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RESUMO 

 

Estudo dos sistemas de arquivos das Universidades Federais Brasileiras no contexto da política 

nacional de arquivos. Os sistemas de arquivos tornaram-se uma perspectiva para a interação 

dos arquivos das universidades como uma das medidas que objetivam orientar as ações que 

deverão ser seguidas para gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo. Apresenta 

como questão principal, com base na legislação vigente: qual a perspectiva teórica que 

fundamenta a criação dos Sistemas de Arquivos das Universidades Federais Brasileiras? Tem 

como objetivo geral analisar os Sistemas de Arquivos das Universidades Federais Brasileiras 

como elemento da política pública arquivística, propondo requisitos para sua implantação. Esta 

pesquisa alia as dimensões teórica e aplicada, de natureza quali-quanti, do tipo exploratória, 

descritiva e analítica. Do ponto vista teórico, se desenvolve a partir de levantamento 

bibliográfico e documental sobre os aspectos que envolvem os sistemas de arquivos das 

universidades e seu alinhamento com a legislação vigente, observando sua abrangência e 

efetividade no contexto da política nacional de arquivos. Na dimensão aplicada, tem-se um 

estudo de caso múltiplo, visto que os sistemas de arquivos são estudados como fenômeno que 

ocorre em várias universidades, possibilitando estabelecer comparações entre eles em busca de 

melhores resultados para sua implantação. O universo da pesquisa englobou as 69 

Universidades Federais Brasileiras, contexto no qual estudou-se a amostra de 15 Sistemas de 

Arquivos institucionalizados por ato normativo, resultando num estudo multicasos. Buscou-se 

identificar e analisar o funcionamento dos Sistemas de Arquivos na perspectiva da legislação 

arquivística brasileira e suas contribuições para as universidades. Os resultados apontaram para 

poucos sistemas de arquivos implantados nas Universidades Federais Brasileiras, que foram 

elaborados sem um rigor teórico e conceitual e sob a influência da legislação vigente, embora 

exerçam grande contribuição para o desenvolvimento da gestão, preservação e acesso aos 

documentos de arquivo em comparação com as universidades que ainda não o fizeram.  

 

 

Palavras-chave: Política Nacional de Arquivos. Sistema de Arquivos. Universidades Federais 

Brasileiras. Arquivos Universitários. 
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ABSTRACT 

 

Study of the Archives Systems of Brazilian Federal Universities in the context of the national 

archive policy. Archive systems have become a perspective for the interaction of university 

archives as one of the measures that aim to guide the actions that should be followed for the 

management, preservation and access to archive documents It presents as its main question, 

based on current legislation, what is the theoretical perspective that underlies the creation of the 

Archives Systems of Brazilian Federal Universities? Its general objective is to analyze the 

Archive Systems of Brazilian Federal Universities as an element of archival public policy, 

proposing requirements for its implantation. This research combines theoretical and applied 

dimensions, of a quali-quanti nature, of the exploratory, descriptive and analytical type. From 

a theoretical point of view, it is based on a bibliographic and documental survey on aspects 

involving university archive systems and their alignment with current legislation, observing 

their scope and effectiveness in the context of the national archives policy. In the applied 

dimension, there is a multiple case study, since file systems are studied as a phenomenon that 

occurs in several universities, making it possible to establish comparisons between them in 

search of better results for their implantation. The research universe encompassed the 69 

Brazilian Federal Universities, a context in which the sample of 15 Archives Systems 

institutionalized by normative act was studied, resulting in a multicase study. We sought to 

identify and analyze the functioning of Archives Systems from the perspective of brazilian 

archival legislation and its contributions to universities. The results pointed to few file systems 

deployed in Brazilian Federal Universities; which were elaborated without theoretical and 

conceptual rigor and under the influence of current legislation, although they exert a great 

contribution to the development of management, preservation and access to archival documents 

in comparison with universities that have not yet done so. 
 

 

Keywords: National Archives Policy. Archives System. Brazilian Federal Universities. 

University Archives. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema desta pesquisa é o estudo dos Sistemas de Arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras no contexto da política nacional de arquivos, investigação que se 

desenvolve na Linha de Pesquisa “Fluxos e Mediações Sócio-Técnicas da Informação” do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), integrando também a produção intelectual do Grupo de Pesquisa Gênese Documental 

Arquivística, UFF/CNPq, do qual faço parte desde 2011, coordenado pela Prof.ª Dra. Ana Célia 

Rodrigues. 

Atuando na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desde 2005, como 

arquivista e logo como diretora do Arquivo Central da UFRJ, o tema dos sistemas de arquivos 

tornou-se uma perspectiva para a interação dos arquivos da Universidade e, desde então, esse 

assunto despertou meu interesse para pesquisa.  

Em 2006, foram iniciados na Universidade os estudos para a implantação de um 

sistema que articulasse os arquivos no âmbito de toda a instituição. Contudo, no ano de 2016, 

o Sistema de Arquivos da UFRJ foi normatizado, mas os esforços para sua consolidação 

continuam até os dias de hoje. Como de costume no serviço público, buscar apoio e parcerias 

ainda é uma constante necessidade, sem as quais nada avança. 

Como servidora, pude observar que no âmbito das universidades os arquivos ainda 

são negligenciados, tidos como unidades de apoio à administração e sem o reconhecimento de 

sua real importância. Para tentar mudar essa realidade é imprescindível a constituição de um 

órgão institucionalizado que seja o responsável pela atuação arquivística, dimensão que se 

reforça com o imperativo legal e, mais recentemente, pela aplicação da Lei de Acesso à 

Informação (LAI)1.  

Rodrigues (2013, p. 65) aponta que  

com a vigência da Lei de Acesso à Informação, a demanda social por 

documentos e informações que caracteriza o Estado brasileiro se amplia cada 

vez mais. [...] Todo cidadão passa agora a ter direito de solicitar cópia de 

qualquer informação contida em documentos produzidos ou acumulados pelos 

órgãos públicos.”   

Entretanto, destaca a autora, “[...] as consequências da falta de preparo da 

administração pública e da dificuldade para estabelecer políticas de gestão para seus 

                                                           
1 Lei nº 12.529, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações 

públicas. 
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documentos e arquivos causará impactos para a aplicabilidade da LAI no Brasil”, temática atual 

e de grande importância nos debates acadêmico e profissional. 

É necessário que as instituições estejam conscientes das políticas públicas para que 

haja uma aplicação efetiva da legislação e, então, possam tomá-la como base para o 

desenvolvimento de suas políticas internas. No caso dos arquivos, as políticas arquivísticas 

institucionais deveriam estar alinhadas às políticas públicas arquivísticas. 

De acordo com Flores (2017), uma política arquivística para os documentos de 

arquivo de uma instituição consiste numa série de medidas que objetivam orientar as decisões 

e ações que deverão ser tomadas para gestão, preservação e acesso de documentos autênticos, 

confiáveis, únicos, acessíveis e compreensíveis pelo tempo que for necessário.  

A política pública arquivística deveria ser expressa pela política nacional de 

arquivos concebida pelo Arquivo Nacional em 2001, como um conjunto de normativas e 

procedimentos técnicos e administrativos para disciplinar as atividades referentes aos arquivos 

da administração pública, objetivando a melhoria dos arquivos públicos. Para esse fim, é 

adotado o modelo sistêmico de abrangência nacional.  

