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Resumo 
O presente trabalho foi apresentado como trabalho de conclusão de curso na modalidade Relatório 

Técnico. O relatório pretende enfrentar a problemática que gira em torno da massa documental da 

Instituição Federal de Ensino Superior de Volta Redonda (IFES-VR) dentro da necessidade de se 

implementar mecanismos e técnicas de gestão documental, com objetivo de identificar se existem e 

quais são os principais métodos de gestão de documentos utilizada pela Instituição. O plano de ação 

que se seguiu, a partir da metodologia 5W2H, compreendeu: análise e levantamento do acervo 

documental; separação e triagem dos documentos; catalogação do mesmo; proposição de palestras; e 

proposição de padronização de método arquivístico.  

 

Palavras-chave: Gestão Documental; Arquivo; Massa Documental. 

 

 

1 – Introdução   

 
Sendo guardião de documentos importantes da vida acadêmica do corpo docente e 

discente, instituições de ensino frequentemente se deparam com a problemática de gerenciar 

uma grande quantidade de documentos ao mesmo tempo que se vê sem espaço físico para 

tanto. Desse cenário emergem tantas outras problemáticas e discussões. Quando falamos de 

gestão de documentos em instituições de ensino público, a gestão documental é essencial para 

que no setor público, se garanta à população, a partir de uma disposição legislativa, o acesso à 

informação . Neste trabalho, argumenta-se que a deficiência de organização dos documentos e 

a consequente dificuldade de acesso às informações são consequências da inexistência de 

gestão de documentos dentro das instituições.  

Como objetivo geral temos a proposta de identificar se existem e quais são os 

principais métodos de gestão de documentos utilizada pela Instituição. Já como objetivos 

específicos do trabalho temos: 1) Descrever o histórico  da organização; 2) Diagnosticar a 

massa documental arquivística produzida e acumulada no IFES; 3) Identificar como os 

métodos de gestão utilizados  pela IFES-VR impacta o direito do acesso à informação de 

docentes e discentes; e 4) propor a elaboração de um quadro de arranjo dos documentos do 

arquivo permanente, intermediário e corrente da IFES-VR. 

O presente trabalho tem por intuito a análise do problema enfrentado pela organização 

federal  e para tanto privilegiou-se como objeto de análise a massa documental acumulada na 

Instituição Federal de Ensino Superior  de Volta Redonda. O trabalho foi sistematizado em 

duas partes: Na primeira parte, realizou-se levantamento bibliográfico sobre o histórico da 

IFES- VR. A importância dessa primeira etapa se justifica pela necessidade do pesquisar em 

entender seu objeto de análise, bem como compreender as vicissitudes históricas que puderam 

moldar as tensões e problemáticas encontradas atualmente na gestão documental da 

instituição em foco; e na segunda parte fez-se uma avaliação com aporte na literatura sobre o 
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tema e logo em seguida apresentou-se uma avaliação do que pode ser feito para solucionar o 

problema encontrado. 

O trabalho está dividido em 5 partes. Na seção denominada “Apresentação do Caso”, 

explorou-se o histórico da instituição na qual o estudo foi realizado, como esta se estrutura, 

suas atribuições, de quando data o início do processo de arquivamento dos documentos, a 

descrição do problema e como a autora encontrou o problema.  

Na seção seguinte nominada “Revisão Bibliográfica” foram apresentados os conceitos 

importantes para enfrentar o problema quais sejam arquivo e gestão de documento. No dia a 

dia o conceito de arquivo é utilizado como sinônimo de documento e por isso compreender e, 

principalmente diferenciar os dois se mostra importante para a compreensão aqui proposta e 

problema que se pretende enfrentar. Ainda nesta seção, tratou-se do conceito de gestão de 

documento e como esta ferramenta pode melhorar atendimentos.  

Já na seção nominada “Plano de Ação” apresentou-se plano de ação elaborado pela 

autora após diagnóstico do problema. Identificou-se que a burocracia e falta de qualificação 

são problemas centrais e apresenta-se uma proposta de ação que privilegia um modelo de 

gestão que se volta para a eficiência na utilização de recursos.  

