliotecas da UFF; 

 

• Participação do I Encontro da Rede Sudeste de Repositórios 
Institucionais de Acesso Aberto - RIAA. A UFF é uma das 47 Instituições 
que integram a Rede Sudeste. 

 

• Ampliação do RIUFF 
 
 

Os quadros 5 e 6 demonstram o crescimento em números do Repositório em 
2019.  

 
Quadro 5 - Acréscimos no RiUFF em 2019 

Quantidade 
 

Itens 

06 Comunidades 

29 Subcomunidades 

4.121 Itens publicizados 

19 Cursos de graduação 

26 Programas de Pós-Graduação 

01 Núcleo de pesquisa 

344 Usuários cadastrados 

02 Treinamentos 

32 Multiplicadores Treinados 

 
 

 

Quadro 6 - RiUFF em números 

Quantidade 
 

Itens 
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22 Comunidades 
274 Subcomunidades 
323 Coleções 

10.775 Itens publicizados 

100 Cursos de graduação 

66 Programas de Pós-Graduação 

05 Núcleo de pesquisa 

953 Usuários cadastrados 

02 Treinamentos 

32 Multiplicadores Treinados 
                          *RiUFF até 25/11/2019 

 

 

Através dos indicadores “itens publicizados de 2015 até 2019”, demonstrados 

no quadro 7, observa-se um crescimento positivo, resultado de um trabalho da SDC, 

que vem estimulando o crescimento e o uso do RiUFF, através de treinamentos e 

orientações pontuais junto às instâncias da universidade. 

 

Quadro 7 - Crescimento do RIUFF 

Ano itens publicizados 

2015 500 

2016 1.871 

2017 4.114 

2018 6.521 

2019 10.775 
  

                                    

                                         

1.5.12 Programa de Estágio 

 

Programa de Estágio da SDC é resultado de uma parceria com a PROGRAD e 

Coordenações dos Cursos de Biblioteconomia e Arquivologia da UFF e tem como 

objetivo, a utilização das unidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos do município 

de Niterói como campo para a realização de atividades complementares por alunos 

destes cursos. Neste contexto existem duas modalidades de estágio: Supervisionado 

e Não Obrigatório. Em 2019, a SDC contou com 22 (vinte e dois) estagiários de 

Biblioteconomia e 3 (três) de Arquivologia. No desenvolvimento de suas atividades, o 

estagiário tem a oportunidade de aprender e aplicar o conhecimento das disciplinas 

teóricas, no seu campo empírico de atuação, conhecer as unidades e os serviços 
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oferecidos pela SDC, conhecer seus direitos, deveres, bem como aplicar valores como 

responsabilidade e comprometimento, tão importantes para a vida pessoal e 

profissional dos mesmos. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

1.6  PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A SDC é subsidiada pela PROGRAD, PROAD e DCF (PROPLAN) para 

aplicação de recursos orçamentários, uma vez que a SDC não é uma unidade gestora. 

Devido à restrição orçamentária que atinge o país e consequentemente a UFF, a 

Superintendência de Documentação não pôde ser contemplada com Livre Ordenação 

(LO) em 2019.  Contudo, cabe destacar que o montante destinado à SDC pela 

universidade para compra de bens móveis, material de expediente, verba de 

suprimento de fundos e aquisição de Bibliografia Básica e Complementar foi de 

R$322.116,71 e compreende os seguintes itens: 

Quadro 8 - Recursos recebidos pela SDC em 2019 

Tipo de despesa 

 

Valor recebido 

• Bens móveis recebidos                      R$ 103.864,15 

• Material de expediente         R$ 10.278,30 

• Suprimento de Fundos 1/2019                             

Processo: SEI/UFF 23069.155464/2019-81 

      Consumo: R$ 2.499,73 

      Serviço:     R$ 1.500,00 

      Total: 3.999,73 

• Suprimento de Fundos 2/2019 

             Processo: SEI/UFF 23069.159932/2019-97  

Consumo: R$ 1.999,03                

Serviço:    R$ 1.975,50 

Total: 3.974,53 

• Bibliografia Básica e Complementar 

*valor liberado do orçamento de 2018 

 

                    R$ 200.000,00* 

Compra de títulos nacionais:   159.842,39                                                   

Compra de títulos estrangeiros: 39.941,31 

              Total: R$ 322.116,71 

 

O valor de Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e dois 

centavos (R$ 39.986,92) proveniente de Emenda Parlamentar não consta neste 
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quadro, considerando que esta foi destinada ao Instituto de Ciências da Sociedade de 

Macaé, que adquiriu sob acompanhamento da Seção de Planejamento e 

Desenvolvimento de Coleções da SDC, duzentos e um (201) títulos e quatrocentos e 

cinquenta e um (451) exemplares da bibliografia básica e complementar para 

atendimento aos cursos de Administração e Ciências Contábeis de Macaé 

 

Informamos abaixo, a descrição detalhada dos itens recebidos pelas 

respectivas unidades. 
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1.6.1 Bens móveis recebidos pela SDC em 2019 

 

Quadro 9 - Detalhamento de bens móveis recebidos pela SDC (2019) 

NOTA 
FISCAL 

DATA EMPRESA DESCRIÇÃO 
PRODUTO 
SERVIÇO 

QUANT. 
RECEBIDA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

Nº da N.T UNIDADE 
DESTINO 

Nº de 
TOMBAMENTO 

658 15/01/19 MAXI AR 
SERVIÇOS LTDA - 
ME 

EVAPORADORA 24.000 BTU/H 
SPRINGER MIDEA INVERTER 220V  

1 1.464,17 1.464,17 NT10/2019 (1)BEE 614913 

658 15/01/19 MAXI AR 
SERVIÇOS LTDA - 
ME 

EVAPORADORA 24.000 BTU/H 
SPRINGER MIDEA INVERTER 220V  

1 1.464,17 1.464,17 NT11/2019 (1)BCV 614.914 

658 15/01/19 MAXI AR 
SERVIÇOS LTDA - 
ME 

CONDENSADORA 24.000 BTU/H 
SPRINGER MIDEA INVERTER 220V  

1 1.464,18 1.464,18 NT10/2019 (1)BEE 614.915 

658 15/01/19 MAXI AR 
SERVIÇOS LTDA - 
ME 

CONDENSADORA 24.000 BTU/H 
SPRINGER MIDEA INVERTER 220V  

1 1.464,18 1.464,18 NT11/2019 (1)BCV 614.916 

57548 18/01/19 WTEC MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
TECNICOS 

ESTANTE PA MULTI USO 92 X 198 X 
40 COM REF X 

14 803,45 11.248,3 NT12/2019 (14)CAR 618713 a 618722 

57547 18/01/19 WTEC MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
TECNICOS 

ESTANTE PA MULTI USO 92 X 198 X 
40 COM REF X 

20 803,45 16.069 NT12/2019 (20)CAR 618727 a 618746 

213666 29/01/19 SMS GL ELETRO 
ELETRONICOS 

NOB. STATION II UST600 BI 115 2 249,5 499 NT70/2019 (1) SDC 
(1)SA/SDC 

614582 
614583 

279458 29/01/19 HENRY EQUIP. 
ELETR. E SIST. 
LTDA 

RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY 
HEXA ADV B BIO VERMELHA PROX 

3 1.080 3.240 ******* (3)SDC 614331 
614332 
614333 

2052 13/03/19 PC HELP 
MANUTENÇÃO E 
INFORMÁTICA 

MICROCOMPUTADOR PCH-A1085 
DESCR. RESUM PROC MEM 8GB,HD 
1 TB+TECLADO/MOUSE. GRDVD,LIC 
WIN 10 PRO 

2 2.568,68 5.137,36 NT39/2019 (2)SA/SDC 615975 
615976 

 
 
 
 
  

NOTA 
FISCAL 

DATA EMPRESA DESCRIÇÃO / PRODUTO/ SERVIÇO QUANT. 
RECEBIDA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

Nº da N.T UNIDADE 
DESTINO 

Nº de 
TOMBAMENTO 
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2110 14/05/19 PC HELP 
MANUTENÇÃO E 
INFORMÁTICA 

MONITOR 24' LED 2 920,5 1.841 NT30/2019 
NT40/2019 

(1)SDC 
(1)SA/SDC 

616898 
616899  

222 29/05/19 SIÃO COM. E 
DISTRIB.  MOVEIS 
E MAT. P/ ESCRIT. 
SERVICO LTDA 

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL 
COM BRAÇO EM TECIDO 

1 158 158 De 
DMA/CMC 
para SDC 

(1)SDC 611285 

280 30/05/19 SPAC COMERCIO 
DE AÇO LTDA 

ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS 3 313,99 941,97 De 
DMA/CMC 
para SDC 

(3)SDC 527667 
527668 
527669 

3600 30/05/19 SANT MOVEIS 
LTDA 

ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS  6 285,97 1.715,82 De 
DMA/CMC 
para SDC 

(6)SDC 296191 
296196 
 296197 
296198  
296199 
296200 

2132 08/07/19 PC HELP 
MANUTENÇÃO E 
INFORMÁTICA 

MICROCOMPUTADOR PESSOAL 
NOTEBOOK 

3 3.696 11.088 NT45/2019 
NT46/2019 

(1)CBI 
(1)CAR 
(1)SDC 

616948 
616949 
616950 

2161 03/09/19 PC HELP 
MANUTENÇÃO E 
INFORMÁTICA 

MICROCMPUTADOR PCH-A1138 
,MEM 8GB, HD, 1TB, GRDVD, LIC, 
WIN 10 PRO+ TECLADO+MOUSE 

4 2.568 10.272 NT56/2019 (4)CAR 616352 a 616355 

2161 03/09/19 PC HELP MANUT. 
INFORMÁTICA 

MONITOR 24' LED WIDE 4 920,5 3.682 NT56/2019 (4)CAR 616358 a 616361 

2166 06/09/19 PC HELP 
MANUTENÇÃO E 
INFORMÁTICA 

COMPUTADOR BASICO, SOCKET 
AM4 DE 64 BITS C/ 04 NUCLEOS, 
MODULO DE MEMÓRIA DDR4 

5 2.568 12.840 NT49/2019 
NT50/2019 
NT51/2019 

(3)CAR 
(1)SIRE 
(1)SIRE 

619569  
619570 
619571 
619572 
619573 

320 24/09/19 SIÃO COM. E 
DISTRIB. DE 
MOVEIS E MAT. 
ESCRIT. E SERV.  

ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO , 
COM 06 PRATELEIRAS 

10 333 3.330 NT72/2019 (10)CAR 616443 a 616452  

6284 26/09/19 GGL - IND. DE 
MOVEIS DE ACO  

ESTANTE EDE CINZA/AZUL 10 1.400 14.000 NT71/2019 (14) BCG 616458 a 616467 

1479 05/11/19 MONDAZA 
EMPRESA 
COMERCIAL 
ORGAMIZAÇÃO  

EPS PROJETOR MULTIMIDIA BRILHO 
2200 LM VOLT. 110 A 240 V. MARC. 
EPSON 

1 1.945 1.945 De CPA/GAR 
para SDC 

(1)SDC 512041 

TOTAL RECEBIDO EM BENS MÓVEIS PELA SDC = R$103.864,15 
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1.6.2 Material de expediente recebido pela SDC em 2019 

 
Quadro 10 - Detalhamento de material de expediente recebido pela SDC (2019) 

NOTA 
FISCAL 

DATA EMPRESA DESCRIÇÃO PRODUTO OU SERVIÇO QUANTIDADE 
RECEBIDA NA 

SDC 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

UNIDADE 
DE 

DESTINO 

6677 16/01/2019 NOVACAO DIST.DE MATERIAIS DE 
ESCRITORIO LTDA 

TONER HP CF210A - PRETO 10 164,38 1.643,8   

127 13/02/2019 E G S ABRUNHOSA - ME ETIQUETA PROTETORA EM D/R ESP 
DUPLA FACE 165MM CLEAR 

10.000      0,54 5.400 Sistema de 
Bibliotecas 

489 08/10/2019 LUIZ FERNANDO BORGES BIBLIOCANTO CINZA 20X10X10 CM CINZA 100      10,7 1.070 BCG 

4853 23/10/2019  METALBOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA ME. 

ACESSORIO CX PERIODICO PIATA F 
ABERTO AZUL ROYAL 

50     43,29 2.164,5 Ainda não 
distribuído. 

Total de Material de expediente recebido = R$10.278,30 

 

1.6.3 Suprimento de fundos 

 

Os processos de Suprimentos de Fundos (SF) são executados por um único servidor (Proposto ou Suprido), portador do 

Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), amparado legalmente através do Decreto 93.872 de23 de dezembro de 1986; 

artigo 45 incisos I e III, mediante a cumprimento de critérios especiais que o titular do suprimento deve seguir, com  base legal e 

própria e em conformidade com a legislação vigente. 

Em 2019, o total de Suprimento de Fundos recebido pela SDC foi de R$ 7.974,26.  Detalhamos abaixo, a prestação de contas 

referentes a este valor: 
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Quadro 11 - Distribuição de recursos no Suprimento de Fundos em 2019 

Suprimento de Fundos 1/2019  

 

Suprimento de Fundos 2/2019  

 
Processo  SEI/UFF - 23069.155464/2019-81  

(02/08/2019 a 01/10/2019)  

 

• Consumo = R$ 2.499,73  

• Serviço = R$ 1.500,00 

 

Processo  SEI/UFF - 23069.159932/2019-97  

(09/10/2019 a 30/10/2019)  

 

• Consumo = R$ 1.999,03  

• Serviço = R$ 1.975,50  

 

 
Total: 3.999,73 Total: 3.974,53 

 

 
Quadro 12 – Detalhamento das despesas com Suprimento de fundos em 2019 

NOTA 
FISCAL 

DATA EMPRESA MATERIAL 
DE CONSUMO/SERVIÇO 

QNT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

UNIDADE 
SOLICITANTE 

5607 15/8 MDR Papelaria e Livraria Ltda 
Niterói 09.635.794/0004-87 

Cola branca 900 g IRIS 10 1,50 15,00 CAR/SDC 

5607 15/8 MDR Papelaria e Livraria Ltda 
Niterói 09.635.794/0004-87 

Caneta 0,7 orund,compactor 10 0,99 9,90 CAR/SDC 

5607 15/8 MDRPapelaria e Livraria Ltda  
Niterói 09.635.794/0004-87 

Lápis grafite 6B fabercastell 10 2,99 29,90 CAR/SDC 

284 15/8 Nunes e Filhos Material 
Hospital Eireli 
05.868.894-50 

Luva de vinil G c/100 5 23,00 115,00 CAR/SDC 

284 15/8 Nunes e Filhos Mat. Hospital 
Eireli 05.868.894-50 

Luva de vinil M c/100 10 23,00 230,00 CAR/SDC 

284 15/8 Nunes e Filhos Material 
Hospital Eireli 05.868.894-50 

Máscara desc. c/ elástico 
c/50 

3 12,00 36,00 CAR/SDC 
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352982 
 

15/8 AmoedoBottino Materiais de 
Construção 05.879.152/0013-63 

Disjuntor 1P 32 A Tipo C 3 9,90 29,70 BEE/SDC 

352982 
 

15/8 AmoedoBottino Materiais de 
Construção 05.879.152/0013-63  

Projetor/Adap. Plast. 5 tom. 
3tm – preto 

1 45,20 45,20 BEE/SDC 

859 2/9 Distribuidora Teixeira Bon 
30.065.742/0001-66 

Jarra para cafeteira grd 1 34,00 34,00 SDC 

22755 

 

 

16/8 ECCO- Tavolone Madeiras e 
Comp. Ltda. F3 
09.249.912/0003-38 

Cola branca pva extra 10 kg 
tekbond 

1 154,48 154,48 LACORD 

22755 16/8 ECCO- Tavolone Madeiras e 
Comp. Ltda. F3 
09.249.912/0003-38 

Cola branca extra pva 10 kg 
r-pro 

1 116,67 116,67 LACORD 

859 2/9 Grupo Conexão 
28.523.215/0001-06 

Adaptador wireless nano 
150 mbps 

4 39,00 156,00 SA-BS (1)  
SA (3) 

81015 6/9 Amoedo – Bottino Materiais de 
Construção Ltda. 
05.879.152/0013-63 

Adaptador 2P+T 10A 1629 
DANEVA BRANCO/VERDE 

1 4,90 4,90 SDC 
 

 

81015 6/9 Amoedo – Bottino Materiais de 
Construção Ltda. 
05.879.152/0013-63 

Porta cadeado ferro zin-
2810 3 ½ c/1pc 

4 12,90 51,60 SA/SDC  (2) 
 

LACORD (2) 
 

81015 6/9 Amoedo – Bottino Materiais de 
Construção Ltda. 
05.879.152/0013-63 

Cadeado maciço CR30-SM 
PAPAIZ 

5 19,90 99,50 CAR (1) 
SA (2) 

LACORD (2) 

81015 6/9 Amoedo – Bottino Materiais de 
Construção Ltda. 
05.879.152/0013-63 

Sifão pvc universal ajust 
66cm tigre branca 

1 10,90 10,90 SA/SDC 

81015 6/9 Amoedo – Bottino Materiais de 
Construção Ltda. 
05.879.152/0013-63 

Extensão no shock terra PP 
3 x 0.75mm 1537 cinza 3m 

1 32,90 32,90 SDC 

81015 6/9 Amoedo – Bottino Materiais de 
Construção Ltda. 
05.879.152/0013-63 

Extensão ruler PP 
3x0,75mm 5m 10A 1706 
cinza 

1 45,90 45,90 SA/SDC 
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81015 6/9 Amoedo – Bottino Materiais de 
Construção Ltda. 
05.879.152/0013-63 

Extensão ruler PP 
3x0,75mm 3m 10A 1708 
cinza 

1 36,90 36,90 SA/SDC 
 

 

51827 9/9 Casa e Video Rio de Janeiro 
S/A 11.114.284/0120-99 

CJ 6CP 300 ml OCA NAD 
(COPOS) 

1 12,99 12,99 SDC 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS 
LTDA05.214.053/0015-24 

Caneta compactor TOP 
2000 – Azul atacado – caixa 
com 50 – compactor 

3 26,00 78,00 SPDC (5) 
BCG (30) 
SA (115) 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS 
LTDA05.214.053/0015-24 

Corretivo líquido KIT 18 ml 
Atacado - Caixa c/6 KIT 

2 8,47 16,94 BEC (2) 
SPTE ( 2) 
BIME ( 2) 
BCG (4) 
SA (2) 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS 
LTDA05.214.053/0015-24 

Fita adesiva 18x50 KIT 2300 
transparente atacado – 
PCTE c/13 kit 

1 17,56 17,56 BEC (1) 
SA (12) 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS 
LTDA05.214.053/0015-24 

Fita para emb. 45x45 
SCOTCH 5802 
Transparente REF 21042 
Atacado – PCTE c/4 – 3M 

1 13,43 13,43 SA/SDC (4) 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS 
LTDA05.214.053/0015-24 

Fita silver tape 48x50 960 
prata 0803080015 Atacado 
Ind. ADELBRAS 

1 45,50 45,50 SDC (1) 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
05.214.053/0015-24 

Mouse optico USB preto ref. 
606157 Atacado Ind. 
UnidMAXPRINT 

2 6,90 13,80 SA (2) 
 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
05.214.053/0015-24 

Pen drive USB 16 Gb Twist 
PD58800 Multilaser 

2 22,90 45,80 BEC (1) 
BIME (1) 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
05.214.053/0015-24 

Pen drive USB 32 Gb Twist 
PD58900 Atacado Ind. Unid; 
Multilaser 

7 28,90 202,30 CAR (6) LACORD (1) 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
05.214.053/0015-24 

Pen drive USB 64 Gb Twist 
PD590Multilaser 

1 55,90 55,90 SDC (1) 
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264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS 
LTDA05.214.053/0015-24 

Teclado báscioSlim Laser 
USB TC193 Atacado 
Multilaser 

1 24,51 24,51 BENF(1) 

264110 9/9 PARCO COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
05.214.053/0015-24 