Os modelos sistêmicos dados pela legislação brasileira estão representados pelos 

Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) e pelo Sistema de Gestão de documentos e Arquivos 

da Administração Pública Federal (SIGA). 

O Decreto nº 4.073/2002, que regulamenta a Lei de Arquivos, estabelece o 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e o SINAR. De acordo com o Decreto, o SINAR 

“tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, visando à 

gestão, à preservação e o acesso aos documentos de arquivo”. O órgão central do SINAR é o 

CONARQ, que tem a finalidade de “definir a política nacional de arquivos”. 

O SIGA, instituído pelo Decreto nº 4.915/2003, organiza as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal sob a forma 

sistêmica, e abrange as Instituições de Ensino Superior como órgãos seccionais do Ministério 

da Educação. 

Muito ainda há para se discutir acerca da política nacional de arquivos e sua 

implementação. Na verdade, o que temos de concreto é a publicação de uma legislação na área 

de arquivos. Essa legislação pode ser considerada com um dos elementos da política pública 

arquivística e muito dela se reflete nos processos construtivos de políticas institucionais 

arquivísticas. Nesse cenário, se dão os sistemas de arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras.  
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 156), conceitua sistema de arquivos como o “conjunto de arquivos de uma mesma 

esfera governamental ou de uma mesma entidade pública ou privada, que independentemente 

da posição que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo 

integrado e articulado na consecução de objetivos técnicos comuns”. Porém, essa definição não 

se apresenta na legislação estudada e necessita de maior aprofundamento.  

Tomando como base o SINAR, os sistemas de arquivos de algumas Universidades 

Federais Brasileiras já se concretizaram, conforme observamos em levantamento preliminar 

realizado em seus sítios institucionais e e-Sics. Na tentativa de tornarem as atividades 

arquivísticas mais eficientes e eficazes, e por fazerem parte do SINAR e do SIGA, os sistemas 

de arquivos são criados com o objetivo de integrar e organizar os arquivos universitários. 

No Brasil existem 69 Universidades Federais, de acordo com o Ministério da 

Educação. Neste contexto, apenas 15 instituições possuem Sistemas de Arquivos - UnB, UFG, 

UFSM, FURG, UFMG, UFES, UNIRIO, UFF, UFRJ, UFJF, UFBA, UFPA, UFPB, UFRN, 

UFERSA. Podemos observar que, nas universidades que possuem sistemas de arquivo 

instituídos por algum ato normativo, a responsabilidade pela gestão, preservação e acesso aos 

documentos de arquivo, dada de forma sistêmica, está articulada à política nacional de arquivos 

representada pela legislação vigente. 

Para contextualizar os estudos sobre sistemas de arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras, buscou-se demonstrar, a partir da Lei nº 8.159/1991, do Decreto nº 

4.073/2002, do Decreto nº 4.915/2003 e do Decreto nº 10.148/2019, os fundamentos da 

discussão sobre a temática proposta e que norteiam as políticas arquivísticas institucionais para 

as universidades. 

A escolha dos parâmetros legais se deve ao fato da Lei nº 8.159/1991, a Lei de 

Arquivos, ser o marco regulatório arquivístico no Brasil, regulamentada 11 anos mais tarde pelo 

Decreto nº 4.073/2002, e que estabelece as diretrizes para o SINAR, bem como o Decreto nº 

4.915/2003 que institui o SIGA, atualizados pelo Decreto nº 10.148/20192.  

A legislação arquivística “é o elo condutor por meio do qual se rege o fazer 

arquivístico de uma nação. Portanto, a base legal é o elemento-chave para que se ordenem 

determinados planejamentos e sirva de respaldo e garantia das ações que se desenvolvem.” 

(JAÉN GARCÍA, 2001, p. 3, tradução nossa).  

                                                           
2 O Decreto nº 10.148/2019, entrou em Consulta Pública através do arquivo Nacional no período de 04 de agosto 

à 04 de setembro de 2020. 
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O problema que se discute é que o norte estabelecido para a construção de sistemas 

de arquivos das universidades ancorado somente na legislação pode deixar lacunas que a 

mesma, por si só, não preenche, como por exemplo, a falta de parâmetros conceituais não 

localizados nos atos normativos que criam os referidos sistemas, pois esses parâmetros também 

não constam da legislação. 

Uma outra questão para se pensar é que a criação de sistemas de arquivos das 

universidades sem uma política institucional arquivística consistente, que alcance toda 

instituição, não garante a realização das atividades de gestão, preservação e acesso aos 

documentos de arquivos.  

Nesse processo de discussão teórica, a fim de definir a concepção dos sistemas de 

arquivos no âmbito das políticas institucionais das universidades, a problemática que se 

pretende abordar neste projeto repousa no fato de que a área ainda não consegue qualificar com 

segurança seus espaços arquivísticos dentro da esfera pública tendo como base a política 

arquivística, principalmente no que tange à importância dos arquivos universitários e seus 

sistemas de arquivos e o que esses espaços representam para a instituição nas quais estão 

inseridos. 

Nesse cenário, colocam-se as seguintes questões de pesquisa: com base na 

legislação vigente, qual a perspectiva teórica que fundamenta a criação dos Sistemas de 

Arquivos das Universidades Federais Brasileiras? Qual a função e a contribuição dos Sistemas 

de Arquivos para as Universidades Federais Brasileiras? Os Sistemas de Arquivos das 

Universidades Federais Brasileiras são os responsáveis pela gestão, preservação e acesso aos 

documentos de arquivo nessas instituições?  

Considerando os dados expostos, nossa hipótese é que a criação e a implementação 

dos sistemas de arquivos das Universidades Federais Brasileiras são aleatórias, sem 

embasamento teórico mínimo e considerando apenas os parâmetros legais e normativos, 

deixando lacunas que permeiam os campos teórico e legal, justificando a necessidade de 

respostas para sua implantação e institucionalização. 

Diante da importância das universidades no mundo contemporâneo, conscientes 

dos desafios que lhe são lançados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, as políticas 

arquivísticas institucionais devem estar alinhadas a esse contexto, colocando o arquivo 

universitário no lugar de destaque, contribuindo, assim, para uma gestão transparente.  

Esta pesquisa se justifica por dar continuidade ao meu estudo acadêmico realizado 

entre os anos de 2011 e 2013, no mestrado em Ciência da Informação do Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, apoiado pela 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujos resultados 

indicaram a necessidade de um maior aprofundamento teórico sobre as atividades arquivísticas 

no âmbito das Universidades Federais Brasileiras, a fim de verificar a existência do órgão 

responsável pela elaboração e implantação de políticas arquivísticas institucionais como 

necessárias para as atividades de gestão, preservação e aceso às informação contidas nos 

documentos de arquivo. 

Justifica-se também pela necessidade de discutir, no âmbito teórico e legal, o 

conceito de sistema de arquivos, ainda perene na Arquivologia, refletindo sobre seu 

desenvolvimento e atuação no cenário das universidades, visto que é necessário apresentar um 

panorama atualizado do lugar do Arquivo e dos Sistemas de Arquivo das Universidades 

Federais Brasileiras. 