Já na última seção do trabalho apresentou-se os resultados da análise da situação 

problema como também os resultados da implementação do plano de ação, os resultados 

auferidos, como a situação investigada pode ser tratada, as contribuições da implementação da 

proposta.  

A relevância do trabalho se apresenta quando analisa um problema enfrentado por um 

ente da administração pública à partir da lente de uma um estudante que ali trabalha. O 

vínculo do/da estudante com o objeto da análise fornece uma análise profunda e crítica do 

objeto a partir das ferramentas de estudos que foram disponibilizadas ao/à estudante durante o 

curso de bacharel. Ademais, o estudo possibilitou identificar a importância do documento 

como elemento de prova jurídica e patrimonial. As informações neles contidas transmitem as 

atividades do formalizar de uma organicidade, demonstrando a evolução ocorrida na vida de 

pessoas físicas e na existência das pessoas jurídicas. 

 

2 – Apresentação do Caso 

 

 Nesta secção do trabalho destaca-se brevemente e sem pretensões de aprofundar na 

temática o histórico da organização, como este se estrutura, quais as atribuições da instituição, 

a data que se inicia o acúmulo da massa documental, a descrição do problema e como a autora 

se deparou com o mesmo.  

O presente estudo foi realizado na Intuição Federal de Ensino Superior localizada no 

município de Volta Redonda RJ. A IFES-VR foi criada em 17 de julho de 1961, pelo 

Presidente Jânio Quadros tendo como objetivo principal estabelecer uma Universidade de 

ensino profissionalizante de Engenharia, em uma área próxima a um centro industrial ligado à 

sua especialidade. 

 Posteriormente, foi reestruturada por meio do Plano de Reestruturação, tendo sido 

aprovada pelo Conselho Federal de Educação, CEF, através do Parecer n.º 90/68, em 

08/02/68, reestruturado pelo Decreto Presidencial n.º 6244, de 15/03/68 e pelo Parecer do 

CEF n.º 696, de 05/09/69. 
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Atualmente, conforme portal da instituição, a IFES tem sob sua subordinação 4 

(quatro) departamentos de curso e 4 (quatro) coordenações relativas aos cursos de 

Engenharia: Metalúrgica e Materiais, Produção, Mecânica e de Agronegócios; 1 (um) Curso 

de Graduação em Engenharia de Produção à distância; 5 (cinco) Cursos de Pós Graduação 

Engenharia Metalúrgica e Materiais, Produção, Mecânica, Tecnologia Ambiental, Modelagem 

Computacional e 1 (um) Curso Lato Sensu MBA Gerenciamento de Projetos. 

A Direção desta IFES, além de outras atribuições, funciona como um serviço de 

arquivo que atende às coordenações e departamentos a ela subordinados. Tem sob sua guarda 

documentos relativo à vida acadêmica dos alunos, tais como, pedido de emissão de diplomas, 

provas e resumos semestrais e também à carreira de docentes e servidores, como processos de 

capacitação, averbação de tempo de serviço, licenças, dentre outros. 

A documentação acumulada encontra-se guardadas em duas salas, em andares 

distintos. Uma das salas foi identificada o acondicionamento de documentos relativos à vida 

acadêmica dos alunos, que datam da década de 70. Na outra sala, são priorizados os 

arquivamentos de processos, tanto de colação de grau quanto de docentes. 

A infraestrutura física da IFES ora em estudo, possui dois arquivos permanentes com a 

finalidade de realizar o armazenamento de todos os tipos de documentos. Considerando-se 

que a IFES não possui um setor específico responsável pelos arquivos, os documentos 

recentes, ficam guardados nos departamentos. Já os que se encontra nos arquivos, grande 

parte estão armazenados de forma inadequada, impossibilitando a sua localização e o 

manuseio, o que dificulta trabalhar com agilidade no processo.  

O problema que foi objeto de estudo se ilustra com o caso que deu ensejo a 

necessidade da contratação da autora como estagiária no setor de arquivo da IFES-VR durante 

o período de maio de 2017 à dezembro de 2017.  