Tesoura p/costura multiuso 
1408 21 cm Atacado 

1 5,55 5,55 LACORD (1) 

3267 10/9 DH TIMER Supri para 
informática 
LTDA08.218.858/0001-39 

Teclado numérico 2 22,00 44,00 BCG (2) 

3267 9/9 DH TIMER Supri para 
informática 
LTDA08.218.858/0001-39 

Roteador TP-Link TL 840 
wireless 300mbps 

1 105,00 105,00 BIB (1) 

027 10/9 Carla Comercio de Midias e 
Informatica 
LTDA33.654.436/0001-06 

Teclado numérico USB 
MAXPRINT 

1 30,00 30,00 BEC (1) 

027 10/9 Carla Comercio de Midias e 
Informatica LTDA     
33.654.436/0001-06 

Fonte ATX HOOPSON 1 50,00 50,00 SPDC (1) 

027 10/9 Carla Comercio de Midias e 
Informatica33.654.436/0001-06 

Fonte Real 500WHoopson 1 130,00 130,00 SDC (1) 

032 10/9 Carla Comercio de Midias e 
Informatica33.654.436/0001-06 

HD interno 500 GB 1 250.00 250,00 BEE (1) 

20190000
0000030 

09/09 Maqgel 251 Refrigeração LTDA 
– ME 
00.720.551/0001-20 

- Manutenção preventiva e 
corretiva de 01 aparelho 
condicionador de ar de parede 
30.000 BTUs/ 
- Desinstalação de 01 aparelho 
condicionador de ar de parede 
30.000 BTUs marca Springer 
- Instalação de 01 aparelho 

condicionador de ar de parede 
18.000 BTUs Consul 

** 750,00 750,00 Sala de Reunião SDC 

20190000
0000029 

12/09 Soriano & Cunha LTDA –ME 
18.595.695/0001-67 

Mão de obra para 
regulagem de porta em 
vidro temperado 

1 750,00 750,00 BFF(1) 
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269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Caneta compactor top 2000 
azul atacado caixa c/50 
compactor 

1 26,00 26,00 BAU (4) 
BEM (5) 
BFD (4) 
BIF (4) 
BINF(3) 
BFM (7) 

LACORD (3) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Caneta compactor top 2000 
preto atacado caixa c/50 
compactor 

1 26,00 26,00 BAU (4) 
BFM (7) 

LACORD (3) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Caneta compactor top 2000 
vermelho caixa c/50 

1 26,00 26,00 BAU (4)             
BFM (7)        
 BIF(4)  

LACORD(3) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Cartucho canon cl 211 9ML 
MP240/260/480 colorido 
atacado 

1 109,90 109,90 SOTI (1) 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Cartucho canonpg 210 9ML 
MP240/260/480 preto 
atacado 

1 89,90 89,90 SOTI (1) 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Cola em bastão kit 9gr r 
GL10 Atacado pct c/12 KIT 

1 9,20 9,20 BEM (1)      
 BIF (1)      
 BNF (1) 
 BIME (1) 

 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Cola plástica 90 gr KIT 
atacado PCTE c/6 

2 7,15 14,30 BAU (1) 
BEM (1) 
BFD (1) 
BINF (1) 
BFM (1) 

BAVR (1) 
BUCG (1)  

BIB (1) 
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269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Corretivo líquido KIT 18 ML 
atacado caixa c/6 KIT 

1 7,50 7,50   BINF (1) 
BIF (1) 

  BFM (1) 
  BAU (1) 

 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Extensão elétrica 5 MTS 
bipolar preto atacado IND 
UNID Megatron 

1 13,01 13,01 BFM (1) 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Fita adesiva 12x10 polisil 
color preto pcte 10 adelbras 
 

1 4,90 4,90 BINF (5) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Fita adesiva 12x10 polisil 
color vermelho atacado pcte 
10 adelbras 

1 4,90 4,90 BINF (2) 
 

26903 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Fita adesiva 18 x 50 
qualitape transparente 
Atacado PCTE c/7 adelbras 

1 8,10 8,10 BFD (1) 
BFM (1) 
BINF (1) 

 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Fita p/emb 45x45 KIT 
marrom 2302 Torre atacado 
pcte c/4 KIT 

2 8,20 16,40 SPDC (6) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 
 
 

Fita p/emb 45x45 KIT 
transparente 2300 Torre 
atacado pcte c/4 

3 8,20 24,60 BFD (1)    
 BFM (1)     
 BNF (1)   

 BINF (1) SAIN/CAR (8) 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Grampo ENAK 23/06 c/5000 
galvanizado UNID BACCHI 

2 11,90 23,80 BAU (200) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Grampo ENAK 23/10 c/1000 
galvanizado atacado 
BACCHI 

2 3,50 7,00 BAU (100) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Grampo ENAK 23/13 c/5000 
galvanizado atacadoind 
UNID BACCHI 

1 16,50 16,50 BAU (200) 
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269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Marca texto brite liner 
amarelo caixa c/12 BIC 

1 26,90 26,90 BAU (4) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Marcador permanente duas 
pontas g-107ª preto atacado 
caixa c/12 KIT 

1 19,90 19,90 BFM (2) LACORD (2) 
SPDC(2) 

 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Mouse optico 1200 dpi USB 
preto atacado caixa unid. 
Multilaser 

3 8,90 26,70 BFD (1) 
BFF (1) 
BINF (1) 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Papel chamexMulti 75 gm 
500 fls atacado pct 

1 26,80 26,80 LACORD (1) 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Pen drive usb 32 GB Twist 
multilaser 

2 28,90 57,80 BAU(1) 
SDC(1) 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Pincel atômico blister azul 
PILOT 

3 4,70 14,10 SPDC (1) BAU(1) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Pincel atômico blister preto 
PILOT 

3 4,70 14,10 SPDC (1) BAU(1) 
 

269036 29/10/
2019 

Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Plástico autoadesivo 
plastcover c130 cristal gold 
rolo c/25 mtsplavitec 

2 59,90 119,80 BAU (5M) 
 BEM (5M) BFD(5M) 

BINF(5M) 
 

269036 29/10/
2019 

Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Tesoura para costura 
multiuso 21 cm KIT 

4 4,30 17,20 BFM (1) 
 BFD (1) 
   BIF (1)  

  BUCG (1) 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Clips galvanizado 1/0 500 
grsvarelo caixa unid 
BACCHI 

1 10,90 10,90 BAVR (150) 
 

269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA05.214.053/00015-24 

Clips galvanizado 8/0 500 
grsvarelo caixa unid 
BACCHI 

1 10,90 10,90 BAVR (150) 
BFM (50) 
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269036 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA 05.214.053/00015-24 

Clips galvanizado 3/0 500 
grsvarelo caixa unid 
BACCHI 

1 21,90 21,90 BAVR(100)  
BEM (50)  
 BINF (50) 
 BFM (50) 

269037 29/10 Parco Comércio e Serviços 
LTDA 05.214.053/00015-24 

Plástico 4 furos 32x024 
grosso atacado pcte c/100 

2 25,18 50,36 SPDC (50) LACORD(50) 
 

9315 29/10 Barão da Espuma com. De 
couroplast Eireli 
05.208.179/0001-90 

Plástico transparente  50 5,37  268,5 BCV (25M) 
LACORD(25) 

 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Cordão paralelo 2x 2,5 mm  10 5,19 51,90 SA (10m) 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Plugue macho lateral 2p 
fame 

1 8,79 8,79 SA (1) 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Plugue macho lateral 2p 
fame 

1 8,79 8,79 SA (1) 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Plugue fêmea lateral 2p 
fame 

1 9,19 9,19 SA (1) 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Adaptador universal 2p 
daneva 

3 7,09 21,27 LACORD (3) 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Plugue fêmea lateral 2p 
fame 

1 9,19 9,19 SA (1) 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Adaptador reverso 2p 
daneva 

2 6,89 13,78 LACORD (2) 
 
 
 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Mini alicate universal 5 1 22,90 22,90 LACORD (1) 
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82785  
 
 

31/19 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Alicate universal 
8tramontina 
 

1 21,90 21,90 SA/SDC 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de 
Bricolagem01.438.784/0023-02 

Chave Phillips 4x4 
tramontina 

1 7,19 7,19 SA/SDC (1) 

82785 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Chave fenda 16x6 
tramontina 

1 5,59 5,59 SA/SDC (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Assento RavenaPlastico 
Gelo Deca 

1 48,90 48,90 SDC/SDC (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023-
02 

Kit tom 2p simon 3 un 1 15,39 15,39 BCG (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Kit tom 2p simon 3 un 9 15,39 138,51 BCG (9) 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023-
02 

Fita isolante pvc 19mmx20 1 15,39 15,39 BCG (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023-
02 

Fita isolante pvc 19mmx20 1 15,39 15,39 BCG (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023-
02 

Ct 40 bucha nylon 7mm c 
paraf mad phillip 

1 24,90 24,90 BCG (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023-
02 

Ct 40 bucha nylon 7mm c 
paraf mad phillip 

1 24,90 24,90 BCG (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin Companhia 
Brasileira de Bricolagem 
01.438.784/0023-02 

Conjunto tomada 10ªMiluz 1 9,19 9,19 BCG (1) 

82772 31/10 Leroy Merlyn 01.438.784/0023-
02 

Disjuntor monopolar 1035 
eletromar 

1 22,90 22,90 BCG (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023- Disjuntor monopolar dqe 1 22,90 22,90 BCG (1) 
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02 1035 eletromar 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023-
02 

Sup projetor pto145mmmulti 1 139,90 139,90 SDC (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023-
02 

Cabo flexível 2,5 mm 100 mt 1 102,50 102,50 BCG (1) 

82772 31/10 Leroy Merlin 01.438.784/0023-
02 

Abraçadeira tipo ½ 40 0,56 22,40 BCG (40) 

 
231-E 

 
30/10 

Oliveira Serviços 
09.309.983/0001-17 

Conserto de projetor Epson. 
Desmontagem / troca de 
lâmpada 

1 690,00 690,00 SDC (1) 

20190000
0000008 

30/10 Lohann Gomes de 
Almeida24.123.617/0001-62 

Instalação 
Ar condicionado SpllitHi 
Wall 18.000 BTUs 

1 655,50 655,50 CAR (1) 

20190000
0001144 

30/10 EDG Editora 
GraficaEireli02.147.077/0001-
14 

Folders SDC 1000 0,63 630,00 SDC (1) 
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1.7 AUDITORIA SDC 

 

A Superintendência de Documentação passou por auditoria interna e, de 

acordo com o Relatório 03/2019, o respectivo trabalho foi motivado pelo fato da UFF 

ser a maior universidade em número de alunos matriculados nos cursos de graduação, 

com 47.254 estudantes; e por ser a bibliografia básica e complementar um dos 

indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação da Diretoria de 

Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação - MEC. 

Coube auditoria analisar por meio de amostragem, o suporte do Sistema de 

Biblioteca da UFF na formação acadêmica dos discentes matriculados nos cursos de 

graduação presencial da UFF. 

A principal fonte de dados utilizada para realização da auditoria foi o Sistema 

Pergamum (para a gestão do acervo bibliográfico) e o Sistema de Identificação Única 

da Universidade Federal Fluminense – IdUFF (para os dados referentes aos cursos 

de graduação da universidade). 

Considerada as estatísticas de utilização do acervo da biblioteca, foi aplicado 

um questionário de satisfação, e a aderência da bibliografia básica e complementar 

indicada pelos docentes das respectivas disciplinas, disponibilizada pelas respectivas 

bibliotecas. Conforme Relatório RA 03/2019, de auditoria interna da UFF, temos as 

seguintes informações: 

 

Tipo: Avaliação 

Área auditada: Superintendência de Documentação - SDC 

Subárea: Coordenação de Bibliotecas – CBI 

Trabalho Realizado: Auditoria Operacional no Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal Fluminense 

Atividade do PAINT 2019: Funcionamento Bibliotecas 

Razão da Escolha desse Trabalho: Analisar a efetividade do Sistema de 

Bibliotecas da UFF na formação acadêmica dos discentes de graduação presencial. 

Conclusões  

Apesar de um grande número de unidades, títulos e exemplares no catálogo, o 

Sistema atende um número de usuários aquém da sua capacidade instalada, embora 

no próprio Sistema haja unidades que prestam serviços de forma mais efetiva e sejam 

bem avaliadas pelos usuários. 
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Principais Recomendações 

Saneamento; renovação do acervo, disseminação dos demais serviços de 

apoio a aprendizagem oferecidos pelas bibliotecas, otimização do espaço físico 

destinado às bibliotecas; realização de inventário e bibliotecas centrais. 
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2 COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS (CBI) 

 

Em uma instituição como a universidade, as bibliotecas são responsáveis pelo 

gerenciamento, tanto da informação necessária para a realização das atividades de 

suporte ao ensino, pesquisa e extensão, quanto à informação resultante destas ações.  

As ações da Coordenação de Bibliotecas (CBI) da Superintendência de 

Documentação desenvolvem-se a partir de dois macroprocessos3: acesso à 

informação e atualização e manutenção do acervo. Neste cenário, seus processos de 

trabalho, somados àqueles realizados pelas 30 Bibliotecas da UFF, resultam em 

produtos e serviços de informação prestados à comunidade.    

Sendo assim, este relatório traz informações quali-quantitativas das ações 

desenvolvidas ao longo do ano de 2019 e abrange as seguintes dimensões: dados 

descritivos do processo de aquisição de bibliografia básica; total de acervo impresso 

e digital disponível; taxa de crescimento do acervo; sistema de gestão do acervo e 

serviços das bibliotecas do Sistema. 

O planejamento anual da Superintendência de Documentação (SDC) 

compreendia os seguintes itens para desenvolvimento pela CBI: 

 

• Atualização, manutenção e preservação de acervos; e 

• Gestão técnica e administrativa de Bibliotecas. 

 

2.1 ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS 

 

a) Ações desenvolvidas quanto à atualização de acervo 

 

A SDC recebeu da Administração Central da Universidade a dotação 

orçamentária para aquisição de livros da Bibliografia Básica e Complementar para os 

cursos de Graduação e Pós-Graduação da Universidade.  Foram liberados R$ 

200.000,00 do orçamento de 2018, para utilização no ano de 2019. Com esse 

recurso foram investidos R$ 159.842,39 na compra de títulos nacionais e R$ 

39.941,31 na compra de títulos estrangeiros, priorizando os cursos que passariam 

 
3 Segundo o TCU “macroprocessos podem ser entendidos como agrupamentos de processos 
necessários para a produção de uma ação ou desempenho de uma atribuição da organização”. 
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por avaliação externa do Ministério da Educação (MEC)/Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Com esta verba, foram adquiridos 

1.945 exemplares de livros. O Quadro 11 demonstra a projeção para aquisição de 

acervo bibliográfico em 2019 e o número real alcançado. 

 

Quadro 13 - Projeção para aquisição de acervo bibliográfico em 2019 

 
VALOR TOTAL 

(R$) 

QUANTIDADE 
DE CURSOS A 

ATENDER 

Projetado 1.222.978,29 50 

Alcançado 200.000,00 17 

 

 

Essa verba tem sido destinada a atender a demanda dos cursos que passam 

por avaliação externa: foram adquiridos 1.945 exemplares de livros com verba 

disponibilizada pela Universidade em 2018. Esta quantidade atendeu 16 cursos 

com previsão de avaliação do MEC em 2019/2020: Educação do Campo (Pádua); 

Jornalismo; Direito (Macaé); Biblioteconomia; Medicina; Ciência Ambiental; Educação 

Física; Antropologia; Serviço Social (Campos dos Goytacazes); Engenharia de 

Produção (Petrópolis), Ciências Atuariais; Geofísica; Hotelaria; Ciências Sociais 

(Campos dos Goytacazes); Medicina Veterinária; Engenharia de Recursos Hídricos e 

do Meio Ambiente. Com recursos remanescentes dessas demandas foi atendida uma 

solicitação de mais um curso de Pós-Graduação: em Geoquímica. 

No mês de outubro foi solicitada a verba 2019 para aquisição em 2020. A 

Reitoria disponibilizou para essa aquisição o valor de R$ 102.000,00.  Com o 

empenho efetuado em favor do fornecedor de títulos nacionais, vencedor do pregão 

99/2018, iniciamos o processo de solicitação de títulos pelo módulo de aquisição do 

Pergamum. Esses dados detalhados constarão no relatório do próximo ano. 

Em 2019, a SDC também gerenciou uma verba de R$ 39.986,92, proveniente 

de Emenda Parlamentar para compra de 201 títulos e 451 exemplares da 

bibliografia básica e complementar para atendimento aos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis de Macaé.   

Considerando o valor total projetado para 2019 e o orçamento disponibilizado 

pela Universidade, alcançamos 16,35% da meta inicial.  Neste cenário, muitas 

solicitações não puderam ser atendidas por ultrapassarem o financeiro disponibilizado 

para compra, sendo que existe uma demanda reprimida no valor R$ 920.978,29. 
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Desde 2014 esta demanda vem sendo ampliada devido às restrições de orçamento.  

Esta situação é bastante preocupante se levarmos em consideração que a falta de 

bibliografia atualizada nas bibliotecas é um fator negativo a ser considerado não só 

nas avaliações externas do MEC como também no atendimento às necessidades da 

comunidade acadêmica. 

 

Quadro 14 - Total (gerenciado e adquirido) 

 VERBA 
RECEBIDA 

TÍTULOS 
ADQUIRIDOS 

EXEMPLARES 
ADQUIRIDOS 

Verba UFF R$ 200.000,00 578 1.945 

Emenda 
Parlamentar 
(Macaé) 

R$ 39.986,92 201 451 

TOTAL R$ 239.986,92 779                   2.396 

 

b) Ações desenvolvidas para subsidiar Bibliotecas e Coordenações de curso com 

conteúdo que auxiliem nas tomadas de decisão quando da preparação externa 

in loco do MEC:  

 

• Análise e divulgação de modelos de plano de contingência e relatórios de 

adequação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de outras universidades, com 

sugestões e orientações pertinentes, sempre de acordo com a realidade das 

bibliotecas.  

•  Análise dos relatórios de avaliação emitidos pelas Comissões de Avaliação dos 

cursos que receberam visita do INEP, com elaboração de resumos com os pontos 

relevantes elencados, e envio para as bibliotecas com vistas ao planejamento de 

ações futuras em relação aos Indicadores Bibliografia Básica e Bibliografia 

Complementar. 

• Participação em reuniões na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) com os 

coordenadores dos cursos e NDE’s que passariam por avaliação externa em 2019 

para os esclarecimentos e orientações necessários aos Instrumentos de 

Avaliação do INEP: Educação do Campo, Odontologia, Cinema, Engenharia de 

Produção. 

 

c) Ações desenvolvidas no âmbito da manutenção e preservação do acervo: 
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Foram realizadas ações de manutenção e fiscalização de equipamentos 

antifurto e atividades de higienização do acervo, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 15 - Ações desenvolvidas – Manutenção e Preservação do acervo 

ATIVIDADES OBJETIVO AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 
Segurança de Acervo 

 
Redução de perda de acervo 
por furto ou extravio na 
biblioteca.  

 
Realizada a manutenção corretiva em 11 

antenas antifurto; aquisição de 10.000 
etiquetas magnéticas antifurto; levantamento 

das necessidades e orçamento de 
equipamentos antifurto. 

 

Importação de registros de 
e-books 

Ampliar o acesso ao acervo 
digital adquirido pela 
Universidade. 

Inserção de 265 registros referentes aos e-
books adquiridos em anos anteriores, com 
licença perpétua pela BCG do fornecedor 

Cambridge. 
 

Higienização de acervos Preservação e devolução de 
acervos para as unidades 
 

1219 livros higienizados 

Ficha de diagnóstico Avaliação do estado físico do 
objeto 

48 livros Rosalvo do Valle 

Conservação curativa de 
acervos 

Preservação e conservação de 
acervos 

50 livros 

Acondicionamento de livros Preservação e conservação de 
acervos 

105 livros 

Acondicionamento de 
periódicos 

Preservação e conservação de 
acervos 

313 acondicionamentos de periódicos 

Reciclagem de papel, vidro, 
plástico e papelão 

Sustentabilidade Reciclagem de 1127 quilos de resíduos. 