O tema proposto vem contribuir para o fortalecimento da interdisciplinaridade da 

Arquivologia e da Ciência da Informação com outras áreas do conhecimento, como a Biologia, 

a Sociologia e a Ciência dos Sistemas, visto que pretendemos aprofundar as discussões teóricas 

sobre o conceito de sistema de arquivos no âmbito das Universidades Federais Brasileiras, 

discussão ainda incipiente que carece de aprofundamento teórico, tanto para a atuação prática 

das atividades do arquivo, como também para contribuir e ampliar as discussões no campo 

teórico da Arquivologia. 

Através da interdisciplinaridade entre a Ciência da Informação e a Arquivologia 

admite-se a melhor compreensão do processo de construção da gestão, da preservação e do 

acesso, discussão que passa necessariamente por teorias e que podem orientar a sua aplicação 

de forma segura e objetiva. Nesse sentido, o debate interdisciplinar se torna imperativo, 

objetivando as boas práticas preconizadas pela Arquivologia e pela Ciência da Informação, que 

asseguram o cumprimento da legislação vigente e contribuem para uma maior transparência 

dos atos da Administração Pública Federal. 

A importância da informação é atualmente um fato aceito pelo mundo 

contemporâneo e assume o centro de vários debates envolvendo instâncias econômicas, sociais, 

políticas, culturais, científicas e tecnológicas. A emergente necessidade de tratamento da 

informação para torná-la acessível vem popularizando os debates na Ciência da Informação e 

na Arquivologia num mundo cada vez mais globalizado.  

Para Saracevic (1996, P. 47): 

A Ciência da Informação é um campo dedicado às questões científicas e à 

prática profissional voltadas para os problemas da efetiva comunicação do 
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conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no contexto social, 

institucional ou individual do uso e das necessidades de informação. [...].  

Através do enfoque sistêmico, os ciclos informacionais podem ser controlados e 

coordenados, fazendo com que os sistemas de arquivos das universidades sejam um dos espaços 

para a construção das boas práticas arquivísticas.  

 O papel social dos arquivos universitários torna-se cada vez mais emergente e suas 

contribuições cada vez mais importantes na construção da cidadania, pois se constituem como 

fontes de prova e de memória e, nessa perspectiva, os sistemas de arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras podem contribuir para que atividades arquivísticas se adequem às 

configurações das relações entre sociedade e Estado, justificando a emergência deste debate 

científico.  

Diante do exposto, a pesquisa apresenta como objetivo geral: analisar os sistemas 

de arquivos das Universidades Federais Brasileiras como elemento da política nacional de 

arquivos, propondo requisitos para sua implantação.  

Como desdobramentos para o alcance do objetivo geral, propomos os seguintes 

objetivos específicos:  

a) descrever os aspectos teóricos e legais da política nacional de arquivos;  

b) abordar o conceito de sistema de arquivos numa perspectiva interdisciplinar e 

sua relação com a Arquivologia;  

c) descrever os aspectos que envolvem a definição de arquivo universitário no 

contexto das Universidades Federais Brasileiras, bem como suas políticas institucionais;  

d) identificar a institucionalização dos arquivos e dos sistemas de arquivo no âmbito 

das Universidades Federais Brasileiras e,  

e) comparar os sistemas de arquivos das Universidades Federais Brasileiras na 

perspectiva do Sistema Nacional de Arquivo (SINAR) e Sistema de Gestão de Documentos e 

Arquivos da Administração Pública Federal (SIGA) analisando sua abrangência no contexto da 

política nacional de arquivos, propondo requisitos para sua implantação. 

A tese está estruturada em sete seções. A primeira seção é a introdução, que se 

apresenta e contextualiza os temas que envolvem a pesquisa sobre os sistemas de arquivos das 

universidades no âmbito da política nacional de arquivos. Apresenta também, como 

problemática central, a verificação dos sistemas de arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras. Além disso, aborda os objetivos geral e específico, bem como a justificativa que 

orienta o seu desenvolvimento e as contribuições científica e social. 
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A segunda seção apresenta a metodologia da pesquisa, sua caracterização, bem 

como todos os procedimentos que serão percorridos para o seu desenvolvimento, tais como: 

levantamento bibliográfico e documental, o universo de pesquisa, delimitação da pesquisa, os 

instrumentos e procedimentos de coleta e da análise dos dados. 

Na terceira seção apresenta os conceitos de política, política pública e política 

pública arquivística a fim de oferecer bases teóricas para a compreensão da política nacional de 

arquivos, abordando os aspectos que compõem a legislação específica do Brasil: da Lei nº 

8.159/1991, do Decreto nº 4.073/2002, do Decreto nº 4.915/2003 e do Decreto nº 10.148/2019. 

A quarta seção descreve o conceito de sistema a partir das abordagens 

interdisciplinares das áreas da Biologia, Sociologia e da Ciência dos Sistemas, relacionando as 

contribuições da Teoria Geral do Sistema para a Arquivologia como embasamento para a 

formulação de um conceito de sistema de arquivos das universidades. Apresentamos o Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR) e o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA) da 

Administração Pública Federal, inserindo os arquivos universitários neste contexto. 

Na quinta seção, abordamos o panorama universitário brasileiro e sua constituição, 

para entender a construção dos arquivos universitários e suas características no âmbito das 

políticas institucionais. Pretendemos elaborar uma contextualização e uma reflexão sobre as 

Universidades Federais Brasileiras em consonância com as políticas públicas de educação 

superior e os arquivos universitários como parte desse universo, tendo a legislação como ponto 

de interseção. 

A sexta seção configura-se como o campo empírico da pesquisa, na qual 

descrevemos os arquivos universitários e os sistemas de arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras divididas pelas regiões geopolíticas do país: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste 

e Sul, analisando-os comparativamente em relação ao SINAR e ao SIGA, como base para 

formulação da proposta de requisitos para implantação de sistemas de arquivos das 

universidades. 

Na sétima seção constam as considerações finais, com a apresentação de reflexões 

e possíveis respostas sobre as questões levantadas, que nos permitem observar que os sistemas 

de arquivos aparecem cada vez mais nas instituições como um modelo de gestão estruturado e 

baseado na legislação vigente. Nossa intenção não é encerrar as discussões, mas abrir caminhos 

para novas inquietações. 
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2 METODOLOGIA 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da 

investigação. Vale lembrar que a pesquisa é um processo solitário e angustiante, e que nem 

sempre é totalmente controlável quando a metodologia torna-se uma escolha de um caminho a 

ser percorrido. Gramsci (1999, p. 234-235, grifo do autor), salienta que “toda pesquisa cria para 

si um método adequado, uma lógica própria, cuja generalidade e universalidade consiste apenas 

em ser conforme ao fim.” 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Do ponto de vista científico, esta pesquisa se caracteriza como sendo de natureza 

quantitativa porque pretende levantar e estudar a quantidade de sistemas de arquivos existentes 

no universo das Universidades Federais Brasileiras, e qualitativa porque pretende analisar o 

comportamento e o funcionamento desses sistemas. A metodologia em questão alia as 

dimensões teórica e aplicada. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa se caracteriza como do tipo exploratória 

porque tem o objetivo de reunir informações sobre o problema de estudado, os sistemas de 

arquivos das Universidades Federais Brasileiras que, segundo Braga (2007, p.25), “[...] tem o 

objetivo de reunir dados, informações, padrões, ideias ou hipóteses sobre um problema ou 

questão de pesquisa com pouco ou nenhum estudo anterior”. Descritiva porque pretende 

descrever o comportamento e o funcionamento das atividades arquivísticas de maneira geral 

nas universidades, e dos sistemas de arquivos existentes. A pesquisa descritiva baseia-se em 

amostras grandes e representativas para especificar o comportamento dos fatos e fenômenos 

(BRAGA, 2007, p. 25). E, também, do tipo analítica porque “[...] tem o objetivo de (...) analisar 

e explicar o motivo ou razão dos fatos ou fenômenos estarem acontecendo.” (BRAGA, 2007, 

p. 25). Nesse sentido, pretende analisar os sistemas de arquivos das universidades e seu 

alinhamento teórico com a legislação vigente, bem como observar sua abrangência e efetividade 

no contexto da política nacional de arquivos. 