Um professor em vias de processo de aposentadoria se dirigiu até a IFES-VR para 

requerer um documento que datado da década de 70 que vinha a ser determinante para que 

seu pedido de aposentadoria fosse encaminhado. O cenário encontrado pelo professor no que 

se refere a gestão de documentos na unidade era que na realidade os funcionários não sabiam 

os documentos que tinham ou não dentro dos arquivo, sendo que o único arquivo de certa 

maneira organizado  era datado do década de 90 pra cá.  

Resultado, depois de muito tempo procurando, os funcionários não conseguiram 

identificar a localização do documento. O problema da falta de gestão de documentos na 

escola era tão grande que até mesmo fichas funcionais se perdiam na grande massa 

documental da instituição. Foi então que a abertura da vaga do estágio que a autora ocupou se 

fez a partir de uma demanda urgente e latente.  

A instituição não contava com um arquivo ou planilha que mostrasse aqueles 

documentos que estão ou não nos arquivos. Dessa forma, todas as vezes que uma 

documentação era requerida, os funcionários tinham que se deslocar até o arquivo e procurar 

nas pilhas de arquivo. Esse fato era problemático uma vez que os funcionários tinham que 

parar de trabalhar nas demandas do dia, que já eram em grande monta, para buscar um 

documento que nem sequer sabia existir ali.  

Outros problemas que foram encontrados no arquivo da instituição foi a falta de 

padronização do arquivamento e descartes feitos  fora do padrão exigido. O que resultava em 

falta de agilidade no serviço e falta de acesso fácil à informação. O protocolo por vezes 

seguido pelos funcionários era pedir que o requerente se encaminhasse a Niterói para fazer o 
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pedido do documento por lá.  Ou seja, o/a requerente terá tempo e dinheiro gastos no 

deslocamento para outra cidade sem a garantia de que terá acesso ao documento. O professor 

do caso relatado foi até Niterói, fez o requerimento e não conseguiu ainda acesso a um 

documento importante para sua aposentadoria.  

Por mais que não existam dados, gráficos, informes ou relatórios internos que tratem 

da problemática enfrentada, o caso enfrentado pelo professor por si só demonstra a urgente 

necessidade de se discutir e propor solução para o problema de gestão de documento em 

instituições públicas, sejam elas de ensino ou não.  

 

3 – Revisão Bibliográfica  

 

 . Os conceitos de arquivos e documentos são dois termos são por vezes utilizados nas 

falas diárias como sinônimos. Devido a importância do conceito de arquivo para este trabalho 

merece aqui um esforço para na compreensão e diferenciação deles. Ademais tratamos do 

conceito de gestão de documentos e como essa ferramenta pode melhorar o atendimentos.  

Segundo Lopes (1993), em pouco tempo, toda instituição quer seja pública ou privada, 

com mais de dois anos de existência, ao longo de seu funcionamento, já pensa o que fazer 

com aquele acúmulo de documentos gerado no decurso de suas funções. O acúmulo de 

documentos é gradual se desenvolve no decorrer do desempenho das atividades daquele 

organismo, e não quando inexiste aplicação de técnicas e mecanismos de gestão de 

documentos, classifica-se aquele acúmulo como massa documental acumulada. Esta nada 

mais é que um aglomerado que inviabiliza a localização e obtenção de documentos, dando 

ensejo à uma  impossibilidade de gozar o direito do acesso à informação. 

O progresso da corporação está registrado em conjuntos documentais, o que possibilita 

o estudo de vários aspectos: jurídico, social, econômico, administrativo, histórico, entre 

outros. No que se refere a vida cotidiana e as vicissitudes que ela acarreta é necessário 

destacar a importância dos documentos, uma vez que diversos aspectos, e muitos deles de 

grande importância são regidos pelos documentos. Contudo, considerando se, que para 

melhor entendimento da gestão de documentos precisa-se não só identificar as problemáticas 

como também compreender em profundidade as conceituações que giram em torno da gestão, 

que no caso em tela refere-se à conceituação de documento e arquivo. 