Congelamento de acervos Desinfestação de acervos 90 livros 

 

 

2.2 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE BIBLIOTECAS 

 

a) Gestão do Pergamum 
 

• Oficialização do Grupo Gestor do Pergamum UFF através de Determinação de 

Serviço nº 18, de 21 de março de 2019.O Grupo Gestor do Pergamum UFF 

atua desde 2013 no encaminhamento dos processos do Sistema, sendo 

intermediário entre as bibliotecas, o fornecedor e a comunidade usuária; 

• Autorização e publicação do 1º termo aditivo ao Contrato n.11/2018 para mais 

12 meses de manutenção e atualização do software de gerenciamento de 

acervo (Pergamum-UFF); 

• Implantação do módulo de aquisição na base de produção no mês de 

novembro, começando pela etapa da licitação, orçamento com os fornecedores 
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e pedido, ou seja, apenas as atividades gerenciadas pelo Serviço de 

Planejamento e Desenvolvimento de Coleções (SPDC/CBI). Planejamos incluir 

a etapa que envolve as bibliotecas no primeiro semestre de 2020. O Grupo de 

Trabalho (GT Aquisição), instituído por DTS n.26 de 04 de junho de 2019 pela 

Superintendente, testou o processo de solicitação de compra, cotação e 

recebimento na base de homologação. O “Manual de Aquisição” elaborado 

pelos Serviços de Gerenciamento de Recursos Informacionais (SGRI) e o de 

Planejamento e Desenvolvimento de Coleções (SPDC) encontra-se em fase de 

finalização;  

• Integração ao catálogo online do Pergamum UFF, de repositórios de acesso 

livre que utilizam o Protocolo OAI-PMH; 

 

b) Acessibilidade informacional para pessoas com necessidades especiais: 
 

• Encontra-se em desenvolvimento o Programa Biblioteca Inclusiva, que tem 

como objetivo oferecer produtos e serviços de informação às pessoas com 

deficiência. Principais atividades realizadas no âmbito do Programa em 2019: 

diagnóstico da realidade da Universidade através do mapeamento dos 

discentes de Graduação, com qualquer tipo de deficiência; e um trabalho de 

sensibilização com os Colaboradores das Bibliotecas. Neste sentido foi 

aplicado um questionário para avaliar o nível de conhecimento dos mesmos 

com questões que envolvem a acessibilidade. Nas atividades desenvolvidas 

em 2019 contamos com a parceria da Pró-Reitoria de Graduação e do 

Sensibiliza UFF. 

• Para a efetividade das ações propostas e alcance dos objetivos do programa é 

fundamental pretende-se envolver instâncias institucionais, tais como o Comitê 

Permanente de Acessibilidade e Inclusão e outras que tenham como objetivo, 

a questão da acessibilidade no âmbito da Universidade. 

• A implantação do programa será dividida em ações que visem a: capacitação 

do corpo técnico das bibliotecas para oferecimento de atendimento 

especializado à pessoa com deficiência; conversão da bibliografia básica e 

complementar em formatos acessíveis para disponibilização do Catálogo 

Pergamum. 
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2.3 BIBLIOTECAS 

 

2.3.1 Indicadores Operacionais do Sistema de Bibliotecas - Acervo disponível 

 
No exercício de 2019 foram catalogados no Pergamum-UFF e incorporados ao 

acervo bibliográfico das 30 bibliotecas da UFF, 9.775 novos títulos e 19.258 

exemplares, seja por compra ou doação. Considerando estes números, foi observado 

um crescimento de 2,34% no número de títulos e 1,59% no número de exemplares 

em relação ao ano de 2018, como pode ser verificado no quadro abaixo. 

 

Quadro 16 - Crescimento do acervo em 2019 

 
ACERVO 

TOTAL ATÉ 
2018 

ACERVO 
INCORPORADO 

EM 2019 

ACERVO 
TOTAL 

ATÉ 2019 

% 
CRESCIMENTO 

Títulos 416.675 9.775 426.450 2,34% 

Exemplares 1.210.903 19.258 1.230.161 1,59% 

 

Quadro 17 - Total de acervo disponível (até 2019)4 

TIPO DE OBRA TÍTULOS VOLUMES 

Dissertação 5.333 6.175 

Dissertação da UFF 18.813 21.716 

E-book 3.881 3.881 

Livro 285.167 494.808 

Periódico 21.902 58.773 

Tese 5.994 7.328 

Tese da UFF 4.279 5.636 

Outros tipos 81.081 631.844 

TOTAL 426.450 1.230.161 

 

Para o cumprimento da função institucional de acesso à informação, 

atualmente o Sistema de Bibliotecas da UFF é composto por um acervo de 1.230.161 

volumes entre livros, periódicos e outros tipos de documentos. Este número 

contabiliza todo acervo impresso que compõe o patrimônio da Universidade (adquirido 

por compra ou doação) e já processado tecnicamente pelos bibliotecários do Sistema 

e colocado à disposição da comunidade acadêmica através do catálogo on-line 

Pergamum:   https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php 

 

 
4Acervo catalogado no período de 01/12/2018 a 30/11/2019. Utilizado o Relatório 18 do Pergamum. 

https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php
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2.3.2 Acervo digital 

 

O acervo digital da SDC é composto por 14.656 e representa o somatório dos 

10.775 títulos disponíveis no Repositório Institucional da UFF e pelos 3.881 e-books 

disponíveis para toda a Comunidade Acadêmica 

 

2.3.2.1 E-books 

 

Em 2019 foram importados mais 265 registros, referentes aos e-books 

adquiridos com licença perpétua pela BCG do fornecedor Cambridge. Com esta ação, 

atualmente a SDC disponibiliza 3.881 títulos disponíveis para a comunidade 

acadêmica. 

 

2.3.2.2 Base bibliográfica 

 

A base bibliográfica do Sistema de Bibliotecas da UFF é gerenciada pelo 

Pergamum. No período de abrangência deste relatório, contava com 263.734 títulos e 

676.815 exemplares cadastrados. Considerando os números do acervo disponível, 

verificamos que 55% do acervo das bibliotecas do Sistema estão disponíveis para a 

Comunidade Acadêmica através do catálogo online do Sistema de Bibliotecas. 

 

Quadro 18 - Acervo disponível na Base Bibliográfica 

  
ACERVO 

DISPONÍVEL 
ATÉ 2019 

ACERVO NA BASE 
BIBLIOGRÁFICA 

ATÉ 2019 

ACERVO 
DISPONÍVEL FORA 

DA BASE 
BIBLIOGRÁFICA 

% DO 
ACERVO 

DISPONÍVEL 
NA BASE 

Títulos 426.450 263.734 162.982 
 

61,84%  
Exemplares 1.230.161 676.815 553.612 55%  
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Gráfico 1 - Evolução do acervo catalogado na Base Bibliográfica 

 

 

 

O Gráfico mostra a quantidade de acervo catalogado (número de títulos) 

anualmente na base bibliográfica do Sistema de Bibliotecas da UFF que é gerenciada 

pelo Pergamum, desde novembro de 2013.  A queda do número de títulos catalogados 

observada em 2014, quase 50% em relação ao ano de 2013, deve ser considerada 

normal se levarmos em consideração o impacto inicial do novo software nas rotinas 

das bibliotecas, e também ao período em que as atividades do módulo de catalogação 

foram interrompidas para capacitação das equipes. A elevação gradual desse número 

ao longo dos últimos quatro anos reflete algumas ações da gestão do Pergamum UFF: 

treinamentos oferecidos pelo fornecedor do software e pelo próprio Grupo Gestor, 

Oficinas de Catalogação, visitas técnicas em que foram tiradas várias dúvidas de 

operação, orientações por e-mail, elaboração de guias e manuais com 

disponibilização no RIUFF, ampliando o acesso à informação técnica sobre o uso do 

sistema. Os treinamentos proporcionam aumento da segurança dos operadores e 

melhoria considerável na qualidade dos dados. 

 

Quadro 19 - O Sistema de Bibliotecas em números 

ITEM 2018 2019 
DESCRIÇÃO DA FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO 

Nº de livros adquiridos por compra - 
entregues 

2.829 2.396 Σ número de livros adquiridos por compra  

Nº de livros adquiridos por doação  7.072 9.613 Σ número de livros adquiridos por doação  

11.948

5.040 5.247

8.533

13.000

11.170

10.041

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Nº de livros tratados tecnicamente, 
catalogados (Títulos) 

11.165 5.937  
Σ número de títulos catalogados no 
PergamumUFF  

Nº de livros tratados tecnicamente, 
catalogados (Exemplares) 

75.625 14.417 
Σ número de exemplares cadastrados no 
PergamumUFF 

ACESSO À INFORMAÇÃO 

Nº de empréstimos  238.144 125.901 
Σ número de obras bibliográficas 
emprestadas e renovadas  

Nº de consultas 141.190 69.340 
Σ número de obras bibliográficas 
consultadas 

Nº de atendimentos/cópias de pedidos pelo 
COMUT 

 152 31  
Σ número de cópias enviadas para outras 
instituições via COMUT 

Nº de solicitações/cópias de pedidos pelo 
COMUT 

 147 
  

49 
Σ número de cópias recebidas de outras 
instituições via COMUT 

Nº de empréstimo entre bibliotecas 
atendidos 

 26 27 
Σ número de empréstimos cedidos pelo 
Sistema de Bibliotecas da UFF a usuários 
de outras instituições 

Nº de empréstimo entre bibliotecas 
solicitados 

 45 32 
Σ número de empréstimos solicitados para 
usuários do Sistema de Bibliotecas a 
outras instituições 

FUNCIONAMENTO E FREQUÊNCIA 

 2018 2019 
DESCRIÇÃO DA FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

Dias de funcionamento 229 217 
Média dos dias de funcionamento 
das bibliotecas 

Frequência de usuários  548.785 333.818 
Σ número de entrada de usuários 
nas Bibliotecas do Sistema 

Usuários cadastrados para utilização dos serviços 7.028 7.106 
Σ número de usuários cadastrados 
no PergamumUFF 

Nº de usuários capacitados pelas Bibliotecas 5.541 3.821 Σ número de usuários capacitados 

Nº de fichas catalográficas  2.962 3.562 
Σ número de fichas catalográficas 
elaboradas manualmente pelas 
unidades e pelo FICA-ON 

 

Quadro 20 - Números de empréstimos realizados pelas Bibliotecas 

Biblioteca Assentos 
Empréstimo 
Domiciliares 

Empréstimo 
entre 

Bibliotecas 

Usuários 
Treinados 

Títulos de 
Periódicos 
Impressos 

Títulos 
Livros 

Impressos 

Títulos de 
Outros 

Materiais 

BAVR 100 20985 0 1449 387 4939 2418 

BCG 207 17722 32 219 2336 1067 1481 

BEM  272 12037 0 46 220 11376 10320 

BIB 30 11046 0 49 258 299 1355 

BUCG 58 9168 0 267 60 2156 1367 

BRO 35 8538 0 377 26 10450 7869 

BCV 128 8234 2 520 797 1885 3395 

 
BIF 

53 6089 0 92 218 6588 2327 
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BEE  92 5778 13 84 832 4667 3928 

BEC 22 3257 0 16 175 65277 30542 

BFM 100 2874 0 62 1250 3865 8031 

BIG 39 2743 0 0 285 3125 2055 

BMAC 14 2596 0 119 26 4302 2030 

BINF  27 2336 0 9 0 2528 3734 

BFD 40 2325 0 211 327 3172 2536 

BNO 57 2254 0 113 472 3836 3355 

BAC 27 2171 15 91 98 5900 3625 

BNF 57 1742 0 202 140 8192 2731 

BIME 32 1701 2 97 137 5749 1512 

 
BFF 

42 1535 2 58 303 2843 4037 

BFV 24 1393 0 84 113 5667 5106 

BAU 20 1075 0 51 423 5179 1602 

BCPE 47 883 0 23 0 14077 2812 

BENF 25 764 1 148 71 2235 1693 

BGQ 24 548 0 2 158 3633 3948 

BIAR 17 484 0 60 1663 3699 1496 

** CEMEF/ BML/BFP/CORES não inseridas por não realizarem empréstimo no Pergamum. 
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3 COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS (CAR) 

 

A Coordenação de Arquivos (CAR/SDC) da Superintendência de 

Documentação é uma unidade da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

responsável pelas fases intermediária e permanente da gestão de documentos e 

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

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

(PROAD). 

A CAR/SDC atua em diversos projetos, comissões e grupos de trabalho de 

caráter decisório na Universidade, a saber: Comitê de Gestão da Informação da UFF, 

Comissão de Implantação e Acompanhamento do Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI), Conselho Deliberativo da SDC, Comissão de Dados Abertos, Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC). Ademais, a CAR/SDC representa a UFF junto à 

Subcomissão do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo no Ministério da 

Educação (SubSIGA/MEC). 

Em setembro de 2019, houve a transferência de competência do Arquivo de 

Processos para a CAR/SDC, o qual ainda aguarda oficialização por meio de 

documento oficial do seu antigo responsável (Pró-Reitoria de Administração). 

 

 

3.1 GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE NORMAS DE 

RECOLHIMENTO, ARRANJO E DESCRIÇÃO DE DOCUMENTOS 

ARQUIVÍSTICOS 

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

descrição de documentos arquivísticos foi instituído pela Determinação de Serviço 

SDC nº 78, de 17 de outubro de 2018 para atender às necessidades da Coordenação 

de Arquivos da Superintendência de Documentação no tratamento e recolhimento da 

documentação produzida na UFF.  

O GT tem como objetivos específicos:  

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

permanente; 

b) Estabelecer a definição dos fundos da CAR; 
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c) Elaborar um instrumento de pesquisa (Guia de Fundos) para a CAR. 

 

Em março de 2019, registra-se a primeira entrega de produtos do GT, em 

reunião com o Coordenador de Arquivos, constando na mesma: 

 

• 01 proposta de Norma de Serviço cujo objeto é a revogação da Norma de Serviço 

nº 329, de 26 de outubro de 1988 e a suspensão dos recolhimentos do chamado 

“Memória UFF”; 

• 01 proposta de Norma de Serviço cujo objeto é a aprovação do Manual de 

Recolhimento de Arquivos Permanentes da Coordenação de Arquivos; 

• 01 proposta de Manual de Recolhimento para a Coordenação de Arquivos, 

visando atualizar e dar uniformidade aos procedimentos e fluxos operacionais, 

bem como orientar às unidades interessadas em recolher documentos. 

 

Ao passo que as atividades buscavam progressão, alguns obstáculos se 

colocaram de forma a trazer considerável prejuízo ao cronograma, como a ausência 

de internet durante todo o período em que o grupo esteve ativo. Assim, em 31/05/2019 

foi solicitada a prorrogação do prazo para encerramento das atividades, atendida por 

meio da Determinação de Serviço SDC nº 25, de 03 de junho de 2019. O novo prazo 

de encerramento passou a ser 30/09/2019. 

 

Em 03/09/2019 foi realizada a última entrega de produtos, na presença 

novamente do Coordenador de Arquivos, constando: 

 

• 01 proposta de Manual de Recolhimento para a Coordenação de 

Arquivos, revisada; 

• 01 proposta de Guia de Fundos para a Coordenação de Arquivos. 

 

Em seu último mês de atividades, o grupo se concentra em fazer revisões em 

cima dos apontamentos sugeridos pela Coordenação de Arquivos. 

Proposta de Manual de Recolhimento: como primeira atividade do GT, foram 

analisadas as principais dificuldades dos arquivos intermediário e permanente no 

recolhimento cotidiano de documentos frutos de assessoria técnica. Paralelamente, 
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foram levantados instrumentos de outros arquivos, notadamente os de Instituições 

Públicas de Ensino Superior, para que tivessem parâmetros de iniciativas similares. 

Foi constatado nesse período também que seria necessário elaborar uma 

Norma de Serviço cujo objeto tratasse da suspensão dos recolhimentos dos 

documentos entendidos como “Memória UFF”. 

Proposta de Guia de Fundos: a elaboração da proposta de guia de fundos teve 

consideráveis camadas de complexidade e necessitou de um planejamento próprio. 

Iniciando pelo mapeamento teórico, buscou-se um resgate dos principais conceitos 

relacionados ao princípio arquivístico de respeito aos fundos, apresentado por Michel 

Duchein em 1977, bem como os conceitos relacionados às atividades de descrição e 

elaboração de instrumentos de pesquisa. 

Para ter-se uma perspectiva acadêmica, foi realizada uma reunião com o 

Professor Vitor Manoel Fonseca, do Departamento de Ciência da Informação da UFF, 

sobre a proposta de um Guia. E para obter uma orientação prática de uma instituição 

arquivística, foi realizada uma consulta à Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos do Arquivo Nacional (COGED/AN), em março de 2019. 

Tornou-se parte imperiosa do trabalho projetar os aspectos positivos e 

negativos das abordagens sobre acervos de universidades brasileiras e, sobretudo, 

sobre a realidade da Universidade Federal Fluminense, dotada de uma história rica e 

complexa no que tange às suas mudanças estruturais. A mais relevante reside em 

sua própria criação, ainda como Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UFERJ), uma vez que incorporou e deu continuidade às atividades e funções de 

diversas faculdades que já existiam à época de sua criação. 

Também constituiu um método de trabalho a busca por orientações de 

autoridades competentes que conferissem segurança e estabilidade à elaboração do 

guia, notadamente a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos (COGED) do 

Arquivo Nacional, órgão ao qual a Universidade responde no âmbito do Executivo 

Federal. 

Superada a fase de aplicação teórica ao guia, reuniram-se os instrumentos de 

controle da Coordenação de Arquivos para dimensionar o estabelecimento de fundos 

e seções. Para a ficha de descrição, buscou-se um equilíbrio entre a Norma Brasileira 

de Descrição Arquivística (NOBRADE) e a natureza do acervo da Coordenação de 

Arquivos. 

Com a estrutura definida, os esforços se direcionaram ao extensivo e minucioso 
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levantamento dos dados que compõem a ficha de descrição. Para o levantamento da 

história administrativa das unidades descritas, recorreu-se, sobretudo aos próprios 

sítios eletrônicos oficiais, bem como os Boletins de Serviço da UFF e aos memorandos 

setoriais da Coordenação de Arquivos. Para o campo dimensão e suporte, auxiliaram 

os instrumentos topográficos mais atuais disponíveis. Já para o estabelecimento de 

datas-limite, não havia dados confiáveis e tampouco atualizados disponíveis e por isso 

foi necessário recorrer aos próprios conjuntos documentais individualmente. Dada a 

extensão da tarefa e a inviabilidade de precisar o ano de cada conjunto, optou-se por 

definir inicialmente as décadas dos primeiros e últimos documentos recebidos. 

 

3.2 ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL (AFD) 

 
O projeto Assentamento Funcional Digital – Legado tem como objetivo a 

digitalização e inclusão na plataforma da Secretaria de Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão do Ministério da Economia dos assentamentos individuais 

dos servidores da Universidade Federal Fluminense.  

A regulamentação do Assentamento Funcional Digital (AFD) pode ser 

acessada através do sítio da internet <https://www.servidor.gov.br/>. Os principais 

documentos são a Portaria Normativa SGP Nº 9, de 01 de agosto de 2018, que cria o 

AFD e estabelece as diretrizes e orientações, e a relação de tipos de documentos 

componentes do Assentamento Funcional Digital, que serve como parâmetro para 

digitalização dos documentos que com data de criação a partir de 01/07/2016, os 

chamados novos documentos funcionais. 

Os procedimentos de higienização e análise dos assentamentos componentes 

do legado foram modificados em meados de agosto, tendo em vista a necessidade de 

adequação às determinações emanadas pela Secretaria de Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Em primeiro lugar, praticava-se a separação dos 

documentos constantes na relação de documentos funcionais, pratica que foi 

devidamente reconfigurada, praticando somente a identificação destes documentos 

para um futuro rastreamento em outros acervos da instituição. Em segundo lugar, não 

se evidenciava a separação daqueles nas três seções previstas na Portaria de criação 

do AFD, que basicamente separa a vida funcional do servidor em ativo, aposentado e 

instituidor de pensão. 