Como estratégia na dimensão aplicada, pretendemos desenvolver um “estudo de 

caso múltiplo” (GIL, 2009, p. 52), visto que os sistemas de arquivos serão estudados como 

fenômeno que ocorre em várias universidades (multicasos), possibilitando assim estabelecer 

comparações entre eles em busca de melhores resultados para sua implantação, sendo 

necessário identificar, descrever e analisar o local em que ocorrem esses fenômenos, seus atores 
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e seus processos, verificando seus alinhamentos com os dispositivos legais. Yin (2001), salienta 

que: 

Em geral, os estudos de casos representam a estratégia preferida quando se 

colocam perguntas do tipo como e por que, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. (YIN, 2001, p. 

19, grifo do autor). 

Para a coleta de dados foram utilizadas técnicas como levantamento bibliográfico, 

levantamento documental e aplicação de questionário possibilitando a triangulação de dados, o 

que, segundo Gil (2009, p. 55), “constitui um dos procedimentos mais indicados para obter a 

corroboração do fato ou do fenômeno.” A triangulação de métodos permite maior credibilidade 

à pesquisa que tem como estratégia o estudo de caso. 

Na análise dos dados sobre os sistemas de arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras foi desenvolvido o método por comparações constantes, em que “o propósito não é 

testar uma teoria, mas sim entender uma determinada situação, como e por que os participantes 

agem dessa maneira e por que essa situação se desenvolve daquele modo.” (GIL, 2009, p. 97), 

bem como a análise documental, buscando estabelecer categorias para o levantamento dos 

documentos (legislação, atos normativos, etc.), necessário à qualquer estudo de caso (GIL, 

2009, p. 76). Para Witter (1990, p. 22), a análise documental é “aquela cujos objetivos ou 

hipóteses podem ser verificados por meio da análise de documentos bibliográficos ou não-

bibliográficos, requerendo metodologia (coleta, organização, análise dos dados) compatíveis 

com os mesmos”.  

Quadro 1 – Classificação da metodologia da pesquisa 

Quanto aos 

objetivos da 

pesquisa 

Quanto à 

natureza da 

pesquisa 

Quanto à 

escolha 

do objeto 

de estudo 

Quanto ao 

método 

técnico da 

pesquisa 

Quanto à 

técnica de 

coleta de 

dados 

Quanto à técnica de 

análise de dados 

Exploratória, 

descritiva e 

analítica 

Quantitativa 

e Qualitativa 

Estudo de 

caso 

múltiplos 

Por 

comparação 

constante 

Pesquisa 

bibliográfica, 

documental e 

aplicação de 

questionários 

-Análise bibliográfica, 

-Análise documental e 

-Análise comparativa 

Fonte: Elaboração da autora com base em GIL, 1999; 2009; OLIVEIRA, 2011. 

2.2 ETAPAS DA PESQUISA  

Para a execução dos objetivos delineados, foram desenvolvidos os seguintes 

procedimentos metodológicos: 
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 Levantamento bibliográfico e revisão de literatura sobre o conceito de sistemas de 

arquivo, política arquivística, universidades, arquivo universitário e sobre os marcos 

regulatórios da questão de pesquisa, a fim de elaborar o referencial teórico da tese; 

 Levantamento documental na legislação arquivística, mais especificamente na Lei 

nº 8.159/1991, no Decreto nº 4.073/2002, no Decreto nº 4.915/2003 e no atual 

Decreto nº 10.148/2019, a fim de identificar as atividades arquivísticas que são 

desenvolvidas nas Universidades Federais Brasileiras; 

 Levantamento documental nos sites institucionais e nos sistemas eletrônicos do 

serviço de informações ao cidadão (e-Sic) das Universidades Federais Brasileiras, 

buscando verificar os sistemas de arquivos existentes, seus atos normativos, bem 

como suas competências e funções; 

 Definição do universo e da amostra da pesquisa a partir da identificação dos sistemas 

de arquivos das Universidades Federais Brasileiras para aplicação de questionários, 

a fim de complementar a análise com informações não contidas nos documentos 

levantados; 

 Elaboração de instrumentos para coleta de dados a partir do levantamento 

bibliográfico e documental: adotou-se a aplicação de questionário na amostra da 

pesquisa dentre seu universo,  

 Sistematização, análise e interpretação dos dados coletados para apresentação dos 

resultados da pesquisa. 

2.3 UNIVERSO DA PESQUISA E AMOSTRA 

2.3.1 Universo da pesquisa 

O universo desta pesquisa abrange as 68 Universidades Federais Brasileiras das 

cinco regiões geopolíticas: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, de acordo com lista 

oficial do Ministério da Educação3 , conforme consta do Anexo 1, e mais a recém-criada 

Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) que ainda não constava da lista oficial do 

MEC devido a sua data de criação em 08 de julho de 2019, totalizando, assim, 69 universidades. 

A região Centro-Oeste é composta por oito universidades: 

 Universidade de Brasília – UnB 

 Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD 

                                                           
3 Lista adquirida através do Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-Sic), em 01 de julho de 2019. 



32 
 

 Universidade Federal de Goiás - UFG 

 Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT 

 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS 

 Universidade Federal de Catalão – UFCat 

 Universidade Federal de Jataí – UFJ 

 Universidade Federal de Rondonópolis – UFR 

A região Nordeste é composta por 20 universidades: 

 Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB 

 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB 

 Universidade Federal da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

 Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

 Universidade Federal do Cariri – UFCA 

 Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG 

 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

 Universidade Federal de Sergipe – UFS 

 Universidade Federal do Ceará – UFC 

 Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

 Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB 

 Universidade Federal do Piauí – UFPI 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF 

 Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE 

 Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 

 Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE 

 Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPar 

A região Norte é composta por 11 universidades: 

 Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

 Universidade Federal de Roraima – UFRR 

 Universidade Federal do Acre – UFAC 

 Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 

 Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
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 Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA 

 Universidade Federal do Pará – UFPA 

 Universidade Federal do Tocantins – UFT 

 Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA 

 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA  

 Universidade Federal do Norte do Tocantins - UFNT 

A região Sudeste é composta por 19 universidades: 

 Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL 

 Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI 

 Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF 

 Universidade Federal de Lavras – UFLA 

 Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG  

 Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

 Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 

 Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ 

 Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

 Universidade Federal de Uberlândia – UFU 

 Universidade Federal de Viçosa – UFV 

 Universidade federal do ABC – UFABC 

 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 

 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

 Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 

 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

 Universidade Federal Fluminense – UFF 

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 

A região Sul é composta por 11 universidades: 

 Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS 

 Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA 

 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 

 Universidade Federal de Pelotas – UFPEL 

 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

 Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 
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 Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 

 Universidade Federal do Paraná – UFPR 

 Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

 Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 

A escolha do universo da pesquisa justifica-se devido ao fato de não se conhecer a 

institucionalização das atividades de gestão, preservação e acesso dadas pela legislação 

arquivística vigente nas Universidades Federais Brasileiras e por ser necessário identificar, 

através de levantamento documental, em quais delas existem sistemas de arquivos, este último 

configura-se na amostra a ser estudada. 