A partir da interpretação do conjunto de trabalhos que compuseram a revisão 

bibliográfica sumariza-se que documento pode se considerar uma palavra polissêmica, visto 

que qualquer tipo de suporte que registre informações apta de ser utilizada para estudo, 

pesquisa, provas, registros de pensamentos, entre outros registros, pois comprova fatos que 

ocorreram em algum momento ou época. 

Já o termo arquivo pode ser visto como um conjunto de documentos que foram 

gerados ou recebidos por uma instituição, empresa ou indivíduo, que detém sob sua guarda 

ordenadamente como fonte de informação para o desenvolvimento de suas atividades. 

 

3.1. Arquivo 
 

Desde os tempos primitivos, o homem necessitou armazenar sua existência, 

utilizando-se de objetos, sinais e desenhos, dessa maneira, começou a surgir às primeiras 

formas de documentos. Segundo Vieira (2005) “documento é tudo que registra uma 
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informação independente do valor que a ela venha a ser atribuído. O mesmo documento pode 

ter diferentes valores dependendo da forma como é visto e da importância que é dada a ele” 

(VIEIRA, 2005, p.1). 

Com o decorrer do tempo histórico a criação do alfabeto e da escrita foram se 

tornando essenciais para a organicidade da vida em sociedade. Assim, o homem passou a 

alterar o aspecto dos documentos. A sociedade evoluiu passando a reunir, conservar e 

sistematizar todos os materiais, em diferentes suportes, resultados de atividades políticas, 

sociais, econômicas, religiosas dentre outras. Assim, surgiram os arquivos. Segundo Paes 

(1997) “arquivo é a acumulação ordenada dos documentos criados por uma instituição ou 

pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a consecução de seus objetivos visando 

à utilidade que poderão oferecer no futuro” (PAES, 1997, p.16). 

Camargo e Bellotto (1996) corroboram com a ideia e afirmam que arquivo é “o 

conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por 

acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas” 

(CAMARGO & BELLOTTO, 1996, p. 5). 

Segundo a Constituição Federal Lei nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991:  

 
Consideram-se arquivos, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos 

por órgão público, instituições de caráter público e entidades privadas, em 

decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa 

física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 

documentos. (BRASIL, 1991). 
 

Nesse contexto, os arquivos universitários, de acordo com Belloto (2006) resulta da 

acumulação de documentos que são produzidos em entidades privadas ou públicas ao 

desenvolver suas ações administrativas e/ou jurídico-legais”.  O objetivo dos arquivos 

universitários, podendo expandir tal entendimento à arquivos de instituições de ensino, se 

insere na reunião, divulgação e conservação de documentos conexos e resultantes das 

atividades de administração e funcionamento da instituição de ensino. Dessa forma, a 

avaliação e descrição de tais documentos é fundamental para que sua localização e acesso 

futuro no grande intervalo de tempo seja possível. Nesse mesmo sentido, também temos a 

importância de viabilizar políticas e procedimento específicas para a gestão de documentos 

no decorrer do tempo de forma que nenhum documento de valor seja perdido ou até mesmo 

destruído. 

Roncaglio, Szvarça, Bojanoski (2004), em artigo nominado Arquivos, Gestão de 

Documentos e Informação, colocam que os documentos de arquivo, apesar de variar sua 

forma de apresentação, possuem características diferentes de outros documentos, os quais 

podem conter informações de grande valor sejam eles na área da pesquisa, da memória ou 

sociocultural. Fala-se de documentações que se acumulam no decorrer das atividades quer 

sejam de ordem da vida privado ou pública que se conectam a necessidades de ordem sociais 

e legais.   