A expectativa é que a higienização, a análise e a identificação dos tipos de 

https://www.servidor.gov.br/
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documentos sejam concluídas no segundo semestre de 2020, com o consequente 

início do processo de desmaterialização e inserção no sistema do Ministério. 

Terminado esse processo, almeja-se a busca pelos tipos de documentos não 

encontrados no assentamento para inclusão na modalidade de novos documentos 

funcionais, com o intuito de constituir a integralização das informações do servidor no 

AFD. 

O Projeto é desenvolvido na antiga sala de reuniões da CAR/SDC, em que cada 

colaborador consegue praticar a higienização, conferência e identificação dos 

assentamentos individuais com comodidade satisfatória. Todavia, cabe ressaltar que 

até o dia 29/10/2019 esta localização não era provida de qualquer dispositivo de 

controle climático, o que acarretava um cenário laborativo de baixa salubridade. Este 

quadro foi revertido com a instalação de aparelho de ar condicionado no dia 

30/10/2019. Além disso, a sala não possui distribuição igualitária de pontos de rede, 

bem como alguns deles não são funcionais. 

Atualmente, existem quatro dispositivos para digitalização da documentação, 

entretanto, por mais que eles sejam de alta produção e estejam de acordo com as 

especificações técnicas definidas pelo Ministério, não são capazes de suportar todos 

os formatos existentes. A documentação apresenta formatações de dimensões 

superiores, como, por exemplo, formato ofício (216 mm x 356 mm), enquanto os 

dispositivos suportam apenas o tamanho A4 (210 mm x 297 mm). 

Com relação a computadores, existem quatro máquinas destinadas ao projeto, 

entretanto, uma delas já apresentou falha no seu processo de inicialização de teste.  

A infraestrutura de internet é outro ponto que deve ser consideravelmente 

adequado. Hoje, a coordenação dispõe de um link proveniente de rede de rádio que 

não possibilita o trânsito de dados em alta velocidade. Na prática, o sinal torna-se 

inoperante em vários momentos do dia, e nos melhores momentos, apenas é possível 

enviar e receber e-mails e fazer pequenas buscas com retorno unicamente textual. 

Cabe ressaltar que o processo de digitalização tem como produto imagens no formato 

PDF/A com assinatura digital embarcada, o que acarreta um arquivo de maior 

tamanho. 

A equipe é composta por dois servidores, sendo um (1) arquivista e um (1) 

técnico em arquivo que cumprem jornada de trabalho de oito horas diárias. Os seis 

(6) bolsistas cumprem jornada de quatro horas diárias. 

O processo de aprendizagem foi desenvolvido através da participação em 
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curso especializado intitulado Assentamento Funcional Digital (AFD), ministrado por 

professor externo. A pauta trazia fundamentos da legislação arquivística para a 

elaboração dos projetos de AFD nas instituições federais, bem como adequações a 

realidade arquivística das instituições. 

As ações do projeto são orientadas pelos normativos emanados do poder 

executivo federal no tocante ao Assentamento Funcional Digital, além das diretrizes 

arquivísticas do Conselho Nacional de Arquivos.  

O Assentamento Funcional Digital é considerado documento arquivístico, e deverá 

observar as orientações emanadas pelo Arquivo Nacional. Foi criado pela Portaria 

Normativa Nº 9, de 01/08/2018, do então Ministério do Planejamento e Gestão, hoje 

Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Gestão do Ministério da Economia. 

É entendido como o dossiê, em mídia digital, fonte primária de informação de dados 

do servidor e que substituirá a Pasta Funcional ou o Assentamento Funcional em 

suporte não digital. 

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

sentido amplo). Desta forma, farão parte do AFD: 

 

• Servidores Públicos Federais; 

• Empregados Públicos; 

• Contratados temporariamente; 

• Residentes; 

• Estagiários; 

• Militares de ex-territórios; 

• Participantes do programa Mais Médicos; 

• Bombeiros Militares e Policiais Civis do DF. 

 

Considerando uma logística temporal, o AFD foi dividido em dois momentos, o 

chamado Legado e os novos documentos funcionais. A Universidade Federal 

Fluminense optou por tratar esses dois momentos de forma separada, ficando a cargo 

da Coordenação de Arquivos o tratamento do Legado, que é o objeto do projeto. 

 
 

a) Legado Documental: 
 

Legado é o conjunto dos documentos não digitais, relativos à vida funcional do 
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servidor na forma em que se encontram em cada unidade de gestão de pessoas até 

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

individuais deverão ser digitalizadas em sua integralidade e semelhança com o 

suporte não digital, conforme consta no artigo 7º, parágrafo 5º: 

 

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

 

A estrutura que deverá ser seguida para a digitalização e disponibilização do 

legado no AFD é composta por três seções: 

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

desenvolvimento de Pessoas, compensações, gestão de desempenho e evolução 

funcional; 

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

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

instituidor, caso exista. 

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

folha de papel A4 com a inscrição da respectiva seção. 

O prazo para conclusão da digitalização do legado é 31/01/2021. 

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

localizados posteriormente a digitalização do legado deverão ser digitalizados e 

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

los como legado.  

O acervo de assentamentos individuais do Departamento de Administração de 

Pessoal custodiado na Coordenação de Arquivos dispõe de cerca de 24000 

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

localizador corresponde a um assentamento. 

Os documentos médicos que por ventura sejam identificados nas pastas 

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

serviço de saúde do órgão. Os únicos documentos relativos à saúde do servidor que 

devem ser digitalizados, pois constam na lista de documentos funcionais são: 

• Atestado de Saúdo Ocupacional; 

• Ato de concessão de Licença para tratamento de saúde de servidor; 
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• Laudo pericial por motivo de saúde. 

Essa determinação é expressa no parágrafo 6º do artigo 7º da Portaria 9 de 

01/08/2018: 

“Documentos médicos identificados nas pastas funcionais não poderão fazer 
parte do legado, salvo os que constam na tabela de documentos funcionais, 
de acordo com Decreto nº 7.003, de 9 de novembro de 2009 e a ON SRH/MP 
nº 3, de 23 de fevereiro de 2010, com vistas à preservação do sigilo e da 
segurança das informações.” 

 

Além deste normativo, é verificado no sítio da internet do Portal do Servidor, na 

parte específica sobre o AFD, na seção de perguntas e respostas, mais 

especificamente a pergunta número 44. Disponível 

em:<https://www.servidor.gov.br/servicos/faq/assentamento-funcional-digital>, 

acesso em: 16/12/2019. 

Na tentativa de adequar a realidade desta instituição com as diretrizes do AFD, 

os assentamentos que por ventura possuam documentos arquivados com data de 

criação ou qualquer outra informação que comprove seu arquivamento a partir de 

01/07/2016 e aqueles que possuam documentos médicos não constantes na relação 

de documentos funcionais são identificados e aguardam uma diretriz final da 

instituição. Até o momento, do primeiro caso foram identificados 110 

assentamentos, enquanto que no segundo foram 29. 

 

Quadro 21 - Documentos encontrados não pertencentes ao legado 

DOCUMENTOS ARQUIVADOS 
APÓS 30/06/2016 

DOCUMENTOS 
MÉDICOS 

TOTAL 

110 29 139 

 

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

assentamentos sob custódia desta Coordenação, dos quais 11.000 já foram 

higienizados, o que corresponde a 45,83% do total. Considerando o ritmo de trabalho 

atual, a perspectiva de conclusão do processo de higienização é em 20/09/2020, 

restando cento e trinta e três dias para o processo de digitalização e inserção na 

plataforma do AFD. O quadro 20 apresenta de forma quantificada o estágio de 

evolução do trabalho. 

 

 

 

https://www.servidor.gov.br/servicos/faq/assentamento-funcional-digital
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Quadro 22 - Controle de evolução do trabalho 

TÍTULOS DADOS 
TOTAL DE ASSENTAMENTOS 24000 

NÃO HIGIENIZADOS 13000 

 HIGIENIZADOS  11000 

DIGITALIZADOS 0 

PERCENTUAL HIGIENIZADOS 45,83% 

 

A seguir, está representada a distribuição do trabalho com relação às fases de 

execução. 

 

Gráfico 2 - Distribuição do resultado dos trabalhos AFD 

 

 
 

Nota-se que até o momento a quantidade de assentamentos higienizados 

corresponde a 45,83% da estimativa, enquanto a quantidade de digitalizados 

corresponde à 0%. Este indicador deve-se, principalmente, pelos fatores negativos 

apresentados no tópico referente à estrutura física, sobretudo, aos de natureza 

tecnológica, como os aparelhos de digitalização e o link de internet insuficiente. 

Apesar de não ser perceptível nos dados apresentados, outro fator que impacta 

e impactará negativamente é a falta de insumos, sobretudo folhas de papel A4, devido 

à demora de entrega por parte do fornecedor. Exemplo deste impacto é a não inclusão 

de sinaléticas de separação das seções relativas à vida funcional do servidor ou 

instituidor de pensão. 

O próximo quadro demonstra a distribuição do trabalho de higienização pela 

equipe no tempo, além da estimativa de prazo restante para inclusão dos documentos 

digitalizados na plataforma, considerando o prazo normativo. 
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Quadro 23 - Distribuição do trabalho e estimativas 

TÍTULOS DADOS 
DATA INÍCIO DO PROJETO 05/08/19 

TEMPO DO PROJETO (DIAS) 118 

TEMPO DO PROJETO (DIAS ÚTEIS) 85 

TEMPO DO PROJETO (MESES) 3,9 

ASSENTAMENTOS HIGIENIZADOS POR DIA 93,22 

ASSENTAMENTOS HIGIENIZADOS POR DIA ÚTIL 129,41 

ASSENTAMENTOS HIGIENIZADOS POR MÊS 2796,61 

ASSENTAMENTOS HIGIENIZADOS POR 
BOLSISTA (DIA) 

16 

ASSENTAMENTOS HIGIENIZADOS POR 
BOLSISTA (DIA ÚTIL) 

22 

ASSENTAMENTOS HIGIENIZADOS POR 
BOLSISTA (MÊS) 

466,101 

PRAZO PARA CONCLUSÃO DO LEGADO 31/01/2021 

ESTIMATIVA PARA CONCLUSÃO DA 
HIGIENIZAÇÃO (DATA) 

22/09/2020 

ESTIMATIVA PARA CONCLUSÃO DA 
HIGIENIZAÇÃO (DIAS) 

257 

ESTIMATIVA PARA INCLUSÃO NO AFD (DIAS) 131 

 

É importante salientar que os parâmetros apresentados são desenvolvidos com 

base nos resultados obtidos e constituição da equipe no momento da análise. 

Entretanto, é notório que o prazo de cento e trinta e dois dias para a digitalização e 

inclusão na plataforma é incompatível com a natureza do trabalho, tanto que, o 

planejamento para o ano seguinte não almeja a conclusão. 

A conclusão da higienização e preparação do legado documental está prevista 

para outubro de 2020, desde que o processo de digitalização não tenha iniciado. Desta 

forma, considerando a possibilidade de iniciação do processo de digitalização antes 

do término da higienização, o planejamento das atividades será feito em duas 

perspectivas ora apresentadas: 

 

1 – INÍCIO DA DIGITALIZAÇÃO APÓS A HIGIENIZAÇÃO:  

Término da higienização: setembro de 2020 

Início da digitalização: outubro de 2020 

Estimativa de digitalização em 2020: 10% (2.400 assentamentos)  

Estimativa de conclusão da digitalização: março de 2023 

 

2 – INÍCIO DA DIGITALIZAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DA HIGIENIZAÇÃO 

Término da higienização: agosto de 2021 
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Início da digitalização: a partir de janeiro de 2020 

Estimativa de digitalização em 2020: 30% (4.800 assentamentos) 

Estimativa de conclusão da higienização: dezembro de 2022 

 

A definição de qual planejamento será adotado dependerá fundamentalmente 

da adequação dos equipamentos, tecnologias e insumos disponíveis. 

 

3.3 ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

(LAI) 

 

O atendimento das demandas emanadas pelo Serviço de Informação ao 

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

relativas à área de Arquivologia. O gráfico a seguir mostra o quantitativo de 

atendimento das demandas direcionadas à CAR/SDC no período abrangido por este 

relatório. 

 

Gráfico 3 - Atendimento das demandas do e-SIC pela CAR 

 

 

 

3.4 COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 

(CPAD) 
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instituída pela Portaria nº 25.746, de 15 de julho de 1998. Sua composição atual 

consta na Portaria nº 63.583, de 24 de abril de 2019.A Comissão cumpre o que é 

determinado pelo art. 18, do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, onde diz que 

 

em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída 
comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a 
responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e 
seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, 
tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a 
eliminação dos destituídos de valor. 

 

A CPAD possui um regimento interno aprovado por meio da Portaria nº 62.415, 

de 5 de novembro de 2018 e foram realizadas quatro (4) reuniões sendo uma (1) 

extraordinária. No gráfico 4, evidenciamos os resultados das reuniões realizadas em 

comparação com o exercício anterior: 

 

Gráfico 4 - Listagens de eliminação de documentos aprovadas (2015-2019) 

 

 

 
  

Em relação ao ano anterior, houve um aumento no quantitativo de listagens de 

eliminação de documentos aprovadas. Apesar da CPAD ter uma autonomia no âmbito 

da Universidade sobre a eliminação de documentos, é de competência legal e 

regimental do Arquivo Nacional, a gestão de documentos nos órgãos e entidades do 

Poder Executivo Federal. Portanto, a eliminação de documentos na UFF está 

condicionada a autorização das listagens pelo Arquivo Nacional. Nesse sentido, em 

2019, não houve eliminação física de documentos na UFF, em função da dependência 
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da instituição em obter uma resposta por parte do Arquivo Nacional, autorizando de 

fato a eliminação desses documentos.  

Além disso, a CPAD necessita de um tempo hábil para realizar a publicação do 

Edital de Ciência de Eliminação de Documentos no Diário Oficial da União, aguardar 

o prazo de 30 a 45 dias caso alguma parte interessada se manifeste e queira retirar 

alguma informação que esteja passível de eliminação, para enfim realizar a 

fragmentação manual e/ou mecânica. 

 

Gráfico 5 - Série histórica de documentos eliminados por fragmentação manual e/ou mecânica 

 

 

 

O gráfico a seguir mostra por unidade as listagens de eliminação de 

documentos apresentadas. 

 

Gráfico 6 - Listagens de eliminação de documentos aprovadas por Campi (2019) 

 

O gráfico mostra que a produção de listagens de eliminação de documentos 
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decorrência de existir uma arquivista lotada nessa unidade e que atua diretamente 

com a gestão de documentos. Já na Faculdade de Farmácia (CMF), assim como no 

período anterior, o percentual de 20% está associado ao trabalho dos estagiários de 

arquivologia do Programa de Estágio Interno UFF e que são supervisionados por 

arquivistas da Seção de Arquivo Intermediário (SAIN/CAR). 

 

3.5 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ARQUIVOS 

 
3.5.1 Atendimento ao Usuário 

 

a) O atendimento ao usuário do Arquivo Intermediário foi mensurado com base no 

público oriundo de visitas técnicas, nas solicitações por e-mail, nos 

atendimentos telefônicos e nos atendimentos presenciais. 

 

Quadro 24 - Atendimento ao usuário do Arquivo Intermediário 

ATENDIMENTO QUANTIDADE 

Atendimento de visita técnica 46 

Atendimento por e-mail 26 

Atendimento por telefone 14 

 

b) Em 2019, o Arquivo Permanente realizou 155 atendimentos. Cabe ressaltar 

que alguns desses atendimentos foram feitos em conjunto com o Arquivo 

Intermediário e o Laboratório de Reprografia. 

 

Gráfico 7 - Atendimento ao usuário do Arquivo Permanente (2015-2019) 
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b.1) Dos 155 atendimentos realizados no Arquivo Permanente, 7 foram na 

modalidade presencial e 148 à distância. Todos os atendimentos presenciais 

começam com o atendimento à distância, isto é, solicitação e agendamento por e-

mail. Os atendimentos à distância são aqueles totalmente realizados por e-mail ou 

aqueles recebidos e respondidos por ofício. Desse total, 119 foram ao público 

interno e 36 ao público externo. As consultas ao acervo permanente tiveram 

objetivos administrativos (101); probatórios (24); culturais (5); acadêmicos (25). 

 

b.2) Dos 155 atendimentos, 86 demandaram consultas ao fundo da Pró-Reitoria 

de Graduação (PROGRAD), 6 ao fundo da Faculdade Fluminense de Medicina 

(FFM), 10 demandaram consulta aos Boletins de Serviço e 25 consultas a outros 

fundos, incluindo o arquivo corrente da Seção. No total foram 15 fundos diferentes 

consultados. Em alguns casos numa mesma consulta foram pesquisados em mais de 

um fundo. 

 

b.3) Dentre 155 atendimentos, em 107 o assunto foi localizado no acervo, em 22 

o assunto foi parcialmente localizado no acervo, em 25 o assunto não foi 

localizado no acervo e em 1 o atendimento foi encerrado sem a necessidade de 

consulta ao acervo ou porque o usuário não responde aos nossos contatos. 

Adotamos a conduta de encerrar o atendimento após 10 dias sem resposta do 

usuário. 

 

b.4) Dos 155 atendimentos realizados, em 29 houve reprodução de documentos e 
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em 126 não houve necessidade de reprodução de documentos.  

 

b.5) No desarquivamento de documentos acadêmicos, há em média o pedido de 3 a 

20 documentos por solicitação. Assim, em 2019 houve o pedido de documentos entre 

diplomas (mestrado, doutorado e graduação), certificados de especialização e 

históricos escolares. Deste total, 310 foram desarquivados e 09 não foram 

localizados, seja porque já haviam sido desarquivados ou por não terem sido 

encaminhados ao Arquivo. 

 

 

 

Gráfico 8 - Desarquivamento de documentos acadêmicos (2019) 

 

 

Abaixo um gráfico comparativo da quantidade de solicitações de 

desarquivamentos de documentos acadêmicos entre 2014 e 2019. O total de cada 

exercício inclui também os não localizados. 

 

Gráfico 9 - Desarquivamento de documentos acadêmicos (2014-2019) 
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c) Em 2019, o Arquivo Especial atendeu 8 pesquisas, das quais 6 foram 

demandas internas e 2 foram demandas externas. Em 5 atendimentos foram 

localizados documentos que atendessem ao pesquisador de forma satisfatória 

e em 3 não foi possível colaborar. O número apresenta leve queda em 

relação ao ano passado, mas mantém-se superior ao período 2015-2017, 

conforme gráfico a seguir. 

 

Gráfico 10 - Atendimento ao usuário SAES (2015-2019) 
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Biblioteca Central do Gragoatá, do prédio 

da Reitoria, IACS, Cinema e Teatro UFF, projetos de urbanização da região de Icaraí 

e Santa Rosa. 

Cabe destacar também o desdobramento de uma pesquisa realizada no final 

de 2018, que resultou em 2019 em uma exposição dedicada ao ex-reitor da 

Universidade Manoel Barreto (1960-1970). A exposição, montada no andar térreo da 

reitoria, reuniu diversas fotos do acervo da unidade e projetou a Coordenação de 

Arquivos para os visitantes ao incluí-la em suas legendas. 

 

d) No Arquivo de Processos, quase diariamente são recebidas solicitações de 

desarquivamentos de documentos encaminhadas pelos diversos setores da 

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

informações aos cidadãos, responder auditorias internas e externas, entre 

outras motivações. 

 

Apresentamos abaixo tabela com o quantitativo de desarquivamentos 

realizados pelo setor, mês a mês, no período compreendido entre setembro e 

novembro de 2019. 