2.3.2 Amostra da pesquisa 

A amostra que se alcançou com o levantamento de dados através dos sítios 

institucionais das Universidades Federais Brasileiras (APÊNDICE A) totalizou um resultado 

de 15 sistemas de arquivos institucionalizado oficialmente por algum ato normativo, resultando 

num estudo multicasos. Segue abaixo quadro representativo com a amostra específica de 

sistemas de arquivos instituídos:  

Quadro 2 – Sistema de arquivos por região geopolítica 

REGIÃO Quantidade 

de 

Universidade 

Sistema 

de 

Arquivos 

Universidade/Fonte 

Centro-

Oeste 

8 2 UnB – Resolução do Conselho Universitário nº 

0039/2014 

UFG – Resolução do Conselho Universitário nº 

02/2010  
Nordeste 20 4 UFBA – Regimento Interno da Reitoria, art. 17 

UFPB – Resolução Consuni nº 43/2018 

UFRN – Regimento Interno da Reitoria, art. 116 

UFERSA – Emenda Regimental nº 06/2012 

Norte 11 1 UFPA – Resolução nº 590/1988 – Regimento Interno 

da Reitoria, art. 99 

Sudeste 19 6 UFJF – Resolução Consuni nº 15/2011 

UFMG – Resolução Complementar do Conselho 

Universitário nº 01/2015 e Resolução do Conselho 

Universitário nº 03/2015 

UFES Resolução do Conselho Universitário nº 

33/2008 

UNIRIO – Resolução do Conselho Universitário nº 

815/1990 e nº 3693/2011 

UFRJ – Portaria da Reitoria nº 2726/2016 

UFF – Portaria GAR nº 45248/2011 
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Sul 11 2 UFSM – Resolução da Reitoria nº 009/2012 

FURG – Resolução Consuni nº 015/2010 – 

Regimento Interno da Reitoria 

 Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.4 AÇÕES, MÉTODOS, FONTES E RESULTADOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

A pesquisa tem por objetivo geral analisar, nos parâmetros da legislação vigente, 

os sistemas de arquivo nas Universidades Federais Brasileiras como elemento para 

implementação da gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo, e propor requisitos 

para sua implantação. Para atingir esse fim é necessário alinhar métodos e técnicas com os 

objetivos específicos. Portanto, segue a proposição abaixo:  
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Quadro 3: Ações, Métodos, Fontes e Resultados por Objetivo Específico 

Objetivo Específico Coleta de Dados Análise de dados Fontes  Resultados/Produtos 

a) Descrever os aspectos 

teóricos e legais da política 

nacional de arquivos. 
 

Levantamento 

bibliográfico. 

Análise bibliográfica sobre os 

temas: política, política 

arquivística, política nacional 

de arquivos abrangendo o 

SINAR e o SIGA. 

Livros, capítulo de livro, 

manuais, artigos científicos, 

teses, dissertações, 

legislação. 

 

Texto teórico representado 

na seção 3 da tese. 

b) Abordar o conceito de 

sistema de arquivos numa 

perspectiva interdisciplinar 

e sua relação com a 

Arquivologia.  

 

Levantamento 

bibliográfico. 

 

 

Análise bibliográfica sobre os 

temas: teoria geral dos 

sistemas, teoria da 

modelização, teoria ator-rede, 

teoria da complexidade e 

sistemas de arquivos nas 

áreas da Biologia, Ciências 

Sociais, Filosofia e 

Arquivologia. 

Livros, capítulo de livro, 

manuais, artigos científicos, 

teses e dissertações. 

 

Texto teórico representado 

na seção 4 da tese. 
 

c) Descrever os aspectos 

que envolvem a definição 

de arquivo universitário no 

contexto das Universidades 

Federais Brasileiras, bem 

como suas políticas 

institucionais. 

Levantamento 

bibliográfico. 

Análise bibliográfica sobre os 

temas: arquivo universitário, 

Universidades Federais 

Brasileiras. 

Livros, capítulo de livro, 

manuais, artigos científicos, 

teses e dissertações. 

Texto teórico representado 

na seção 5 da tese. 

d) Identificar a 

institucionalização dos 

arquivos e dos sistemas de 

arquivo no âmbito das 

Universidades Federais 

Brasileiras. 

 

Levantamento 

documental. 

 

Análise documental a fim de 

estabelecer categorias 

específicas para identificar os 

arquivos e os sistemas de 

arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras. 

 

Sites institucionais, atos 

legais e normativos, e-Sics 

das Universidades Federais 

Brasileiras. 

 

 

Texto descritivo 

representado na seção 6, 

subseção 6.1 da tese e 

quadro de identificação de 

arquivos e sistemas de 

arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras. 

e) Comparar os sistemas de 

arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras na 

Levantamento 

documental. 

 

Análise por comparação a 

partir dos documentos 

levantados, dos elementos 

Quadro de identificação de 

arquivos e sistemas de 

arquivos das Universidades 

Texto analítico, quadros 

comparativos e proposta de 

requisitos para implantação 
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perspectiva do Sistema 

Nacional de Arquivo 

(SINAR) e Sistema de 

Gestão de Documentos e 

Arquivos da Administração 

Pública Federal (SIGA), 

analisando sua abrangência 

no contexto da política 

nacional de arquivos, 

propondo requisitos para 

sua implantação. 
 

que definem a 

institucionalização dos 

sistemas de arquivos a partir 

das propostas do SINAR e do 

SIGA para elaboração de 

requisitos. 

Federais Brasileiras, 

produzido no capítulo 6 da 

tese. 

Sites institucionais, atos 

legais e normativos.  

de sistemas de arquivos das 

Universidades Federais 

Brasileiras como resultados 

da pesquisa representado na 

seção 6, subseção 6.2 e 6.3 

da tese. 

 Aplicação de 

questionário. 

Análise por comparação dos 

dados obtidos dos 

questionários enviados às 

Universidades Federais 

Brasileiras para 

complementar as análises de 

seus sistemas de arquivos e 

sua posição e abrangência no 

âmbito da política nacional de 

arquivos. 

e-Sics das Universidades 

Federais Brasileiras. 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em GIL, 2009. 
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2.5 COLETA DE DADOS  

A pesquisa iniciou-se em março de 2017 e teve seu término em abril de 2021, 

desenvolvendo-se de forma teórica e aplicada. Nos dois primeiros anos (2017 e 2018), além de 

cumprir os créditos obrigatórios do PPGCI, realizou-se levantamento bibliográfico no intuito 

de fundamentar as questões e hipótese propostas. Além do levantamento bibliográfico inicial, 

também realizou-se levantamento de dados preliminar com o objetivo de identificar em quais 

Universidades Federais Brasileiras existem sistemas de arquivos. 