Os mesmos autores afirmam ainda que é relevante organizar os documentos de 

arquivos, uma vez que isto significa classificar documentos em ordem de importância que 

pode ser analisado através da identificação de informações importantes que o mesmo pode 

conter. Nesse sentido, em seu cerne documentos atendem demandas de informação, por isso 

ensejam o questionamento de como acessá-las.    
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3.2. Gestão de Documentos para um Melhor Atendimento 

 

Gestão é a forma pela qual uma instituição organiza suas ações para atingir seus 

objetivos de maneira eficiente e com qualidade. Logo, gestão pode ser definida como uma 

política de trabalho evidenciando pela praticidade e organização. Libâneo (2011) define 

gestão como sendo as sequências de procedimentos que para chegar a uma decisão se alinham  

à uma intenção e processos de sistematização. Trata-se da atividade pela qual são mobilizados 

meios e procedimentos para se atingir as metas da organização, envolvendo basicamente, os 

aspectos gerenciais e técnicos administrativos. Nesse ângulo, é sinônimo de administração. 

Consequentemente, uma instituição ao desenvolver suas atividades administrativas 

produz documentos de diversas espécies, formatos, forma e gêneros e, independentes de como 

os documentos se apresentam, segundo Wrany (2011), passam por três fases. 
 

1ª fase: fase de produção de documentos: destina-se a elaboração de 

documento de acordo com as necessidades das atividades especificas da 

instituição; 

 2ª fase: fase de utilização dos documentos: destinada ao uso do documento 

para a atividade de uma função e o encaminhamento para sua guarda; 

3ª fase: Fase de destinação do documento: destinada ao encaminhamento do 

documento para análise, assim avaliando quais os documentos devem ser 

armazenados no arquivo e quais devem ser eliminados (WRANY, 2011). 

 

Nesse sentido, de acordo com Moreno (2008), gestão é um termo o qual está 

relacionado a administração, é o ato de gerenciar, assim, é necessário ir além do ato de 

registrar a informação em um suporte, é necessário ainda que se tenha um planejamento de tal 

forma que, mesmo com uma grande quantidade de documentos disponíveis  atualmente, 

principalmente a disponibilidade de as ferramentas tecnológicas, seja possível localizar e 

utilizar a informação no tempo exato e necessário para uma tomada de decisão com qualidade, 

confiabilidade e precisão. 

A gestão documental, no Brasil, tem previsão legal na Lei nº 8.159/91 que “Dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências”. A área de 

estudo da gestão de documentos deu centralidade para a necessidade das organizações na 

estruturação e controle de informações que tem por objetivo facilitar o acesso a informação da 

instituição.  
 

Pode ser considerada como um conjunto de soluções utilizadas para 

assegurar a produção, administração, manutenção e destinação dos 

documentos possibilitando fornecer e recuperar as informações contidas nos 

documentos de uma maneira conveniente. (SANTOS, 2002). 

 

A lei 8.159/1991 conceitua gestão documental da seguinte forma: “o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento 

para guarda permanente”. Já nos artigos iniciais da mesma lei temos as seguintes disposições: 
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Art. 1º: É dever do Poder Público a gestão documental e a de proteção 

especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à 

administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de 

prova e informação. 

Art. 4º: Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 

documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.  

Art. 6º: Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou 

moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e 

administrativa. (BRASIL, 1991) 

 

Segundo estabelecido em Lei, a Gestão de Documentos está diretamente ligada com o 

uso de técnicas arquivísticas, que facilitam a localização, o acesso a informações, o 

relacionamento com outros documentos e evitam perdas, prazos e acúmulo de documentos 

desnecessários. (SANTOS, 2002). 

 

4– Plano de Ação  

 

Nesta secção apresenta-se o plano de ação elaborado pela estudante após diagnóstico 

do problema. Identificou-se que a burocracia e falta de qualificação são problemas centrais e 

apresenta-se uma proposta de ação que privilegia um modelo de gestão que se volta para a 

eficiência na utilização de recursos.  

A situação-problema identificada na instituição está diretamente relacionada com as 

disfunções burocráticas existentes na gestão, além da falta de profissionais com qualificação e 

treinamento adequado na unidade. Ao analisar essa fragilidade existente entre a formalidade e 

o agir humano, este relatório técnico busca por meio do desenvolvimento do presente Plano 

de Ação, apresentar propostas de melhoria a gestão da instituição, visando à adequação de 

uma gestão voltada para a eficiência na utilização dos recursos. As propostas apresentadas 

foram baseadas na análise dos pontos críticos. São elas: 

 

Tabela 1 – Plano de Ação – 5W2H 

 
What (O quê?) Análise, identificação, catalogação, padronização conforme normas arquivística. 