 

Quadro 25 - Quantitativo de desarquivamento de processos (2019) 

Mês 
(2019) 

Quantidade de 
desarquivamentos 

Setembro 102 

Outubro 76 

Novembro 70 

TOTAL 248 

 

Por padrão, as solicitações de desarquivamentos são solicitadas através da 

Gerência Plena de Comunicações Administrativas, que fica responsável por 

encaminhar ao Arquivo de Processos tais demandas. Em situações excepcionais, 

quando é necessário um atendimento mais célere, a solicitação é realizada 

diretamente pelo setor. 
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O prazo aplicado para atendimento dos desarquivamentos comuns é de 

24horas após o recebimento da solicitação, ao passo que os desarquivamentos 

urgentes são realizados de forma imediata. 

A forma como as solicitações de desarquivamentos e os atendimentos diversos 

são realizados ainda sofrem com o excesso de burocratização no procedimento. A 

criação de um canal digital mais direto com o requisitante, identificando a real 

necessidade da solicitação (seja a imprescindibilidade do processo fisico, ou apenas 

a reprodução total ou parcial em suporte eletrônico) otimizaria o cumprimento das 

demandas. No entanto, tal passo esbarra na infraestrutura de internet insuficiente para 

aplicação de tal solução. 

Outra informação importante a salientar sobre o atendimento ao público, é que 

ele é afetado diretamente pela não identificação de alguns processos sob 

responsabilidade do setor. Ainda que a escolha da abordagem inicial de identificação 

tenha sido pautada pela recuperação da informação para acesso, grande parte do 

acervo ainda não foi identificado, o que implica, por vezes, no atendimento de 

solicitações diversas. 

 

3.5.2 Ações Desenvolvidas 

 
3.5.2.1 Arquivo Intermediário 

 

O planejamento estratégico da SAIN/CAR teve a previsão de realização de seis 

projetos, sendo que um projeto (normatização do acervo acadêmico) foi transferido 

para 2020. 

 

a) Projeto 1: Finalizar as metas estipuladas no planejamento de 2017; 

 

Quadro 26 - Projeto 1: Demanda reprimida SAIN/CAR 

AÇÃO STATUS 

1.1) Finalizar o tratamento dos documentos do Departamento de Comunicação Social 
(GCO) 

Finalizado 

1.2) Revisar a classificação dos documentos do Departamento de Documentação 
(GDO)5 

Finalizado 

1.3) Finalizar o tratamento técnico de todas as transferências de documentos recebidas 
em 2017 

Pendente 

  

 
5 Atual Departamento de Ciência da Informação (GCI). 
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No ano de 2017 foram recebidas 1.057 caixas (897 caixas das assessorias 

técnicas e 160 caixas das unidades que possuíam estagiários do curso de 

Graduação de Arquivologia). 

Do quantitativo total ainda está pendente o tratamento técnico em 112 

caixas de arquivo. O tratamento não pôde ser concluído em decorrência da elevada 

demanda de atividades de assessorias técnicas realizadas pela SAIN em 2019. 

Além disso, uma das arquivistas da seção estava envolvida na implantação de 

processos no Sistema Eletrônico de Informações(SEI). 

Outro fator a ser considerado foi a perda de pessoal que pudesse 

desenvolver as atividades relacionadas ao processamento técnico das caixas 

recebidas por transferência, cabendo apenas a duas arquivistas o processamento 

técnico, atendimento às assessorias técnicas e supervisão de Campos de Estágio 

Interno, situação que acarretou a pendência da ação 1.3, do Projeto 1. 

 

b) Projeto 2: Expandir a capacidade de armazenamento dos depósitos do 

arquivo intermediário; 

 

 

Quadro 27 - Projeto 2: Expandir a capacidade de armazenamento dos depósitos da SAIN 

AÇÃO STATUS 

2.1) Realizar tratamento técnico e destinar os Históricos Escolares armazenados nos 
depósitos da SAIN 

Finalizado 

2.2) Realizar o tratamento técnico e destinar os documentos da extinta Faculdade Silva 
Serpa 

Finalizado 

2.3) Criar depósito para sala de triagem da SAIN Finalizado 

2.4) Criar depósito para documentos transferidos do DCF Pendente 

 

A ação 2.4 está aguardando a sala ser mobiliada com 20 estantes de aço. 

 

c) Projeto 3: Realizar as assessorias técnicas pendentes; 

 

Quadro 28 - Projeto 3: Realizar assessorias técnicas pendentes 

AÇÃO STATUS 

3.1) Realizar e acompanhar as assessorias anteriores a 2018 Em andamento 

3.2) Realizar as assessorias técnicas abertas em 2018 Em andamento 

 

A realização de assessoria técnica é uma atividade de caráter contínuo, tendo 

em vista que é uma das competências da SAIN. Contudo, há um passivo de 

assessorias não concluídas que impactam diretamente no andamento das 
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atividades da Seção. 

A realização desta atividade ficou aquém das expectativas da Seção, uma 

vez que o Arquivo ficou sem meios de se comunicar com os demais setores (devido 

a falta de internet e telefone), não dispunha de meios de locomoção, não contava 

com pessoal suficiente para atender todas as demandas acumuladas e, 

principalmente, por ter um passivo de documentos aguardando tratamento técnico 

em seus depósitos. 

d) Projeto 4: Apoiar o Programa de Estágio Interno da UFF 

 

Quadro 29 - Projeto 4: Apoiar o Programa de Estágio Interno 

 
 

 

 

Ao longo de 2019, a SAIN/CAR supervisionou os estagiários do curso de 

Arquivologia da UFF e que atuaram nos setores que fizeram parceria com a 

CAR/SDC para a realização desse projeto. A presença do estagiário teve como 

objetivo auxiliar esses setores que demandaram assessorias técnicas para a 

SAIN/CAR. Foram realizados 23 (vinte e três) processos seletivos e 4(quatro) 

treinamentos destinados aos estagiários. 

Ao todo, foram 22 discentes que foram destinados a 20 (vinte) setores, a 

saber: 

 

Quadro 30 - Unidades que possuem estagiários de arquivologia (Programa de Estágio Interno UFF) 

Nº UNIDADE SUBORDINAÇÃO CAMPUS 

1 
Departamento de Administração Escolar 
(DAE) 

Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) 

Reitoria 

2 Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) Reitoria (RET) Reitoria 

3 
Departamento de Administração de Pessoal 
(DAP) 

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEPE) 

Reitoria 

4 
Coordenação de Administração Financeira 
(CAF) 

Pró-Reitoria de Administração 
(PROAD) 

Reitoria 

5 
Departamento de Tecnologia Farmacêutica 
(MTC) 

Faculdade de Farmácia (CMF) Farmácia 

6 Departamento de Bromatologia (MBO) Faculdade de Farmácia (CMF) Farmácia 

7 
Coordenação do curso de graduação em 
Farmácia (MGF) 

Faculdade de Farmácia (CMF) Farmácia 

8 
Departamento de Farmácia e Administração 
Farmacêutica (MAF) 

Faculdade de Farmácia (CMF) Farmácia 

9 
Pós-Graduação em Administração e Gestão 
da Administração Farmacêutica (PPG-GAFar) 

Faculdade de Farmácia (CMF) Farmácia 

10 
Programa de Pós-Graduação em Ciência dos 
Medicamentos e Alimentos 

Faculdade de Farmácia (CMF) Farmácia 

AÇÃO STATUS 

4.1) Instruir os estagiários de Arquivologia Finalizado 

4.2) Acompanhar as atividades realizadas pelos estagiários Finalizado 
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11 
Coordenação do curso de graduação em 
Engenharia de Produção (TGP) 

Escola de Engenharia (TCE) 
Praia 

Vermelha 

12 
Departamento de Análise Geoambiental 
(GAG) 

Instituto de Geociências 
(EGG) 

Praia 
Vermelha 

13 Direção do Instituto de Computação (TIC) Reitoria (RET) 
Praia 

Vermelha 

14 Departamento de Engenharia Elétrica (TEE) Escola de Engenharia (TCE) 
Praia 

Vermelha 

15 
Coordenação do curso de graduação em 
Ciência Ambiental (CGB) 

Instituto de Geociências 
(EGG) 

Praia 
Vermelha 

16 Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) 
Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) 

Gragoatá 

17 
Coordenação de Administração Patrimonial 
(CAP) 

Superintendência de 
Arquitetura, Engenharia e 
Patrimônio (SAEP) 

Gragoatá 

18 Departamento de Patrimônio Móvel (DPM) 
Coordenação de 
Administração Patrimonial 
(CAP) 

Gragoatá 

19 
Coordenação do curso de graduação em 
Medicina Veterinária (MGV) 

Faculdade de Veterinária 
(CMV) 

Veterinária 

 

Além disso, durante as orientações dadas, a SAIN/CAR elaborou, em 

conjunto com a SAEP, um manual sobre a nomenclatura de plantas. 

 

e) Projeto 5: Participar das etapas de mapeamento de processos e 

padronização de documentos no SEI. 

 
Quadro 31 - Participar das etapas de mapeamento de processos e padronização de documentos 

AÇÃO STATUS 

5.1) Remodelar os mapeamentos de processos e padronizar documentos no SEI 
Em 

andamento 

5.2) Realizar a implantação do processo de solicitação de assessoria técnica em 
arquivos no SEI 

Não iniciado 

 
Este projeto conta com a participação de uma arquivista da SAIN na 

implantação de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito 

da UFF. É um projeto que está em andamento sem um prazo específico para 

serfinalizado. 

 

3.5.2.2 Arquivo Permanente 

 

a) Memória UFF 

 

Objetivos: identificar a massa documental acumulada; elaborar metodologia de 

arranjo e descrição; destinar as publicações; suspender o dispositivo legal que 

estabeleceu o Memória UFF e identificar os itens (1ª etapa: 2018 e 2ª etapa: 2019). 
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Quadro 32 - Projeto Memória UFF 

ATIVIDADES SITUAÇÃO 

Selecionar as duplicatas para 

eliminação 
Concluída 

Visitar periodicamente o LACORD 

para acompanhar higienização de 

acervo 

Suspensa 

Elaborar justificativa para suspensão 

da coleção memória UFF 
- 

Classificar e destinar  Concluída 

Recondicionamento e inserção de 

etiquetas 
Concluída 

Elaborar plano de trabalho para 

segundo lote de Memória UFF que 

está no LACORD 

Não iniciada 

 

b) Teses e Dissertações 

 

Objetivos: mensurar, higienizar e identificar as teses e dissertações soba guarda da 

CAR; identificar as políticas que regulam a guarda e acesso de teses e dissertações 

da UFF ao longo dos anos; e elaborar uma política de guarda e acesso para Teses e 

Dissertações com base na instrução de serviço SDC nº 01, de 10/10/2014, que dispõe 

sobre a aplicação da TTDD de Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições 

Federais de Ensino Superior na UFF. 

 

Quadro 33 - Projeto Teses e Dissertações 

ATIVIDADES SITUAÇÃO 

Diagnóstico de conservação das 

teses e dissertações. 
Concluída 

Identificar nas políticas de biblioteca 

e arquivo bem como no Memória 

UFF a guarda e acesso das teses e 

dissertações: elaborar justificativa p 

guarda e acesso pelas bibliotecas 

Concluída 

Elaborar Parecer sobre a política de 

guarda e acesso de teses e 

dissertações junto à Coordenação 

de Bibliotecas (CBI) 

Concluída 

 

A massa documental acumulada mensurada em 319 caixas (aproximadamente 

44,66metros lineares) de teses e dissertações faz parte também do Memória UFF.  

Este foi transferido para o LACORD em 2018 para higienização quando também foi 
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emprestada uma mesa dupla de higienização.  

 Em julho foi entregue à Coordenação da CAR a nota técnica 01/2019, de 18 de 

julho de 2019 sobre guarda e tratamento para viabilizar acesso e pronta consulta das 

dissertações e teses produzidas no âmbito da UFF. Na nota foi apresentado o histórico 

e fundamentação legal sobre a produção e acesso de teses e dissertações a partir da 

legislação brasileira, dos métodos da biblioteconomia e da arquivologia; Análise das 

teses e dissertações que estavam sob a guarda da Coordenação de Arquivos e 

propostas técnicas. 

 

c) Boletins de Serviço 

Objetivos: dar continuidade aos trabalhos; conferir e descrever exemplares para 

elaboração de instrumento de pesquisa. 

 

Quadro 34 - Projeto Boletim de Serviço 

ATIVIDADES SITUAÇÃO 

Mensurar boletins de serviço Concluída 

Montagem de arquivo deslizante e 

acondicionamento de BS 

Suspenso  

(aguardando recebimento de 

estantes) 

Transferir os boletins de serviço 

após montagem de estantes 
Concluída 

Elaborar instrumento de pesquisa 

(listagem descritiva) 
Em andamento 

Higienização e acondicionamento Não iniciada 

Organização do espaço físico Não iniciada 

Acondicionamento nas estantes Não iniciada 

 

Com a inundação ocorrido em outubro de 2019 no Arquivo cerca de 21 caixas 

dos anos 2000, 2001, 2004, 2006, 2012 a 2015apresentaram indícios deterem sido 

molhadas parcial ou totalmente. Todas foram abertas, retirados os boletins e 

colocados nas estantes da sala de trabalho e na sala anexa ao depósito 1 da SAPE. 

Foram utilizadas folhas de papel toalha para entrefolhar cada BS que teve mais de 

20% de sua estrutura molhada. 

Os boletins com menos de 20% da estrutura molhada (isto é, as laterais e 

envelopes) secaram rapidamente ao serem colocados em prateleiras. Logo foram 

recondicionados em envelopes e em 11 caixas box e colocados junto ao montante de 

caixas de BS. 

 Os BS que sofreram mais de 20% de danos: dos anos de 2000 e 2001, 
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continham grampos em cada edição e estavam amarrados com barbante. Na 

secagem foram retirados os itens metálicos e cada edição foi entrefolhada. Os Boletins 

e bonecas dos anos mais recentes, cada edição e boneca, estavam em envelopes de 

papel pardo. Estes BS foram monitorados entre os dias 08 e 11 de outubro e 16 e 18 

de outubro: as folhas de papel toalha eram verificadas e trocadas quando necessário. 

Em 18 de outubro, a atividade de secagem dos BS foi concluída com a listagem destes 

que sofreram mais danos, acondicionamento em envelopes em 11 caixas box de 

polionda com sachês de sílica gel. Essas caixas foram colocadas junto dos BS 

encadernados e que não possuem cópia digital com data anterior ao ano 2000, para 

serem monitorados a longo prazo devido aos danos. 

 

Quadro 35 - Boletins de Serviço danificados 

Nº DA EDIÇÃO DO BOLETIM DE 
SERVIÇO 

ANO 
Acondicionado em envelopes 

e em  

01 – 68 2000 2 caixas 

100 – 159 2001 

2 caixas 161 – 170 2001 

172 – 193 2001 

158 – 165 2006 1 caixa 

21 – 33 2009 1 caixa 

33 – 42 2011 2 caixas 

01; 26; 28 2012 
2 caixas 

17; 22; 29; 145 2013 

11; 52 2014 
1 caixa 

177 – 183 2015 

TOTAL 181 edições 11 caixas 

 

d) Organização e manutenção do arquivo corrente da SAPE/CAR 

 

Objetivos: aplicar a tabela de temporalidade; estabelecer modelos de documentos; 

organizar o espaço de trabalho; planejar as ações da SAPE/CAR a partir dos 

instrumentos existentes. 

 

Quadro 36 - Projeto Organização do acervo da SAPE/CAR 

ATIVIDADES SITUAÇÃO 

Processar documentos remanescentes dos 

anos anteriores 
Concluída 

Atualizar listagem Concluída 
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Enviar documentos da atividade-meio para a 

Secretaria da CAR 
Concluída 

Trocar etiquetas de identificação Concluída 

Apresentar listagem de eliminação de 

documentos na CPAD 
Não iniciada 

Destinar caixas para eliminação Não iniciada 

 

 

3.5.2.3 Arquivo Especial 

 
Quadro 37 - Atividades planejadas pelo SAES (2019) 

Projeto Objetivos Atividade 

MAPEAMENTO DE UNIDADES 
UFF 

Mapear as unidades que 
produzem e/ou abrigam 
documentos especiais na 
Universidade 

Elaborar formulário (o) 

Definir a lista de destinatários 

Analisar as respostas 

Preparar um plano de ação para 
atender as unidades que 
necessitem de assessoria 

ACERVO GAR 
Finalizar a descrição item a item 
iniciada em 2018 

 

ACERVO GAR 

Buscar por Informes UFF que 
possam auxiliar e melhorar a 
qualidade das descrições do 
acervo 

Fazer o levantamento SAES e 
SAPE dos Informes UFF que 
temos  

Buscar os que faltam fora da 
CAR (SCS, GAR etc) 

INTEGRAR ACERVO SDC 
(SAES/SAPE) 

Estabelecer as relações orgânicas 
no acervo SDC (SAES/SAPE) 

Alinhar métodos de trabalho com 
o SAPE 

Estabelecer as conexões 
orgânicas possíveis 

PILOTO DE DIGITALIZAÇÃO 

Iniciar um projeto piloto de 
digitalização visando à 
preservação das fotografias mais 
antigas e preparando o SAES para 
a entrada em ambientes virtuais  

 

DIVULGAR O ACERVO 
CUSTODIADO PELO SAES 
NO SITE CAR/UFF 

Manter o site CAR munido de 
informações atualizadas sobre o 
acervo 

Manter o site da CAR atualizado 
a respeito do acervo SAES, 
fazendo contagens e 
atualizações quantitativas e 
qualitativas a cada 3 meses. 

IMPLANTAÇÃO DO ATOM Promover a difusão do acervo 
Retomar/abrir/manter conversas 
com partes interessadas na 
implantação do ATOM 

ATENDIMENTO À PESQUISA Promover a difusão do acervo 
Manutenção do atendimento às 
demandas de pesquisa 

 
 

Para uma primeira abordagem, foram definidas treze unidades, das quais oito 

já responderam. Das cinco restantes, quatro estão com endereços de e-mail 

desatualizados, o que impossibilitou o retorno do formulário. Alguns dados 

preliminares já podem ser observados como uma tendência, como por exemplo, o 

armazenamento em nuvem. Das oito unidades, seis (75%) afirmaram usar esse tipo 

serviço. A mesma proporção se aplica ao uso de HDs externos.  
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No quesito documentos sob guarda, apenas a Superintendência de 

Comunicação Social declarou não possuir guarda de documentos textuais impressos, 

manuscritos ou datilografados. Cinco unidades ainda produzem ou recebem 

documentos iconográficos digitais, e apenas uma ainda produz ou recebe fotografias 

analógicas.  

A respeito da atuação da Coordenação de Arquivos, todas as unidades 

declararam conhecer, sete (87,5%) declararam já terem tido contato e metade já 

solicitou assessoria, mesmo número das que já transferiram ou recolheram 

documentos à Coordenação.  

Na maior parte de 2019, cabe lembrar, o prédio da CAR não ofereceu internet 

aos servidores de forma que essa atividade foi muito prejudicada. Outro problema 

enfrentado foi a não atualização dos endereços eletrônicos e telefones de diversas 

unidades acadêmicas em seus sítios na internet após as mudanças de e-mails, 

tornando o contato inviável.   

Para 2020, é desejável expandir o questionário para outras unidades com o 

objetivo de ampliar a confiabilidade dos resultados, além de mapear e planejar 

assessorias baseados no retorno. Cabe lembrar que algumas das unidades já foram 

visitadas em 2019 por servidores do SAES. 

A descrição item a item do conjunto Gabinete do Reitor foi finalizada em maio, 

com 1590 itens atualizados, já dentro dos padrões exigidos para uma possível 

migração ao software AtoM.  Quanto aos Informes UFF, após buscas fora da 

Coordenação de Arquivos foram identificados informes com a equipe do Sensibiliza 

UFF. No entanto, ainda não foram analisados. 

A atuação conjunta com o SAPE, no acervo da SDC, não se concretizou em 

2019 e terá de ser postergado para 2020, tendo as unidades atuado de forma mais 

focada em suas demandas mais urgentes. 