Após esse período, seguiu-se com a atualização dos dados a partir de março de 

2020. Assim, no intuito de obter uma análise mais sólida sobre a questão de pesquisa, adotou-

se as seguintes técnicas de coleta de dados: levantamento bibliográfico para a construção do 

arcabouço teórico que norteou o desenvolvimento da pesquisa; levantamento da legislação 

arquivística vigente pertinente ao estudo; levantamento de documentos institucionais que 

estabelecem a situação dos arquivos e dos sistemas de arquivos das instituições, e aplicação de 

questionários a fim de complementar as informações dos sistemas de arquivos. 

2.5.1 Levantamento bibliográfico  

Para além dos livros e manuais selecionados que tratam dos temas pertinentes à 

pesquisa, em fevereiro de 2018 foi realizado um levantamento bibliográfico e sistematização 

de literatura sobre os conceitos de política, política pública, política de informação, política de 

informação arquivística, política de arquivo, sistema e sistema de arquivos. Esses conceitos 

tornaram-se os termos estabelecidos para pesquisa nos bancos de dados e sítios institucionais 

como critério para este primeiro momento de levantamento bibliográfico.  

Realizou-se uma atualização no levantamento bibliográfico a partir de março de 

2020, tanto para as teses e dissertações quanto para os artigos de periódicos. Os termos “arquivo 

universitário” e “sistema de arquivos institucional” foram incluídos nesse momento. O 

levantamento bibliográfico resultou nos capítulos teóricos da tese. 

 Teses e Dissertações 

Os termos estabelecidos neste levantamento foram utilizados no Banco de Dados 

de Teses e Dissertações da CAPES e apresentaram resultados muito expressivos. O termo 

“política de informação arquivística”, por exemplo, recuperou 986.882 resultados. Desse modo, 

a pesquisa nessa plataforma foi inviabilizada, optando-se, portanto, por buscar as teses e 
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dissertações nos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação e de Arquivos de 

acordo com a Plataforma Sucupira/CAPES, dando maior celeridade ao processo.  

O levantamento foi realizado através dos sítios institucionais dos programas, bem 

como por suas bases de dados. Alguns programas disponibilizam em seus sítios uma lista anual 

das teses e dissertações, outros já são disponibilizados por bibliotecas digitais de teses e 

dissertações, neste caso a busca foi realizada por “assunto” utilizando-se dos termos definidos. 

O critério para a seleção e recuperação dos documentos estabeleceu-se, primeiramente, pelo 

título da obra, e a confirmação de sua relevância para a pesquisa se deu através do seu resumo.  

Considerando os resultados atualizados da Plataforma Sucupira, apresentou-se um 

total de 27 programas de pós-graduação em Ciência da Informação entre Mestrado Acadêmico, 

Mestrado e Doutorado Acadêmicos e Mestrado Profissional. Dentro desse universo, três 

programas se iniciaram em 2019, não havendo, portanto, trabalhos finais defendidos. São eles: 

Mestrado Acadêmico em Ciência da Informação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

início em 25 de março de 2019; 

Mestrado Acadêmico em Ciência da Informação da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) início em 26 de março de 2019, e 

Mestrado Acadêmico em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) início em 02 de abril de 2019. 

 Observou-se que a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

apresenta dois programas de pós-graduação de mestrado profissional: um em Biblioteconomia 

e um em Arquivo. A pesquisa, contudo, só foi realizada no Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Documentos e Arquivos (PPGArq) devido ao tema estar voltado para a Arquivologia. 

Da mesma forma, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apresenta dois programas 

de pós-graduação com mestrado e doutorado: um em Ciência da Informação e um em Gestão e 

Organização do Conhecimento, sendo que a pesquisa foi realizada apenas no Programa de 

Ciência da Informação porque essa é a área em que se insere a pesquisa. 

A Universidade de São Paulo (USP) ainda de acordo com a Plataforma Sucupira, 

apresenta, além dos Programas em Ciência da Informação e Gestão da Informação e do 

Conhecimento, o Programa em História Social que produz teses e dissertações na área de 

arquivo, portanto, a pesquisa foi realizada nos três programas. 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) apresentou um Mestrado Profissional e 

Biblioteconomia, não sendo de interesse para a pesquisa. 
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Quadro 4 – Levantamento de Teses e Dissertações por PPGs 

UNIVERSIDADES 
TESE DISSERTAÇÃO 

Recuperado Selecionado Recuperado Selecionado 

FCRB -- -- 24 0 

USP 554 5 637 1 

UFSE -- -- 17 0 

UFSCar -- -- 19 0 

UFC -- -- 22 0 

UFPA -- -- 25 0 

UFSC 20 0 187 0 

UNB 200 0 351 3 

UDESC -- -- 66 1 

UEL -- -- 53 0 

UNESP 142 2 259 1 

UFBA 28 1 178 3 

UFPB 12 2 161 4 

UFMG 163 4 317 10 

UFPE -- -- 123 0 

UNIRIO -- -- 60 6 

UFRJ/IBICT 123 5 165 6 

UFRN -- -- 15 1 

UFF 12 0 102 5 

Fonte: Elaboração da autora. 

É importante ressaltar, evidenciado pelo número de trabalhos selecionados no 

quadro acima, a dificuldade de encontrar pesquisas na temática dos sistemas de arquivos, 

corroborando para o estudo realizado. 

 Artigos de periódicos 

O levantamento nos artigos de periódicos foi realizado inicialmente em fevereiro 

de 2018, no Banco de Dados de Periódicos em Ciência da Informação publicado no Brasil 

(BRAPCI), de 1972-2018. O ano de 1972 é delimitado pela própria BRAPCI, não havendo 

publicações anteriores. A delimitação da busca foi por todos os campos e para os termos 

definidos, e o critério para a seleção e recuperação dos documentos foi o mesmo para Teses e 

Dissertações. Ou seja, primeiramente pelo título da obra, e a confirmação de sua relevância para 

a pesquisa se deu através do seu resumo.  
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Observou-se durante a análise no referido banco de dados um grande número de 

repetições de artigos por termos pesquisados, ou seja, um mesmo artigo foi recuperado para 

mais de um termo. 

Utilizou-se do termo “política de arquivo” como termo relacionado à “política de 

informação arquivística”. 

O termo “sistema” não retornou nenhum resultando pelo banco de dados, 

apresentando como resposta “NOT FOUND” (não encontrado). 

Quadro 5 – Pesquisa na BRAPCI 

Termo Pesquisado 

 

Registros Artigo Selecionado 

Política de informação 

arquivística 

60 12 

Política de arquivo 

 

167 23 

Sistema 

 

0 0 

Sistema de arquivos 

 

243 17 

Arquivo universitário 

 

32 8 

Política arquivística 

institucional 

5 1 

Fonte: elaboração da autora. 

Em março de 2020 ocorreu uma atualização no levantamento bibliográfico 

buscando contemplar os anos de 2019 e 2020 publicados na BRAPCI e incluir também o 

Repositório BENANCIB, que disponibiliza o conjunto dos trabalhos dos Encontros Nacionais 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ENANCIB) desde 1994. 

Nesse momento, utilizou-se na busca para ambos os repositórios, os termos: política 

pública, política arquivística, sistema de arquivos, arquivo universitário e política arquivística 

institucional. Vale ressaltar que, assim como para as teses e dissertações, a temática da pesquisa 

aparece em pouquíssimas discussões, conforme mostra o quadro abaixo: 

Quadro 6 – Pesquisa no BENANCIB 

Termo Pesquisado 

 

Registros Artigo Selecionado 

Política pública 

 

5 0 

Política arquivística 

 

6 6 

Sistema de arquivos 

 

0 0 
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Arquivo universitário 

 

2 1 

Política arquivística 

institucional 

0 0 

Fonte: elaboração da autora. 