Who (Quem) Administradora responsável pela gestão de documentos juntamente com 

estagiários selecionados e orientados pela mesma. 

Where (Onde) Arquivo e setores da Instituição Federal de Ensino Superior em Volta Redonda 

When (Quando) 8 meses 

Why (Por quê?) Seguir o que está estabelecido na norma e melhorar o acesso a informação. 

How (Como) Treinamento, palestras, entre outros métodos para conscientizar os colaboradores 

a padronização do método de gestão documental e arquivístico que a IFES-VR 

instituir.  

How Much 

(Quanto?) 

Custo de oportunidade, estagiário com bolsa de R$400,00 reais. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Foi elaborada uma sistematização dos procedimentos para realização da gestão do 

conjunto de documentos produzidos e acumulados pela entidade ali dispostos. Em seguida 

avançou-se à ordenação desses documentos, que segundo Gonçalves (1998), envolve 

parâmetros como número de documento, data, local de procedência, identificação do emissor 

e destinatário e o tema específico do documento. 

No setor denominado como arquivo permanente localizado em um espaço distinto da 

IFES foi feita análise e levantamento do acervo e posteriormente confeccionado uma listagem 

descritiva do acervo em formato de planilha. A instituição ainda detém outro arquivo, 

localizado na parte térrea da unidade, denominado como arquivo corrente que possui os 

documentos em tramitação, que por vezes é objeto de consulta da universidade, e junto deste 

também encontra-se um arquivo intermediário com documentos com pouco uso. Devido ao 

fato de serem pouco utilizados, não interferem na análise aqui proposta.  

Neste contexto para realizar a gestão dos documentos me paramento usando E.P.I. 

(equipamento de proteção individual) com máscara, luva e jaleco; inicialmente para melhor 

visualização e mobilidade das caixas realizando a separação das mesmas, dispondo as nas 

prateleiras que ficam dentro do arquivo, ordenando a separação por setor, ano e tipo; feito isto 

com auxílio de um carrinho faço o transporte das caixas em média de dez unidades, me 

deslocando a uma sala dentro do mesmo prédio que fora previamente separada para este fim. 

Para avaliação, análise dos documentos foi separada uma das caixas identificando o 

seu conteúdo e informações para melhor classificação, é observado se possuem envelopes de 

identificação, sua integridade e se estão vinculados às caixas das disciplinas pertinentes. Os 

documentos são devidamente triados e dispostos nos envelopes com uma etiqueta de 

identificação segundo suas respectivas disciplinas, departamento e ano, se necessário é 

realizado a higienização prévia com pano seco retirando a poeira e outros resíduos visando 

manter a preservação dos mesmos. Posteriormente a documentação foi condicionada em caixa 

boxe, que é lacrada, sinalizada e catalogada com código de classificação numérica criada para 

melhor ordenação e localização dentro do arquivo permanente. Durante a avaliação se 

observado que os documentos não possuem envelopes, efetua-se o recolhimento de pacotes 

vazios, que a princípio continham folhas sulfites, a fim de utilizá-los como envelope de 

identificação, que são doados de outras unidades de coordenação e até mesmo da secretaria, 

visando à redução de gastos de modo a contribuir com a sustentabilidade e o meio ambiente. 

Ao finalizar catalogação das caixas retorna-se com as mesmas ao arquivo de origem, 

arquivo permanente, onde são conservadas em forma ordenada, sequencial nas prateleiras. Em 

caso de identificação de documentação fora do prazo de guarda, foi feita a preparação 

adequada para que posteriormente sejam destinados a Superintendência de Documentos do 

Arquivo Central - SDC, localizado na cidade de Niterói-RJ, tendo em vista sua eliminação, 

descarte; contudo foi produzida uma lista computadorizada, codificada de modo a otimizar o 

reconhecimento das caixas contendo: ano, departamento, tipo documento, numeração e 

sequencial. Esta listagem foi disponibilizada à coordenação – supervisora, que havendo 

autorização para encaminhar os arquivos efetua remoção das caixas destinando-as ao S.D.C. 