O piloto de digitalização foi concluído com sucesso, tendo sido digitalizadas as 

653 fotografias que correspondem à totalidade dos conjuntos iconográficos mais 

antigos sob guarda do SAES, a saber: Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade 

de Direito de Niterói e Faculdade Fluminense de Filosofia. A digitalização já seguiu os 

padrões de qualidade exigidos para documentos digitais do tipo matriz (300 dpi em 

extensão TIFF), que constam nas “Recomendações para digitalização de documentos 

arquivísticos permanentes”, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). 

O site da Coordenação de Arquivos está atualizado quanto à quantidade de 
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itens especiais e quanto aos gêneros sob guarda da unidade em cada conjunto 

documental. 

No que diz respeito ao AtoM, avanços foram conseguidos ao longo do ano, com 

participação da unidade em diversas reuniões, culminando com a aprovação do 

software na governança da Universidade. Como último ato em 2019, houve uma 

conferência em novembro com responsáveis pelo AtoM da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), onde foram sanadas algumas dúvidas para que se inicie o 

planejamento de implantação na UFF. 

 

3.5.2.4 Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos 

 

a) Documentação da Faculdade de Tecnologia de São Gonçalo (FATESG) 

 

Em 2019 foi recebida pela CAR a documentação acadêmica da FATESG 

(Faculdade de Tecnologia de São Gonçalo) que encerrou suas atividades e o MEC 

determinou o recolhimento dessa documentação para a UFF. O representante do 

MEC informou aos representantes da UFF e entre eles, estava presente o 

Coordenador de Arquivos, que havia uma verba para ajudar no tratamento dessa 

documentação. Foi orientado pelo representante do MEC que deveria fazer uma 

relação de material a ser utilizado no tratamento documental. O Coordenador de 

Arquivos sugeriu que copiássemos a Relação de Material solicitado pelo SCRD para 

o ano de 2019 e que nessa relação fossem incluídos materiais permanentes que 

havíamos solicitados a CAR. Até o presente momento não recebemos o material 

solicitado. 

Acerca da documentação recebida, constaram os seguintes cursos: 01 

Gerência de Vendas, 02 Gerência de Processos Empresariais, 03 Gestão de 

Recursos Humanos. Mais tarde o curso 04 Gerência de Marketing (substituiu o curso 

01 Gerência de Vendas) e o curso 05 Gestão de Processos Gerenciais (substituiu o 

curso 02 Gerência de Processos Empresariais). 

Ao darmos início a organização documental, percebemos que nas primeiras 

caixas box, continham dossiês de alunos, separadas por curso, ano e semestre. 

Conforme íamos organizando a documentação dos dossiês de alunos, notamos que 

faltavam muitos documentos. Esses dossiês (nem todos) vieram em envelope pardo 

com nomes dos respectivos alunos e matrícula. Notamos que na maioria dos 
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envelopes, na frente do mesmo vinha escrito a caneta concluinte e o ano. Nesses 

envelopes, poucos continham o Histórico Escolar, pois, é através do Histórico Escolar 

que se comprova que o acadêmico concluiu ou não o curso. 

Encontramos inúmeros envelopes vazios, contendo o nome é a matrícula do 

acadêmico, um envelope sem identificação, mas contendo na frente do mesmo, três 

vias de um pagamento não efetuado, que se encontrava preso com um clipe. Outros 

continham a documentação incompleta (pelo menos, se todos os envelopes 

trouxessem em seu interior o Histórico Escolar e o diploma preenchido sem registro 

na UFF), facilitaria ao acadêmico na hora de solicitar o diploma, pelo fato de a 

FATESG ter fechado as suas portas. Inúmeros envelopes vinham escritos em sua 

frente: “desistente”, “trancou a matrícula” e “transferiu-se”, este último pelo fato de 

alguns acadêmicos terem deixado a FATESG para ingressar em outra Universidade.  

Encontramos vários documentos pertencentes a Secretaria do curso, 

misturados com dossiês de alunos, muitos rascunhos com anotações manuscritas, 

recibos com pagamentos e recibos sem pagamentos, vários tipos de requerimento 

preenchido pelos acadêmicos solicitando entre outros assuntos: histórico escolar, 

diploma, isenção de vestibular, desconto na mensalidade, trancamento de matrícula, 

cancelamento de matrícula, mudança de curso, transferência para outra universidade 

e outros.        

A documentação do acervo acadêmico estava uma desordem, pois, boa parte 

da documentação de dossiês de alunos misturava-se com outros tipos de 

documentação pertencentes ao acervo administrativo da FATESG. Foram 

encontrados controles de mensalidades dos alunos, currículos de professores, 

modelos de formulários utilizados pela FATESG, diário de classe em folhas individuais 

contendo a disciplina, o professor, o código da disciplina, crédito da disciplina, carga 

horária, mês do ano, classe, nº do semestre e o curso e diário acadêmico em folhas 

individuais contendo o nome do curso, o professor, a disciplina, nº de créditos, 

período, semestre e ano, portaria da FATESG, disponibilidade de docentes, 

atribuições da secretaria, atas de apresentação do projeto final do Curso: Gerência de 

Processos Empresariais,  

Quanto ao estado de conservação da documentação acadêmica da 

Faculdade de Tecnologia de São Gonçalo (FATESG), encontramos diversos tipos de 

deterioração nos documentos, entre os quais podemos citar: sujidades (inclusive 

poeira), manchas de ferrugem (pela oxidação de elementos metálicos em contato com 
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o papel),insetos como traças, documentos xerográficos que com o tempo e com a 

umidade (por estarem juntos, o toner, os fez grudarem um no outro) e com isso se 

perde algumas informações preciosas, as fotos dos alunos pregadas com clips na 

frente de certos documentos, além de perder as imagens dos alunos, muitas delas 

danificaram os próprios documentos onde estavam, isso sem contar as que foram 

perdidas durante a transferência da documentação até chegar a Seção de 

Preservação de Documentos Arquivísticos da Coordenação de Arquivos. Também 

foram encontrados diversos documentos, que durante a sua vida útil na FATESG 

foram molhados, deixando marcas amarelas por estarem dentro dos envelopes pardo 

e alguns destes, encontram-se colados, começando a sua deterioração.  

Antes de se fazer a organização documental, o arquivamento, o 

acondicionamento e o armazenamento, deveríamos ter feito a desinfestação de todo 

o acervo vindo da FATESG, para em seguida fazermos a conservação preventiva de 

todo o acervo (a higienização e a restauração dos documentos do acervo). Por se 

tratar de uma documentação importante, onde os ex-alunos podem solicitar na justiça 

o seu diploma por ter concluído o curso, preferimos inverter a ordem, começando pela 

organização documental e encerrando na conservação preventiva.  

 Entre muitos assuntos existentes no Acervo Documental Administrativo da 

FATESG, destacamos alguns, pelo fato de não termos concluído a organização 

documental.   

• Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos;  

• Autorização para Funcionamento do Curso de Recursos Humanos; 

• Projeto Pedagógico Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos; 

• Credenciamento como Centro de Educação Tecnológica e Autorização para 

Funcionamento do Curso Superior em Tecnologia em Gerência de Vendas; 

• Regimento do Conselho Diretor – CONDIR da Faculdade de Tecnologia São 

Gonçalo – FATESG; 

• Diário de Classe; 

• Ficha de Docente; 

• Tabela de Dispensa de Disciplinas; 

• Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; 

• Legislação Escolar Acadêmica; 



P á g i n a  | 93 
 

• Roteiro de Auto Avaliação Institucional 2004; 

• Regimento Geral CETSG; 

• Grade Curricular; 

• Diretrizes para Avaliação das Instituições de Ensino Superior; 

• Manual do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE – 2004; 

• Fluxograma Curricular (Recursos Humanos – Processos Gerenciais – 

Marketing); 

• Reconhece e Autoriza a Mudança na Nomenclatura dos Cursos; 

• Resumo Final (Gestão de Recursos Humanos – Gerência de Processos 

Empresariais – Gerência de Vendas); 

• Manual de Apresentação de Trabalhos Monográficos de Conclusão de Curso; 

• Relação de Docentes; 

• Folha de Pagamento dos Coordenadores; 

• Dossiê dos Professores; 

• Manual do Aluno da CETESG 2003 – 2004; 

• Modelos de Documentos Gerados pela FATESG; 

• Listagem de Periódicos Disponíveis na Biblioteca; 

• Direção Acadêmica – Plano de Disciplina; 

• Atas de Apresentação do Projeto Final do Curso: Gerência de Processos 

Empresariais; 

• Portaria da FATESG 

• Disponibilidade de Docentes; 

 

3.5.2.5 Arquivo de Processos 

 

As atividades desenvolvidas no Arquivo de Processos podem ser divididas em 

dois grandes grupos: atividades rotineiras e atividades programáticas ou pontuais. As 

atividades rotineiras são ações que são desenvolvidas de forma cotidiana, e fazem 

parte do fluxo natural da dinâmica do trabalho desempenhado no setor, como os 

desarquivamentos e o recebimento de processos. Tais ações estão abordadas em 

outras seções no decorrer do relatório. Aqui, focaremos exclusivamente no segundo 

tipo, as atividades programáticas ou pontuais. 

Entenderemos aqui as atividades programáticas ou pontuais como aquelas que 
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são executadas com objetivos pré-definidos, e com previsão de finalização. A partir 

daqui, abordaremos três ações desenvolvidas no setor no período de setembro a 

novembro: a informatização de procedimentos, a identificação e classificação da 

massa documental acumulada, e o mapeamento de prestação de contas para fim de 

eliminação de documentos. 

Sobre a informatização de procedimentos, iniciamos um projeto visando o 

controle de entrada e saída de documentos de forma eletrônica, com o objetivo de 

tornar mais claro e administrável o fluxo de movimentação de processos. Além disso, 

começamos a transformar os dados de localização do acervo disponíveis em meio 

fisico para o meio eletrônico, integrando com as informações relativas à 

disponibilização da documentação para empréstimo. Tal iniciativa otimizou o tempo 

relativo à pesquisa e localização das solicitações, além de criar mais uma metodologia 

de controle sobre o acervo. 

Por outro lado, a identificação e classificação da documentação acumulada foi 

a grande atividade do setor nos três meses compreendidos no presente relatório. 

Partindo do contextoapresentado na Introdução, após o diagnóstico foi criado um 

planejamento de ações prioritárias, com base no conjunto documental de maior 

dificuldade de identificação. Nesse contexto, o passo inicial foi o tratamento da 

documentação do Protocolo-Setorial do Gragoatá, que à época se apresentava sem 

qualquer identificação, organização ou controle da documentação existente. 

Apresentamos abaixo o quantitativo de processos identificados e classificados 

no período de setembro a novembro de 2019. 

 

Gráfico 11 - Quantidade de processos identificados e classificados 
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Ao dar início ao movimento de classificação dos processos administrativos, foi 

possível dimensionar o tipo de documentos existentes no acervo, além de estimar a 

quantidade de documentos elimináveis a curto (definido para efeitos de tabulação 

como até 2024) e médio e longo prazo (2024 em diante), além dos documentos de 

caráter permanente, conforme gráfico aseguir. 

 

Gráfico 12 - Estimativa de eliminação de processos 

 

 

Como é possível verificar, apenas baixa porcentagem da documentação pode 

ser eliminada a curto prazo. Além disso, parte da documentação dentro deste grupo 

ainda depende de dados referentes à aprovação de prestação de contas da Instituição 

pelo Tribunal de Contas da União. A partir daí, foi necessário o mapeamento das 

contas prestadas para fins de eliminação, iniciado pela presidência da CPAD e 

complementado por esta unidade. Após pesquisa, foi possível produzir o quadro 

abaixo com as informações consolidadas. 

 

3.5.3 Assessorias Técnicas em Arquivos 

 

a) Arquivo Intermediário 

 

As atividades relacionadas à assessoria técnica são disciplinadas pela Norma 

de Serviço nº 654, de 06 de dezembro de 2016. De acordo com esta normativa, as 

assessorias são solicitadas pelas unidades administrativas através de e-mail. Cumpre 

ressaltar que, desde a publicação das DTS SDC nº 47, de 02 de março de 2018 e a 
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DTS SDC nº 02, de 15 de janeiro de 2019 houve uma redução nas solicitações de 

assessorias, que impactam diretamente no quantitativo deste relatório.  

Além disso, foi publicada uma nova determinação de serviço, que suspende 

temporariamente a solicitação de assessorias técnicas por 12 meses – DTS SDC nº 

29, de 24 de junho de 2019. Sendo assim, os dados a seguir apresentados refletem 

diretamente as normativas vigentes, que culminaram na redução dos números. 

Entre os meses de janeiro de dezembro de 2019, foram atendidas 45 unidades 

administrativas. 

 

Quadro 38 - Assessorias técnicas SAIN/CAR (2019) 

Nº UNIDADE SUBORDINAÇÃO CAMPUS SITUAÇÃO 

1 Biblioteca de Rio das Ostras (BRO) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

Rio das 

Ostras 

Aguardando 

transferência 

2 
Coordenação do curso/Departamento 

de Educação Física (GGJ/GEF) 
Reitoria (RET) Gragoatá 

Aguardando 

transferência 

3 
Escola de Arquitetura e Urbanismo 

(TCA) 
Reitoria (RET) 

Praia 

Vermelha 

Aguardando 

transferência 

4 
Programa de Extensão Alfabetização 

e Leitura (PROALE) 

Instituto de Letras 

(EGL) 
Gragoatá 

Aguardando 

transferência 

5 
Seção de Desenvolvimento de 

Projetos (SDPR) 

Escola de 

Governança em 

Gestão Pública 

(EGGP) 

Reitoria 
Aguardando 

transferência 

6 Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

Gragoatá 
Em 

andamento 

7 
Biblioteca Central do Valonguinho 

(BCV) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

Valonguinho 
Em 

andamento 

8 
Biblioteca da Escola de Engenharia e 

Instituto de Computação (BEE) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

Praia 

Vermelha 

Em 

andamento 

9 
Biblioteca da Faculdade de Medicina 

(BFM) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

HUAP 
Em 

andamento 

10 
Biblioteca do Instituto do Noroeste 

Fluminense (BINF) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

Pádua 
Em 

andamento 

11 
Coordenação de Assistência 

Estudantil (CAES) 

Instituto de Ciências 

da Sociedade e 

Desenvolvimento 

Regional (ESR) 

Campos 

dos 

Goytacazes 

Em 

andamento 

12 
Coordenação de Pessoal Técnico 

Administrativo (CPTA) 

Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas 

(PROGEPE) 

Reitoria 
Em 

andamento 

13 Coordenação do curso de Arquitetura Escola de Praia Em 
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e Urbanismo (TGA) Arquitetura e 

Urbanismo (TCA) 

Vermelha andamento 

14 
Coordenação do curso de História – 

Bacharelado (GGH) 

Instituto de História 

(IHT) 
Gragoatá 

Em 

andamento 

15 
Departamento de Engenharia Agrícola 

e Meio Ambiente (TER) 

Escola de 

Engenharia (TCE) 

Praia 

Vermelha 

Em 

andamento 

16 
Departamento de Engenharia Elétrica 

(TEE) 

Escola de 

Engenharia (TCE) 

Praia 

Vermelha 

Em 

andamento 

17 
Departamento de Serviço Social de 

Campos (SSC) 

Instituto de Ciências 

da Sociedade e 

Desenvolvimento 

Regional (ESR) 

Campos 

dos 

Goytacazes 

Em 

andamento 

18 
Departamento de Engenharia de 

Telecomunicações (TET) 

Escola de 

Engenharia (TCE) 

Praia 

Vermelha 

Em 

andamento 

19 
Divisão de Desenvolvimento do 

Mercado (DM) 

Editora da UFF 

(EDUFF) 
Reitoria 

Em 

andamento 

20 
Divisão de Gestão de Desempenho 

(DGD) 

Coordenação de 

Pessoal Técnico 

Administrativo 

(CPTA) 

Reitoria 
Em 

andamento 

21 
Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu 

(DPLS) 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-

Graduação e 

Inovação (PROPPI) 

Reitoria 
Em 

andamento 

22 Divisão de Monitoria (DMO) 

Pró-Reitoria de 

Graduação 

(PROGRAD) 

Reitoria 
Em 

andamento 

23 Faculdade de Educação (ESE) Reitoria (RET) Gragoatá 
Em 

andamento 

24 Instituto de Letras (EGL) Reitoria (RET) Gragoatá 
Em 

andamento 

25 Seção de Análise de Lotação (SAL) 

Coordenação de 

Pessoal Técnico 

Administrativo 

(CPTA) 

Reitoria 
Em 

andamento 

26 
Seção de Informação Referencial 

(SIRE) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

Gragoatá 
Em 

andamento 

27 
Seção de Prevenção Sócio-Funcional 

(SPSF) 

Coordenação de 

Pessoal Técnico 

Administrativo 

(CPTA) 

Reitoria 
Em 

andamento 

28 

Secretaria Administrativa da 

Superintendência de Documentação 

(SA/SDC) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

Gragoatá 
Em 

andamento 

29 
Superintendência de Arquitetura, 

Engenharia e Patrimônio (SAEP) 
Reitoria (RET) Gragoatá 

Em 

andamento 

30 
Superintendência de Comunicação 

Social (SCS) 
Reitoria (RET) Reitoria 

Em 

andamento 

31 
Secretaria do curso de Serviço Social 

de Rio das Ostras (SA/RGS) 

Instituto de 

Humanidades e 

Rio das 

Ostras 
Encerrada 



P á g i n a  | 98 
 

Saúde (RHS) 

32 
Centro de Memória da Extensão 

(DIDM) 

Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX) 
Reitoria Encerrada 

33 
Coordenação de Seleção Acadêmica 

(COSEAC) 

Pró-Reitoria de 

Graduação 

(PROGRAD) 

Gragoatá Encerrada 

34 
Coordenação do curso de Engenharia 

de Produção de Niterói (TGP) 

Escola de 

Engenharia (TCE) 

Praia 

Vermelha 
Encerrada 

35 
Coordenação do curso de Serviço 

Social (SGS) 

Escola de Serviço 

Social (ESS) 
Gragoatá Encerrada 

36 

Curso de graduação em Física de 

Santo Antônio de Pádua – 

Licenciatura (SGF) 

Instituto do 

Noroeste 

Fluminense (INF) 

Pádua Encerrada 

37 Departamento de Arquitetura (TAR) 

Escola de 

Arquitetura e 

Urbanismo (TCA) 

Praia 

Vermelha 
Encerrada 

38 
Departamento de Contabilidade e 

Finanças (DCF) 

Pró-Reitoria de 

Planejamento 

(PROPLAN) 

Reitoria Encerrada 

39 Departamento de Neurobiologia (GNE) 
Instituto de Biologia 

(EGB) 
Valonguinho Encerrada 

40 
Departamento de Patologia e Clínica 

Veterinária (MCV) 

Faculdade de 

Veterinária (CMV) 
Veterinária Encerrada 

41 Divisão de Perícia em Saúde (DPS) 

Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas 

(PROGEPE) 

Reitoria Encerrada 

42 Faculdade de Nutrição (CMN) Reitoria (RET) Valonguinho Encerrada 

43 Pós-Graduação em Química 
Instituto de Química 

(EGQ) 
Valonguinho Encerrada 

44 
Seção de Informação e Publicações 

Administrativas (SIPAD) 

Superintendência de 

Documentação 

(SDC) 

Gragoatá Encerrada 

45 Seção Psicossocial (SPS) 

Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas 

(PROGEPE) 

Reitoria Encerrada 

 

 

O status “aguardando transferência” diz respeito às assessorias que tiveram 

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

pela SAIN. A exceção deste grupo de setores está a Biblioteca de Rio das Ostras, cuja 

visita não foi realizada, mas foi enviada a Lista de Transferência de Documentos já 

preenchida e os modelos de etiquetas. 

Para os casos “em andamento”, foi dado esse status para todos os setores que 

fizeram a solicitação, por meio do site da Coordenação de Arquivos. Estas assessorias 

encontram-se em diversos níveis de atuação, desde apenas o preenchimento do 

formulário no site até a realização da visita. 
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E para “encerrada”, trata-se de assessorias que foram encerradas no decorrer 

deste anos, seja por falta de retorno da unidade solicitante ou por já ter sido finalizado 

o tratamento dos documentos e a sua transferência realizada. 