Observou-se que todos os artigos recuperados referentes ao termo sistema estavam 

relacionados à sistemas informatizados ou tecnológicos, portanto não forma considerados para 

esta pesquisa. 

2.5.2 Levantamento documental  

A etapa preliminar de levantamento de dados para o campo empírico ocorreu entre 

os meses de maio e agosto de 2019. A busca pela documentação teve início nos sítios das 

Universidades Federais Brasileiras a fim de definir a quantidade de sistemas de arquivos 

existentes e em quais universidades estes se instituíam, resultando na amostra da pesquisa. Esse 

levantamento também revelou o cenário situacional das atividades de arquivos e protocolos 

instituídos oficialmente por algum documento (resolução, regimento, portarias, estatutos, 

organogramas, sítios institucionais, etc.) nas universidades em questão.  

Para a sistematização e síntese dos dados levantados, utilizou-se o quadro abaixo 

que se encontra completo e preenchido no APÊNDICE A: 

Quadro 7 – Identificação de Arquivos e Sistemas de Arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras 

 POSSUI 

UNIDADE 

ORGÂNICA 

DE 

ARQUIVO 

E/OU 

SISTEMA 

DENOMINAÇÃO ATO 

NORMATIVO 

OBSERVAÇÃO/DEFINIÇÃO 

REGIÃO     

Fonte: Elaboração da autora. 

É importante ressaltar a dificuldade em localizar as informações e os documentos 

necessários à pesquisa nos sítios institucionais. Na tentativa de minimizar esse problema, 

utilizou-se o Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic). Nesse momento, a utilização do e-Sic 

como recurso metodológico para levantamento de dados se deu no Ministério da Educação, 

pela necessidade de obter a relação oficial das Universidades Federais; no Arquivo Nacional, 

para obter relação das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos; e nas 
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universidades nas quais não foram encontrados em seus sítios informações sobre arquivo, 

gestão de documentos e sistema de arquivos, conforme APÊNDICE B.  

Dois recursos utilizados na busca dos dados necessários para a compreensão do 

cenário universitário brasileiro foram: o Portal da Transparência, a fim de identificar o número 

mais acertado de servidores em exercício nas universidades e o Ranking das Universidades 

Brasileiras de 2019, publicado pela Folha de São Paulo, para atualizarmos o número de alunos. 

Após a realização do levantamento documental e juntamente com a revisão da 

legislação arquivística vigente e escolhida para a pesquisa (Lei nº 8.159/1991, o Decreto nº 

4.073/2002, o Decreto nº 4.915/2003 e o Decreto nº 10.148/2019), percebeu-se que os dados 

documentais não se mostraram suficientes para alcançar os resultados desejados. Nesse sentido, 

decidiu-se pela aplicação de questionários via e-Sic, apenas nas Universidades Federais 

Brasileiras que instituíram seus sistemas de arquivos, a fim de complementar os dados 

necessários ao desenvolvimento do estudo.  

Definiu-se também, com base na legislação escolhida, os critérios utilizados na 

caracterização e descrição dos sistemas de arquivo existentes nas Universidades Federais 

Brasileiras, conforme os elementos (categorias) a seguir:  

 Arquivo e sistema de arquivos (estrutura) 

 Gestão de Documentos 

 Produção, tramitação, uso, avaliação (CPAD) e arquivamento 

 Acesso (em qualquer idade do documento) 

 Guarda dos documentos de valor permanente 

2.5.3 Questionário de pesquisa 

A aplicação do questionário (APÊNDICE D), para levantamento de dados referente 

especificamente aos sistemas de arquivos definidos como amostra desta pesquisa, foi 

considerada como uma das etapas do levantamento de dados e teve o e-Sic como fonte 

viabilizadora.  

O objetivo da aplicação dos questionários nos sistemas de arquivos das 

Universidades Federais Brasileiras foi complementar as informações dos documentos 

levantados e alcançar respostas mais efetivas para os questionamentos da pesquisa. Ou seja, as 

respostas que não foram localizadas nos documentos, os questionários poderiam trazer.  

Foram consideradas perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha na 

elaboração do questionário (APÊNDICE C), a fim de possibilitar maior amplitude nas 

respostas, tendo sido observados os seguintes pontos: 
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 Aplicação do conceito de sistema e sua definição presente nos atos de criação 

dos sistemas de arquivos; 

 Abrangência dos sistemas de arquivos das Universidades Federais Brasileiras; 

 Observação das atividades de gestão, preservação e acesso aos documentos de 

arquivo de acordo com as políticas arquivísticas dentro dos sistemas de 

arquivos; 

 Utilização de tecnologias. 

2.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

As informações coletadas no estudo multicaso foram analisadas a partir de um 

diálogo com o referencial teórico, com a legislação arquivística utilizada, com os documentos 

institucionais e com os questionários aplicados. 

Buscou-se sistematizar e descrever as unidades de arquivo existentes nas Universidades 

Federais Brasileiras apresentando um cenário descritivo do lugar do arquivo nessas instituições, 

porém, com o objetivo de alcançar seus sistemas de arquivos, que foram descritos, analisados 

e comparados através da triangulação de métodos, objetivando melhores resultados. 

2.6.1 Análise documental 

A análise dos documentos institucionais, especificados no APÊNDICE A, 

possibilitou a apresentação, de forma simplificada, dos dados brutos obtidos de cada 

universidade, facilitando o acesso às informações para estabelecer um paralelo entre a teoria e 

a prática proposta. 

Para além dos sistemas de arquivos, essa análise alcançou a caracterização das 

instituições estudadas e apresentou um cenário descritivo da situação arquivística e o lugar do 

arquivo nas Universidades Federais Brasileiras, resultando na seção seis da pesquisa. Esses 

resultados trouxeram, também, elementos essenciais para a análise dos sistemas de arquivos, 

pois possibilitou verificar, de forma comparativa, suas contribuições e sua efetividade, tanto 

para as universidades que os instituiu, como para aquelas que não o fizeram até o momento. 

Assim, foi possível compreender a importância ou não dos sistemas de arquivos para as 

universidades. 