 

 

5 - Conclusão 
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 A conservação histórica da guarda da produção documental em uma instituição 

pública não só é de interesse dos requerentes, no caso de instituição de ensino, corpo docente 

e discente, como também este serve ao propósito de conservação histórica que objetiva 

resguardar o interesse público. Hoje, a Lei de Acesso à Informação garante a viabilidade de 

qualquer pessoas ter acesso à informações públicas. Contudo, a falta de organização 

adicionadas a grandes massas documentais são entraves à realização desse direito.  

 A IFES- VR desde sua fundação gera numerosos documentos que chega a constituir 

enorme massa documental. Diante desse cenário, ausência de gestão de documentos gera 

descontrole e a capacidade de perda de todas as suas referências e documentos 

Após identificar os problemas existentes nos arquivos da IFES, devido a necessidade 

de proteger os documentos lá armazenados, se faz necessário a implantação de  protocolo para 

conscientizar os colaboradores sobre a importância de se trabalhar aplicando gestão 

documental para manter o  um  ambiente organizado e padronizado. A criação de um ckeck 

list também se faz necessário para facilitar a localização de documentação que necessitam ser 

encontrados nos arquivos.  Ademais, a fim de complementar o já dito se faz necessário 

também a confecção de placas de sinalização para determinar a localização de documentação 

identificando-os por departamento. 

  Por fim, após enfrentar o caso-problema e recorrermos ao aporte da literatura sobre 

gestão de documentos que fornece contribuições importantes como as propostas de 

implantação da metodologia 5W2H, criação do check list e melhoria no layout do arquivo, 

acredita-se ser possível oferecer serviços de mais qualidade, acabando a morosidade 

processual administrativa, uma vez que dessa forma ao requerente do documento será 

sugerido em menor escala que este se desloque até Niterói para resolver o problema.  

 O plano de ação proposto neste relatório foi implementado de forma parcial na 

instituição. Contudo, mesmo com a aplicação parcial do plano já foram solucionados 

problemas críticos que existiam no arquivo, quais sejam, ferramentas que evitam acúmulos 

desnecessários de documentos, possíveis perda de documentos, entre outros. As propostas 

sugeridas são úteis e relativamente fáceis de serem adotadas, por meio da conscientização e 

mudanças de comportamento dos colaboradores. 

No que se refere à documentação que continua sendo gerada, foi proposto um 

planejamento à administração da Instituição, um trabalho nos setores, para explanação da 

forma correta de proceder com os documentos, segundo os padrões de uma gestão de 

documentos adequada e eficiente. 

No que se refere às possibilidades de tratamento da situação, mais uma vez evidencia-se os 

principais pontos a serem enfrentados: catalogar o arquivo, fazer identificações e planilha para 

ter um controle de entrada e saída, e mudar layout do arquivo com o endereçamento do 

arquivo pois facilitaria o acesso e a identificação dos documentos a serem encontrado.  

Já no que se refere aos resultados da proposta de intervenção temos que ela foi 

aplicada parcialmente. O layout não foi feito porque foi alegado que isso depende de verba, 

contudo, e também pela não mudança do layout como proposto, vê-se que o arquivo 

continua se deteriorando. Devido ao fato de envolver verba e repasses entre entes da 

federação, sabe-se se tratar de um objetivo a longo prazo.  

Dado o exposto, devido a massa documental do IFES-VR estar localizada em 3 

lugares distintos e algumas das propostas feitas se relacionarem a repasses de verba, 
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identifica-se problemáticas que podem ser abordadas em trabalhos futuros que se 

pretendam continuar as discussões e proposições iniciadas aqui, quais sejam: Identificar se 

o plano de ação proposto está sendo implementado pelo quadro funcional da instituição, 

bem como produzir uma análise comparativa do índices de eficiência do trabalho público 

antes e depois da implementação do plano de ação proposto no presente trabalho.   
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