 
Gráfico 13 - Status das assessorias técnicas SAIN/CAR (2019) 

 

b) Arquivo Permanente 

 

b.1) Orquestra Sinfônica Nacional (OSN/CEART): 

 

A assessoria foi iniciada em abril de 2019 a pedido da Coordenação de Música 

do CEART e encontra-se em andamento.  A Orquestra Sinfônica Nacional 

(OSN/CEART) contava com uma estagiária e uma bolsista do curso de arquivologia. 

O acervo é composto por documentos musicográficos (partes, partituras, reproduções 

e originais), classificados como permanentes (Portaria nº 488 de 13 de setembro de 

2002, referente à gestão de patrimônio), documentos iconográficos, sonoros, textuais 

e audiovisuais que necessitam de acondicionamento, identificação e avaliação para 

possível transferência ou recolhimento. 

A mensuração inicial da documentação em papel inicial é de 151,06 metros 

lineares. 

A partir de julho foram realizadas reuniões mensais com a bolsista e com a 

estagiária, orientando a realização das seguintes atividades: 
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• Identificação dos documentos textuais; 

• Terminar de retirar os documentos da toalete do teatro; 

• Identificação dos documentos musicográficos; 

• Verificar a relação entre os programas de concertos, partituras, folders, 

fotografias e vídeos e documentos textuais; 

• Acondicionamento dos documentos musicográficos em envelopes; 

• Identificação e quantificação de documentos audiovisuais, iconográficos 

para posterior envio dos dados aos servidores da CAR responsáveis pelo 

tratamento de documentos especiais; 

• Elaborar roteiro de entrevistas com os músicos para a identificação das 

partes e partituras soltas e sobre a história da OSN; 

• Fazer levantamento sobre organização de acervos de documentos 

musicográficos ou de orquestras: inventários, legislação, glossários e as 

normas para gestão de documentos musicográficos em conjuntos musicais 

do âmbito público. 

 

b.2) Seção de Informação e Publicações Administrativas (SIPAD/SDC): 

 

A assessoria técnica foi iniciada em abril a pedido das servidoras lotadas na 

unidade.  Foi solicitado um parecer técnico quanto ao arquivamento da documentação 

referente à produção do “Boletim de Serviço on-line, para arquivamento com a 

assinatura das chefias nas matérias enviadas por e-mail com vistas a possíveis ações 

e sustentabilidade, evitando cópias que forem consideradas desnecessárias. 

Em abril de 2019 foi realizada uma reunião e solicitada pela SAPE/CAR às 

servidoras a descrição dos passos para publicação dos BS, (como recebem os 

pedidos de publicação, quais os canais de comunicação, quais documentos 

necessários) para elaborar a proposta de tratamento arquivísticos dos documentos. 

 Recebemos a memória da reunião com alguns dos passos para a publicação 

solicitados e a descrição de algumas propostas. Enviamos mais e-mails, mas não 

conseguimos manter o contato (em decorrência da falta de internet e telefone). Em 

julho de 2019 foi publicada a Instrução de Serviço SDC nº 01/2019 de 27/06/2019, 

estabelecendo procedimentos para a publicação de matérias no BS. Esta assessoria 

foi encerrada. 
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c) Arquivo Especial 

 

Quadro 39 - Assessorias técnicas realizadas pelo SAES (2019) 

UNIDADE INFORMAÇÕES STATUS 

Superintendência de 

Comunicação Social 

(SCS) 

 

Visita técnica e orientação ao chefe da Divisão de 

Imagem e Audiovisual Renato Vasconcellos. 

Devido às condições precárias de armazenamento 

encontradas e à fragilidade dos suportes, o 

recolhimento deu-se de forma emergencial. 

Documentação 

recolhida 

Superintendência de 

Arquitetura, 

Engenharia e 

Patrimônio (SAEP) 

 

Foi dada sequência à assessoria já iniciada em 

2017 e cujo recolhimento foi interrompido por 

mudança de comando dentro da superintendência. 

Em 2018 foi restabelecido o contato e acordado 

que o recolhimento dos documentos cartográficos 

restantes ficava condicionados à reforma e doação 

das mapotecas da SAEP para a Coordenação de 

Arquivos. Em novembro do ano corrente houve 

nova visita à SAEP e a situação continua a 

mesma. Nos foi informado que as mapotecas não 

estavam mais lá. A assessoria, feita em conjunto 

com o SAIN, sugeriu a contratação de um 

bolsista/estagiário que, sob orientações do SAES, 

se dedique ao tratamento do acervo antes de 

proceder com o recolhimento. 

Aguardando 

reforma das 

mapotecas e 

tratamento da 

documentação 

 

 

3.6 INDICADORES OPERACIONAIS DOS ARQUIVOS 

 

3.6.1 Transferência de Documentos 

 

As transferências de documentos e novos pedidos de assessoria técnica estão 

suspensos conforme as DTS SDC nº 47, de 02 de março de 2018, DTS SDC nº 02, 

de 15 de janeiro de 2019, e DTS SDC nº 29, de 24 de junho de 2019.      Dessa forma, 

só foram autorizadas as transferências de documentos de setores que foram 

contemplados com as vagas do Programa de Estágio Interno e os que tinham 

assessorias técnicas abertas anteriores a data da última DTS. Por isso, a SAIN/CAR 

recebeu, no ano de 2019, um total de 920 caixas de transferências dos setores da 

UFF. 
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Quadro 40 - Total de caixas transferidas para a SAIN/CAR em 2019 

 

No Gráfico 14, estão representados os dados referentes ao recebimento de 

transferências, entre 2016 e 2019. 

 

Gráfico 14 - Série histórica de caixas transferidas para a SAIN/CAR (2016-2019) 

SETOR 
CAIXAS 

TRANSFERIDAS 

Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF 331 

Seção de Arquivo Permanente – SAPE/CAR 8 

Coordenação do Curso de Farmácia – MGF 17 

Departamento de Bromatologia – MBO 17 

Divisão de Controle de Certificados e Diplomas – DCCD/PROGRAD 7 

Departamento de Administração Escolar – DAE/PROGRAD 42 

Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN 12 

Departamento de Análise Geoambiental – GAG 5 

Coordenação da Graduação de Engenharia de Produção – TGP 42 

Departamento de Engenharia Elétrica – TEE 37 

Coordenação de Medicina Veterinária – MGV 54 

Laboratório de Reprografia – LARE 12 

Colégio Universitário Geraldo Reis – COLUNI 44 

Instituto de Computação – TIC 128 

Divisão de Patrimônio Móvel – DPM 47 

Departamento de Tecnologia Farmacêutica – MTC 17 

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciência dos Medicamentos 
e Alimentos – CMF/PGMA 

25 

Secretária das Pós-graduações da Faculdade de Farmácia – CMF/PPD-
GAFAR 

22 

Departamento de Farmácia e Administração Farmacêutica – MAF 42 

Departamento de Neurobiologia – GNE 6 

Departamento de Engenharia de Telecomunicações – TET 5 

Total de caixas transferidas em 2019 920 
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Das caixas recebidas, entre os anos de 2016 e 2019, temos um total de 1.319 

caixas aguardando tratamento técnico, conforme o gráfico 15: 

 
Gráfico 15 - Série histórica de caixas transferidas para tratamento técnico (2016-2019) 

 
Sobre o tratamento técnico das caixas transferidas, esclarecemos que não foi 

possível finalizar esta etapa pelos seguintes motivos: apenas 2 (duas) servidoras 

estavam destacadas para a tarefa de tratamento técnico; 1 (uma) servidora acumulava 

a tarefa de supervisão dos estagiários internos; e 1 (uma) servidora atuava nas 

atividades da Comissão de mapeamento de processos administrativos no âmbito da 

UFF. Ou seja, a falta de servidores envolvidos exclusivamente no tratamento técnico 

das caixas recebidas impactou na finalização dessa atividade.  

Na tentativa de sanar essa questão do tratamento técnico das caixas recebidas, 

a SAIN/CAR foi contemplada no mês de agosto de 2019 com a entrada de 2(dois) 
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novos servidores arquivistas para compor o quadro de pessoal. Essa medida, no 

entanto, ainda não é satisfatória para atender à demanda de tarefas acumuladas pela 

SAIN/CAR. 

 

3.6.2 Recolhimento de Documentos 

 
Em 2019 foram feitos 16 recolhimentos de 4 setores diferentes totalizando 33 

caixas (4,64m). Do total de recolhimentos, 9 foram tratados, ou seja, listados, descritos 

e recondicionados chegam à SAPE ainda em pastas de papelão, pastas jecas, sacos 

plásticos, com clips e grampos. Isso acarreta a mudança na metragem após este 

procedimento, sobretudo nos recolhimentos de documentos das unidades 

acadêmicas via SAIN. 

 

Quadro 41 - Recolhimento de documentos 

Nº DO DOC FUNDO UNID.ORIGEM 
QTD DE 

CX 
METRAGE

M 
DATA  

GRD 1/2019 
Escritório Técnico do Campus 

(ETC) 
BCG/SDC 1pct 0,01 2019 

GRD 1/2019 PROGRAD DCCD/DAE 9 1,26 Ago/19 

GRD 2/2019 PROGRAD DCCD/DAE 1 0,14 Ago/19 

GRD 3/2019 PROGRAD DCCD/DAE 1 0,14 Ago/19 

GRD 4/2019 PROGRAD DCCD/DAE 1 0,14 Set/19 

GRD 5/2019 PROGRAD DCCD/DAE 1 processo 0,01 Set/19 

LTD 1/2019 PROGRAD SAA/DAE 1 0,14 Mai/19 

LTD 2/2019 PROGRAD SAA/DAE 3 0,42 Ago/19 

LTD 3/2019 PROGRAD SAA/DAE 1 0,14 Ago/19 

GRD 1/2018 
Coordenação do curso de 

Farmácia (MGF/CMF) 
SAIN/CAR 2 0,28 Mai/19 

GRD 2/2018 
Departamento de Bromatologia 

(MBO/CMF) 
SAIN/CAR 2 0,28 Mai/19 

GRD 3/2018 
Departamento de Engenharia de 

Produção (TGP/TCE) 
SAIN/CAR 1 0,14 Mai/19 

GRD 4/2018 
Direção da Faculdade de 

Farmácia (CMF) 
SAIN/CAR 2 0,28 Mai/19 

GRD 5/2018 
Departamento de Análise 

Geoambiental (GAG/EGG) 
SAIN/CAR 2 0,28 Mai/19 
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GRD 6/2018 
Divisão de Monitoria 

(DMO/CAEG) 
SAIN/CAR 5 0,70 Mai/19 

GRD 7/2018 
Coordenação do curso de 

Medicina Veterinária (MGV/CMV) 
SAIN/CAR 2 0,28 Mai/19 

   33 cx 4,64 m  

 

Dos recolhimentos de 2019, destacamos: Os recolhimentos de diplomas e 

certificados oriundos SAA/DAE/PROGRAD: Foram recolhidos 705 itens com datas 

entre 2014 e 2018. Verificamos que 41% (286 itens) dos certificados e diplomas foram 

emitidos somente no ano de 2018 e 71% (497 itens) são diplomas de pós-graduação 

stricto sensu. 

Abaixo um gráfico comparativo da quantidade de caixas recolhidas ao Arquivo 

Permanente entre 2014 e 2018. Os dados dos exercícios anteriores foram coletados 

nos relatórios anuais. Ao lado do quantitativo de caixas há uma estimativa de metros 

correspondente ao quantitativo de caixas. 

 

Gráfico 16 - Série histórica do recolhimento de documentos (2015-2019) 

 

Considerando que após o recondicionamento dos recolhimentos (que foi 

suspenso devido à falta de material), optou-se por só armazenar nos depósitos os 

recolhimentos que já estivessem tratados como meio de otimizar o espaço.  Neste 

sentido mapeamos 25 processos (3 caixas = 0,42m) do CEART que foram transferidos 

para o Arquivo de Processos (ofício SAPE/ CAR/ SDC n º67/2019). 

Paralelamente, solicitamos em julho de 2019 a suspensão do recolhimento de 

documentos (DTS SDC nº 36/2019, de 31 de julho de 2019) e desde então estamos 

recondicionando e avaliando os fundos já armazenados nos depósitos da SAPE a fim 

de abrir espaço para os recolhimentos. 
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No Arquivo Especial, em dezembro de 2018, houve um recolhimento de 

documentos filmográficos, informáticos e bibliográficos oriundos da Superintendência 

de Comunicação Social. No total, 674 itens foram recolhidos, na ordem que segue: 

312 CDs/DVDs; 1 fita DV, 244 fitas mini DV; 74 VHS e 42 folders/catálogos. O 

recolhimento foi o primeiro feito pelo SAES junto à SCS e acrescenta uma grande 

quantidade de registros de eventos da Universidade ao nosso acervo, quase todos 

em formato audiovisual.  

 

3.6.3 Processos 

 
Os documentos no Arquivo de Processos são recebidos, por regra, de forma 

avulsa, quando findada a análise processual. Por esta característica, há recebimento 

diário de documentos, que passam imediatamente por procedimentos de identificação 

e acondicionamento, de acordo com o setor de origem. Em situações excepcionais, 

devido à necessidade de liberação de espaço fisico em outros setores, ou quando são 

encontrados processos que não pertencem ao conjunto documental em que estão 

inseridos, há o encaminhamento de documentos ao Arquivo de Processos em massa, 

já acondicionados em caixas box, e que posteriormente será integrado ao acervo. 

A seguir podemos visualizar gráfico contendo a relação de entrada de 

documentos no Arquivo de Processos, dentro do período a qual o relatório se refere. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 17 - Quantitativo de entrada de documentos (nº de processos) 
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O alto volume de documentos mensais recebidos pelo setor, como é possível 

visualizar no quadro acima, e seu posterior procedimento de registro, identificação e 

acondicionamento demandam uma grande de carga de trabalho, uma vez que a 

análise é realizada de forma individual por documento. 

Outro dado importante a ser destacado em relação ao recebimento de 

documentos foi a absorção de mais de 400 caixas pelo Arquivo de Processos dias 

antes da transferência para a Coordenação de Arquivos. Apesar de tal atividade ter 

se dado em momento anterior ao que o relatório se refere, a documentação em 

questão não passou por qualquer tratamento de identificação e organização adequada 

antes da transferência, ficando sob responsabilidade da nova gestão do setor a devida 

intervenção. 

Por último, mais uma vez, é importante levantar a questão do alto volume de 

documentos recebimentos, em contraste com o espaço fisico disponível, e baixa taxa 

de documentos elimináveis a curto prazo. 

 

3.7 CRESCIMENTO DO ACERVO 

 
a) Arquivo Intermediário 

Entre os anos de 2018 e 2019, o acervo cresceu 25,34%, ainda que tivesse a 

determinação de serviço que suspendesse as transferências e as solicitações de 

assessoria técnica. Desta forma, o que pode justificar o aumento do acervo da 

SAIN/CAR é o recebimento de caixas de documentos dos setores que são assistidos 
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por assessorias técnicas ou que possuem parcerias de estágio interno com a 

SAIN/CAR.  

 
Gráfico 18 - Crescimento do acervo total SAIN/CAR (em caixas) 

 
 
 

b) Arquivo Permanente 

 

Gráfico 19 - Crescimento do acervo total SAPE/CAR (em caixas) 
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c) Arquivo Especial 

 

Gráfico 20 - Crescimento do acervo total SAES (em itens) 

 
 

 
d) Arquivo de Processos 

 

Quadro 42 - Total do acervo (Arquivo de Processos) 

TOTAL DO ACERVO (Arquivo de 

Processos) 

Total de caixas 10132 

Total de documentos não acondicionados 105 

Total em Metros Lineares 1440,53 

 
 
 

4 LABORATÓRIOS 

 
 

4.1 LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 

DOCUMENTOS (LACORD) 

 

Inaugurado em 28 de abril de 1988 e montado através de Projetos 

apresentados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 

foi o primeiro Laboratório em uma Instituição de Ensino Superior no Brasil, destinado 

exclusivamente à preservação do seu acervo.  

O LACORD é membro da Comissão Permanente de Sustentabilidade da 

Universidade Federal Fluminense e vem realizando ações sustentáveis significativas 

não só para a instituição, mas também para o meio ambiente.  
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Elencamos no quadro 43, as ações desenvolvidas pelo LACORD em 2019: 

 

Quadro 43 - Ações desenvolvidas pelo LACORD 

ATIVIDADES 
 

OBJETIVO AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

Higienização de acervos Preservação e devolução de 
acervos para as unidades 

 

1219 livros higienizados 

Ficha de diagnóstico Avaliação do estado físico do 
objeto 

 

48 livros Rosalvo do Valle 

Conservação curativa de 
acervos 

Preservação e conservação de 
acervos 

 

50 livros 

Acondicionamento de livros Preservação e conservação de 
acervos 

 

105 livros 

Acondicionamento de 
periódicos 

Preservação e conservação de 
acervos 

 

313 acondicionamentos de periódicos 

Mudança do LACORD para 
novo espaço físico 

Separar o LACORD do 
CORES 

Concluído no final do mês de novembro 

Reciclagem de papel, vidro, 
plástico e papelão 

Sustentabilidade Reciclagem de 1127 quilos de resíduos. 

Congelamento de acervos Desinfestação de acervos 
 

90 livros 

Visita ao LACORD dos 
alunos da GCI oferecendo 
orientações básicas de 
preservação e conservação 
de acervos. Mostrando as 
atividades de restauro de 
documentos em papel da 
Universidade 

 
Conscientizar a importância da 
preservação para os alunos e 

futuros profissionais 

40 alunos 

 
Visita ao LACORD dos 
alunos dos funcionários e 
bolsista da Biblioteca de 
Economia oferecendo 
orientações básicas de 
preservação e conservação 
de acervos. Mostrando as 
atividades de restauro de 
documentos em papel da 
Universidade 
 

 
Conscientizar a importância da 
preservação para os alunos e 

futuros profissionais 

06 integrantes 

 
Descarte responsável de 
papelão, papel, vidro e 
plástico.   
 

Realizado em parceria com a 
PROEX, por meio do Projeto 

Gestão de Resíduos da 
UFF/PROEX/ENEL 

1.432 de resíduos recicláveis 
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4.2 LABORATÓRIO DE REPROGRAFIA (LARE) 

 
O Laboratório de Reprografia - LARE foi criado em 1974, como um setor do 

antigo Núcleo de Documentação - NDC, para atender as necessidades da 

transformação do suporte de documentos oriundos das inscrições dos alunos nos 

cursos de graduação da UFF do então Departamento de Assuntos Escolares – DAE.  

Os equipamentos utilizados pelo LARE foram adquiridos através de convênios com a 

Alemanha e FINEP, após a formalização deste convênio iniciaram-se os serviços de 

microfilmagem. 

O serviço consistia em microfilmar os documentos dos cursos de graduação, 

que estavam arquivados em envelopes, e que eram os dossiês probatórios das 

inscrições dos alunos nos cursos de graduação a partir do ano de 1957, na época em 

que existiam as instituições de ensino superior que deram origem à UFF. 

As ações desenvolvidas pelo LARE, em 2019, estão descriminadas no quadro 

abaixo, com a lista de cada atividade e sua mensuração. 

 
Quadro 44 - Ações desenvolvidas pelo LARE (2019) 

ATIVIDADES  QUANTIDADE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Avaliação de 
documentos 

30,60 m Documentação acumulada 

Avaliação dos dossiês 
de alunos de pós-
graduação 

3.400  
dossiês 

Os dossiês foram ordenados por curso/ano. 
Atividade suspensa em julho. 

Avaliação dos 
processos de pós-
graduação 

5000 processos 
Os processos encontravam-se no setor e fora 
do escopo de atribuição do mesmo, sendo 
reconstituídas as partes encontradas. 

Preparação de 
documentos para 
digitalização 

65.450 
documentos 

Documentação de matrícula de vestibular 
anterior a 2017.  Conferência da ordenação dos 
documentos e retirada de grampos, clipes e 
outros elementos estranhos. 

Digitalização de 
documentos 

65.450 
documentos 

Captura e processamento técnico do documento 
e controle de qualidade. 

Fichas de registro 5.180 fichas 

Parceria com a Divisão de Controle de 
Certificados e Diplomas da PROGRAD.  
Impressão e conferência (Atividade suspensa 
em agosto por falta de material). 

Recebimento e 
registro da 
documentação 

16.000 
documentos 

Documentos oriundos das Coordenações de 
Cursos e da PROGRAD.  Conferência e entrada 
em planilha. 
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Indexação dos 
microfilmes dos 
registros de diplomas 

144 Criação de planilha com índice e descrição dos 
rolos de microfilmes de registros de diplomas da 
UFF que se encontram no arquivo de 
microfilmes. 

Cópia de Dados em 
CD 

80 Cópia do acervo da PROAC de mídias CD para 
armazenamento e organização em computador. 

Normatização de 
procedimentos 

01 Normativa para fazer cumprir a Portaria AN/MJ 
nº 92, de 23/09/2011 que dispõe sobre o Código 
de Classificação e a Tabela de Temporalidade 
de Documentos de Arquivo relativos às 
atividades-fim das Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES). 

Atendimento à 
pesquisa 

59 Atividade realizada mediante consulta ao acervo 
de jaquetas e rolos de microfilme. 

 

Foi transferido um total de 11 caixas, 3,60 metros lineares (cod. 125.242 – 

Total de curso. Matrícula total; cod. 125.253 – Recusa de matríclua e cod. 125.252 

– Jubilação) à Seção de Arquivo Intermediário (SAIN/CAR). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Superintendência de Documentação (SDC) é um órgão transversal a 

Universidade Federal Fluminense.  Com ações desenvolvidas no âmbito da gestão de 

pessoas, de documentos, gestão da informação e gestão de acervos, o Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos está presente em todos os campi da instituição.  

Além das Bibliotecas e Arquivos, compõem a SDC, dois (2) Laboratórios 

Técnicos:  o  LACORD que atua na conservação e restauração de acervos e o LARE 

que é responsável pela microfilmagem e digitalização de documentos dos setores 

acadêmicos e administrativos da Universidade. Com ações sustentáveis de 

higienização e conservação de documentos, bem como o descarte responsável de  

aproximadamente, 1.432 kg de papelão, papel etc, somadas a digitalização de  65.450 

documentos, realizadas pelo LARE, a SDC busca seguir as recomendações do Plano 

de Logística Sustentável da UFF,   contribuindo não só com a gestão documental da 

universidade mas também para o meio ambiente. 

Em parceria com a administração central e demais unidade da UFF coube a 

SDC, assim como aos demais setores, adequar-se aos novos procedimentos 

estabelecidos em 2019. Dentre os quais destacamos:  

• Decreto n.9.725, de 12/03/19, que extingue cargos em comissão e funções de 

confiança e limita a ocupação, a concessão ou a utilização de gratificações;  

• Decreto nº 9.739 de 28/03/19, do Governo Federal, que determinou a extinção, 

a partir do dia 31 de julho de 2019, de todas as funções gratificadas (FG’s) de 

níveis 4 a 7, atingindo trezentos e cinquenta e cinco (355) funções da 

Universidade Federal Fluminense, tendo como consequência, o 

desaparecimento das Unidades Organizacionais (UORG’s) vinculadas às 

respectivas FG’s; 

• Reestruturação e padronização administrativa da UFF, que precisou adequar-

se à decisão do Poder Executivo, reorganizando-se administrativamente às 

normativas publicadas pelo Governo Federal;  

• Reorganização administrativa, pela incorporação, das UORG’s imediatamente 

superiores, das atividades prestadas pelas seções e setores que perderam as 

funções gratificadas;  
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• Ajuste de lotação dos servidores lotados em UORG’s desativadas para as 

UORG’s imediatamente superiores, realizados pela PROGEPE;  

• Implementação do ponto eletrônico, que foi imposto à UFF por meio de decisão 

judicial transitada em julgado; 

• Cadastro dos dados biométricos realizado obrigatoriamente por todos os 

técnico-administrativos lotados nas unidades acadêmicas e administrativas da 

UFF em Niterói e fora de Sede;  

• Revisão e atualização do Regimento da SDC, realizada de acordo a 2ª edição 

do Guia para elaboração de Regimentos Internos, que orienta as unidades 

acadêmicas e administrativas da UFF com as principais diretrizes extraídas do 

Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal (BRASIL, 

2019); 

• Redução da jornada de trabalho (flexibilização), que consiste em autorização, 

por meio de portaria interna publicada pelo gestor máximo da instituição, aos 

servidores técnico-administrativos a cumprirem seis (6) horas diárias, segundo 

o marco legal e com foco na ampliação do atendimento ao público e melhoria 

da qualidade do serviço prestado pela universidade;  

• Além da restrição orçamentária, bloqueio de verbas, corte de despesas e de 

pessoal, temas constantes em 2019, que na prática trouxeram impactos 

consideráveis à SDC e a universidade. 

Com o desligamento de setenta e seis (76) Terceirizados, somados a exclusão 

de trinta e cinco (35) Funções gratificadas FG-4 e FG-5 das chefias imediatas, bem 

como a extinção de quarenta e uma (41) UORGs, os colaboradores da SDC 

mostraram capacidade de se adaptar e lidar com as circunstâncias adversas, sendo 

ainda mais resilientes frente às mudanças impostas. 

Várias providências foram tomadas pela SDC para melhoria da eficiência 

organizacional e aprimoramento da Administração Pública Federal.  Contudo, apesar 

dos resultados positivos alcançados, é importante ressaltar que  o encerramento do 

Contrato dos Terceirizados em 26/04/2019 e o Decreto nº 9.739 impactaram 

fortemente o desenvolvimento das atividades internas da Superintendência de 

Documentação. 

O Decreto nº 9.739/2019 fez que a Coordenação de Bibliotecas – CBI – se 

tornasse uma única unidade administrativa, passando assumir o papel de Chefia 
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Imediata das 30 Bibliotecas do Sistema e, consequentemente, de 169 servidores. 

Dispersas geograficamente em 8 (oito) municípios do Estado do Rio: Angra dos 

Reis; Campos dos Goytacazes; Macaé; Nova Friburgo; Rio das Ostras; Santo Antônio 

de Pádua; Volta Redonda e Petrópolis e mais 9 (nove) campi na cidade de Niterói: 

Campus do Gragoatá; Campus da Praia Vermelha; Campus do Valonguinho; 

Faculdade de Farmácia; Faculdade de Direito; Faculdade de Enfermagem; Faculdade 

de Veterinária; Instituto de Biologia e Hospital Universitário Antônio Pedro, recai sobre 

a Coordenação de Bibliotecas, a responsabilidade pelo acompanhamento e 

gerenciamento das frequências, licenças, afastamentos e avaliação de desempenho 

dos 169  (cento e sessenta e nove) servidores lotados fisicamente nas unidades 

vinculadas à CBI. 

Considerando o quantitativo de servidores vinculados à CBI, foi constatado na 

prática que a operacionalização do ponto eletrônico e o atendimento às demandas 

relacionadas ao mesmo exigem dedicação e tempo, o que influencia muito o 

desempenho das atividades de planejamento e acompanhamento das ações 

desenvolvidas pelas equipes no Sistema de Bibliotecas.  

Com a verba recebida da UFF no valor de 200 mil reais, destinados à 

bibliografia básica e complementar, somados a Emenda Parlamentar recebida pela 

Biblioteca de Macaé, no valor de Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais 

e noventa e dois centavos (39.986,92), foram adquiridos setecentos e setenta e nove 

(779) títulos e dois mil trezentos e noventa e seis (2.396) exemplares. 

Deste modo, mesmo diante de um cenário com muitos desafios, os indicadores 

deste Relatório, apontam um crescimento de 2,34% títulos e 1,59% exemplares em 

2019, totalizando um acervo na ordem de 426.450 títulos e 1.230.161 exemplares no 

Sistema de Bibliotecas. 

Percebe-se uma diferença entre o acervo recebido e o acervo catalogado, bem 

como uma diminuição do número de empréstimos e consultas.  Acreditamos que em 

parte, a diminuição da catalogação ocorreu pela descontinuidade dos terceirizados 

que atuavam no atendimento ao público.  As equipes tiveram que replanejar suas 

atividades para suprir esta função, dedicando um tempo menor à atividade de 

catalogação. Contudo, para ampliação do número de empréstimos e consultas, é 

fundamental que ações voltadas para circulação de materiais, serviço de referência, 

além de estudo de usuários e treinamentos sejam ampliadas. 

De forma positiva e no bojo das transformações advindas deste novo cenário, 
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a SDC incorpora na sua estrutura organizacional, uma nova Coordenação de Gestão 

e Difusão da Informação (CGDI).  Esta coordenação foi pensada pela SDC, e sua 

composição muito estimulada pela alta administração. A validação da sua criação, 

bem como a disponibilização do Gabinete do Reitor de um CD-4 para regularização 

da nova UORG, justifica-se principalmente, pela transversalidade da mesma frente as 

suas competências regimentais. Constam no planejamento da SDC para 2020, ações 

relevantes como Mapeamento Global da SDC que visam a realização de visitas às 

unidades com o intuito de oferecer um acompanhamento aos servidores, realizando o 

levantamento de necessidades e coletando informações que sejam relevantes para a 

intenção estratégica e mapeamento da situação global, dentre outras.  Vislumbrando 

o crescimento do RiUFF (uma destas ações), a SDC passa a contar com a CGDI para 

ampliar a divulgação da plataforma em canais oficiais da Universidade e redes sociais; 

implantar programas cíclicos de treinamento para usuários em todos os níveis; 

promover pesquisa de satisfação anual com a comunidade acadêmica, para avaliação 

dos serviços  e recursos do RiUFF; ampliar a adesão dos Cursos de Graduação e 

Programas de Pós-Graduação;  ampliar a equipe responsável pela Gestão do RiUFF; 

criar rotina de Atualização do DSpace; Integrar o RiUFF com o Sistema Acadêmico 

(IdUFF); implantar a ferramenta ORCID para identificação de pesquisadores da 

Universidade, segundo padrões internacionais; implantar a ferramenta Altmetrics; 

integrar o RiUFF com ferramentas de mídias sociais e gerenciamento de referência; 

implementar a coleta de dados automatizada em bases de dados de Acesso Aberto e 

outros Repositórios digitais; ciar canal institucional para divulgar destaques do acervo 

publicizados no RiUFF; garantir espaço virtual disponível em servidor e backup seguro 

em parceria com a STI; garantir assessoria jurídica permanente para questões de 

direitos autorais por meio da PROGER; dividir a plataforma do RIUFF em Institucional 

e acadêmico para melhor visualização e definir novas linhas de ação  para melhoria 

na operacionalização do mesmo. 

Cumprindo com o seu compromisso de possibilitar e facilitar o acesso à 

informação, em 2019 a SDC reassume a competência administrativa e operacional do 

Boletim de Serviço da Universidade (Norma de Serviço Nº. 672, de 28/02/19) e dá 

publicidade aos atos e procedimentos formais da instituição, com a publicação de 

duzentos e trinta e oito (238) boletins ao longo do ano. Com um novo conceito estético, 

a Superintendência de Documentação,  aposta em uma comunicação visual mais 

moderna e com melhor disposição das notícias no Boletim de Serviço, disponibilizando 
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um QR Code para acesso ao site, bem como uma nova disposição das seções.  

Pretende-se dar continuidade à indexação dos termos que compõem as matérias do 

BS, trazendo em breve, mais celeridade e facilidade na recuperação da informação 

pesquisada. 

No que tange à Gestão de Pessoas, a SDC vem trabalhando em parceria com 

outros setores da universidade como a PROGEPE/ DGL/CPTA, buscando atender a 

necessidade da administração, com o estabelecimento de critérios institucionais seja 

para ampliação e/ou movimentação de pessoal no âmbito da unidade. 

Em 2019, a SDC contou com trezentos e vinte e quatro (324) colaboradores. 

Entre estes, duzentos e vinte e três (223) servidores; (25) estagiários e setenta e seis 

(76) terceirizados, cujo contrato foi encerrado no dia 26/04/19.  

O Programa de Estágio da SDC é resultado de uma parceria com a PROGRAD 

e Coordenações dos Cursos de Biblioteconomia e Arquivologia da UFF.   Tem como 

objetivo utilizar as unidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos do município de 

Niterói, como campo para a realização de atividades complementares dos alunos dos 

respectivos cursos. 

O número de ajuste de lotação interna como Licenças, afastamentos realizados 

pela SDC ao longo do ano, foi de setenta e oito (78), englobando dezenove (19) 

nomeações que contemplou uma vaga de Administrador e demais cargos distribuídos 

de acordo com a necessidade das unidades. 

Registramos aqui, que duzentos e sessenta e dois (262) colaboradores 

informaram participação em cursos promovidos dentro e fora da instituição, com o 

objetivo de aperfeiçoamento profissional e pessoal, bem como adquirir novas 

habilidades com vistas a melhorar o desempenho de suas funções. 

Com a destituição das chefias imediatas, a Coordenação de Arquivos da 

Superintendência de Documentação, também enfrentou desafios e precisou se ajustar 

para acompanhar as novas mudanças, o que não impediu o alcance de bons 

resultados.  

A CAR recebeu cinco (5) arquivistas do concurso de 2019, o que mostra a 

preocupação da SDC em expandir o patrimônio humano, junto aos setores 

competentes, que os concursos públicos da Universidade contemplem mais vagas de 

arquivistas. 

Acerca dos serviços oferecidos pela Coordenação de Arquivos, destacamos o 

atendimento do usuário presencial, o desarquivamento de documentos, além do 
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número elevado de atendimento à distância, apontando à necessidade de um serviço 

de acesso à internet mais robusto.  

Atualmente, o espaço atual para guarda do acervo permanente da universidade 

ocupa três (3) depósitos do prédio da CAR. Com as assessorias técnicas realizadas 

pela Seção de Arquivo Intermediário (SAIN/CAR), o processamento técnico da massa 

documental acumulada da referida Seção, bem como com o recolhimento de 

documentos realizados diretamente das unidades produtoras, urge um estudo quanto 

às expectativas de crescimento dos acervos para um melhor aproveitamento do 

espaço físico do prédio. 

Um dos principais serviços realizados pela Seção de Arquivo Intermediário 

(SAIN) é o de assessoria técnica junto aos arquivos das unidades administrativas e 

acadêmicas da UFF. Diante disso, desde 2016, a CAR passou a incentivar os chefes 

das unidades que solicitem estagiários do curso de Arquivologia da UFF quando da 

abertura do edital de Programa de Estágio Interno da UFF, a fim de que esses alunos 

sejam o ponto focal entre os arquivistas da SAIN e a unidade solicitante. Dessa forma, 

a SAIN realiza, orienta e acompanha o trabalho dos estagiários nesses setores, 

ampliando a qualidade e dando mais celeridade ao trabalho.    

Os documentos transferidos à CAR já classificados racionalizam sobremaneira 

o tempo utilizado no processamento técnico dos mesmos pela SAIN. 

O Setor de Arquivo Especial (SAES) conseguiu expandir seu conjunto de 

equipamentos e serviços, por meio de parcerias com outras unidades. Foram 

incorporados temporariamente aos bens patrimoniais da SAES, um scanner de 

negativo, um scanner Kodak e uma mesa digitalizadora. Estes equipamentos 

estimulam a preservação de documentos e podem ser utilizados na implantação de 

um software de descrição, uma ação planejada pela SDC/CAR. Diante desta nova 

perspectiva, o SAES teve a oportunidade de atender usuários que necessitaram de 

digitalização de parte do acervo do SAES e assessorar a Coordenação de Arquivos 

em projetos como a reestruturação do site da unidade.  

Atendendo a determinação da Portaria Normativa SGP nº 09, de 01/08/2018 e 

com prazo de conclusão para 2021, a SDC por meio da CAR/SDC assumiu a 

operacionalização do Assentamento Funcional Digital (AFD) na UFF, que é um 

repositório digital dos documentos do servidor público federal, considerado fonte 

primária da informação, que substituirá a tradicional pasta funcional física dos 

mesmos. Deste modo, a UFF por meio da SDC/CAR iniciou no dia 05/08/19, o Projeto 
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de implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD) na instituição, que possui 

aproximadamente 3.215.000 (três milhões duzentos e quinze mil) páginas de 

documentos da área de pessoal, a serem digitalizadas e inseridas no Sistema do AFD. 

O Projeto que está sendo executado na Coordenação de Arquivos da 

Superintendência de Documentação, é fruto de uma parceria da SDC com  o Gabinete 

do Reitor,  Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Departamento de 

Administração de Pessoal (DAP) Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-

Reitoria de Administração (PROAD) e Pró-Reitoria de Planejamento 

(PROPLAN). Neste primeiro momento, o grupo de bolsistas coordenado pela equipe 

de Arquivistas da SDC/UFF, cuida da organização e digitalização do legado 

documental das pastas funcionais físicas sob custódia do Arquivo. 

Cabe destacar que a digitalização das pastas funcionais dos servidores da UFF 

é transversal a diversos órgãos e propiciará à área de gestão de pessoas, um acesso 

diferenciado e célere para a prestação de serviços e tomada de decisões, bem como 

resposta aos órgãos de controle (TCU, CGU, por exemplo). 

Outra frente de trabalho assumida pela SDC/CAR a partir de 02/09/2019 foi a 

transferência do Arquivo de Processos, sob a responsabilidade da Gerência Plena de 

Comunicações Administrativas da PROAD para a Coordenação de Arquivos. O setor 

está passando por mudanças internas e ajustes dos procedimentos arquivísticos para 

melhor atendimento ao público.  

Para aplicação de recursos orçamentários, a SDC conta com a PROGRAD, 

PROAD, DCF (PROPLAN). Importante mencionar que a SDC não é uma unidade 

gestora. Com medidas rígidas de restrição orçamentária, as universidades federais 

foram severamente afetadas em 2019.  Como consequência desta situação global, a 

Superintendência de Documentação não foi contemplada com Livre Ordenação (LO).  

Contudo, foi destinado à SDC, para compra de bens móveis, material de 

consumo/expediente e verba de suprimento de fundos o montante no valor de R$ 

322.116,71, incluindo o valor destinado à aquisição de Bibliografia Básica e 

complementar, no valor de R$ 200.000,00 (orçamento de 2018) conforme valores 

descritos na seção 1.6 deste Relatório. 

Importante informar que esse montante não se trata de uma transferência 

líquida da Administração central para a SDC. A compra de bens móveis corresponde 

a uma parcela desse montante e também inclui a transferência de bens de outras 

unidades da UFF para a SDC O valor desses bens foi consultado no SISAP e somado 
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ao valor total. 

A UFF é a maior universidade em número de alunos matriculados nos cursos 

de graduação, com 47.254 estudantes e a bibliografia básica e complementar, é um 

dos indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação da Diretoria de 

Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação – MEC. Neste contexto, 

a SDC foi contemplada com uma auditoria, com o objetivo de analisar através de 

amostragem, o suporte do Sistema de Biblioteca da UFF na formação acadêmica dos 

discentes matriculados nos cursos de graduação presencial da UFF.  Receber os 

profissionais auditores na SDC foi uma experiência enriquecedora e oportuna. Poder 

contar com as recomendações recebidas por meio do Relatório RA 03/2019 como 

atividade do PAINT 2019, foi uma oportunidade para ampliar a qualidade dos serviços 

oferecidos pela SDC. 

Agradecemos a todos os colaboradores da SDC, à alta administração da UFF, 

às Pró-Reitorias e Superintendências, bem como os parceiros internos e externos da 

universidade, que tornaram possível o cumprimento da missão da SDC. 

O Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF renova sua motivação para servir 

a sociedade e ao interesse coletivo, trabalhando de forma incansável para ampliar a 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão da universidade, contribuindo para o 

desenvolvimento do nosso país.  

 

 
 