Para os sistemas de arquivos, a análise desses documentos verificou se as diretrizes 

legais são observadas pelas universidades na criação dos seus sistemas de arquivos, focando, 

sobretudo, nos aspectos conceituais, normativos, nos objetivos, na abrangência e nos processos 



45 
 

 

desses sistemas, considerando as questões de pesquisa. Foram analisados os seguintes 

documentos: 

Quadro 8 – Documentos analisados para os sistemas de arquivos 

Região Universidade Documento Acesso 

Centro-

Oeste 

UnB Resolução do Conselho 

Universitário nº 
0039/2014 

http://arquivocentral.unb.br/images/d

ocumentos/Resolucao_criacao_saunb

_29dez2014.pdf 

 UFG Resolução do Conselho 

Universitário nº 02, de 05 

de fevereiro de 2010 

https://sistemas.ufg.br/consultas_publ

icas/resolucoes/arquivos/Resolucao_

CONSUNI_2010_0002.pdf 

Nordeste UFBA Regimento Interno da 

Reitoria, art. 17  

https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.

br/files/Regimento_Reitoria_web.pdf 
 UFPB Resolução Consuni nº 

43/2018 

www.ufpb.br/arquivocentral/file  

 

 UFRN Regimento Interno da 

Reitoria, art. 116 

https://www.ufrn.br/resources/docum

entos/regimentos/RegimentoInternoD

aReitoria.pdf 

 UFERSA Regimento Geral http://www2.ufersa.edu.br/portal/vie

w/uploads/setores/83/arquivos/REGI

MENTO%20GERAL%20DA%20UF

ERSA_vers%C3%A3o%202013.pdf 

Norte UFPA  Resolução nº 590/1988 – 

Regimento Interno da 

Reitoria, art. 99  

https://portal.ufpa.br/images/docs/reg

imento_geral.pdf 

Sudeste UFJF 

 
Resolução Consuni nº 
15/2011 

http://www.ufjf.br/portal/files/2011/0

2/15.20111.pdf 

 UFMG Resolução Complementar 

do Conselho Universitário 

nº 01/2015 e Resolução 

do Conselho Universitário 

nº 03/2015 

https://www2.ufmg.br/sods/Sods/CE

PE/Documentos/Resolucoes-

Complementares 

https://www2.ufmg.br/sods/Sods/Con

selho-

Universitario/Documentos/Resolucoe

s-Comuns 

 UFES Resolução do Conselho 

Universitário nº 33/2008 

http://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.b

r/files/field/anexo/resolucao_33.2008

_1.pdf 

 UNIRIO Resolução do Conselho 

Universitário nº 815/1990 

e 3693/2011 

http://www2.unirio.br/unirio/arqcent/ 

 UFRJ Portaria da Reitoria nº 
2726/2016 

http://siarq.ufrj.br/index.php/politicas

-do-siarq/portarias 

 UFF Portaria GAR nº 
45248/2011 

http://www.noticias.uff.br/bs/2011/0

7/117-2011-suplementar.pdf 

Sul UFSM Resolução da Reitoria nº 
009/2012 

https://portal.ufsm.br/documentos/pu

blico/documento.html?id=5253134 

 FURG Resolução Consuni nº 
015/2010 – Regimento 

Interno da Reitoria 

https://www.furg.br/arquivos/instituc

ional/regimento-geral-furg.pdf 

Fonte: Elaboração da autora. 
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2.6.2 Análise por comparação constante 

A análise por comparação constante dos Sistemas de Arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras se desenvolveu a partir de três perspectivas:  

1- Da política pública: considerando a legislação, principalmente o contexto do SINAR 

e do SIGA e, os atores envolvidos – Universidades Federais Brasileiras e seus 

sistemas de arquivos 

2- Da política institucional: considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI 

3- Do sistema de arquivos: considerando os aspectos conceituais e a abrangência do 

Sistema de Arquivos no âmbito das universidades e quanto a gestão, preservação e 

acesso aos documentos de arquivo    

Primeiro apresentou-se um panorama do lugar do arquivo e o desenvolvimento das 

atividades arquivísticas considerando o universo das 69 Universidades Federais Brasileiras. 

Referimo-nos à atividade arquivística como qualquer prática relacionada aos arquivos, podendo 

ser de protocolo, produção, tramitação, arquivamento, empréstimo de documentos, dentre 

outras.  

No segundo momento, buscou-se caracterizar os elementos da política pública: os 

atores e a legislação. A intenção foi identificar e descrever os sistemas de arquivos das 

Universidades Federais Brasileiras identificados através dos documentos levantados. Como 

resultado, obtivemos um cenário descritivo do funcionamento dos sistemas de arquivos, 

verificando o desenvolvimento das categorias apresentadas acima e conforme a legislação 

trabalhada. 

Em última análise apresentamos os Sistemas de Arquivos, considerando: a política 

pública no seu elemento legislativo; a política institucional, através do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) das Universidades, verificando se o arquivo consta ou não 

do desenvolvimento institucional com metas definidas, além dos recursos humanos, financeiros 

e tecnológicos, e do próprio sistema de arquivos. Estabeleceu-se as seguintes categorias de 

análise:   

 Conceito  

 Objetivos/Finalidades  

 Abrangência  

 Abrangência dos Processos: gestão de documentos, preservação e acesso  
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Por fim, elaborou-se uma proposição de requisitos para implantação de sistemas de 

arquivos das universidades.  
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3 A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ARQUIVOS NO BRASIL 

Nesta seção abordamos e discutimos a construção das políticas arquivísticas no 

Brasil, mais especificamente os aspectos que compõem sua legislação, apresentando uma 

abordagem sobre os conceitos de política, política pública, política arquivística e legislação, a 

fim de conhecer as bases teóricas acerca da política nacional de arquivos. 

Com o objetivo de verificar o desenvolvimento arquivístico que vem acontecendo 

à luz da legislação vigente, mais especificamente, a Lei nº 8.159/1991, o Decreto nº 4.073/2002, 

o Decreto nº 4.915/2003 e o atual Decreto nº 10.148/2019, a seção apresenta, também, uma 

discussão desses textos legais.  

Entendendo como fenômeno social, os arquivos se constituem de fontes 

importantes para a sociedade e para a construção da cidadania. Nesse contexto, políticas 

públicas arquivísticas são essenciais para que as atividades de gestão, preservação e acesso aos 

documentos de arquivo sejam mantidas. 

A legislação possibilita a construção de realidades como um ponto de partida 

importante, pois normatiza e orienta os caminhos a serem percorridos. No serviço público essa 

afirmativa é assertiva, porque o texto legal é capaz de gerar convencimento mais amplo e 

alcançar seus objetivos dentro do espectro institucional, tornando-se a base inicial para 

elaboração de políticas arquivísticas institucionais.    

3.1 POLÍTICA PÚBLICA ARQUIVÍSTICA: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 

Antes de iniciarmos as discussões acerca da legislação arquivística, um dos núcleos 

desse trabalho, se faz necessário um norte, minimamente possível, para os termos política, 

política pública, política arquivística e legislação.  

A obra de Aristóteles Política, um clássico que atravessa gerações, apesar de ter 

sido construída em tempos longínquos, século III a. C., nos traz reflexões muito atuais que 

podem nos ajudar a compreender melhor o conceito de política, se mantendo como referência.  

Ela nos mostra que toda Cidade, no sentido da pólis grega, ou seja, o Estado, “é um tipo de 

associação e toda associação é estabelecida tendo em vista algum bem”. (ARISTÓTELES, 

2017, p. 27). “A Cidade é por natureza uma pluralidade” (ibdem, p. 58), essa afirmação está em 

consonância com a atual realidade. O Estado brasileiro se concretiza por suas pluralidades e 

heterogeneidades, ocasionando reflexos nas mais diversas áreas do conhecimento.  

Aristóteles continua sua reflexão afirmando que fazer política é buscar um bem 

comum para todos que vivem na Cidade e que a Cidade é a maior das comunidades. Um dos 
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comentadores de Aristóteles, Francis Wolff (1999, p. 7-8), afirma que “política é [...] ao mesmo 

tempo uma ciência e o seu objeto: entende-se efetivamente por ela um conjunto de práticas às 

quais os homens se dedicam para coexistir, e também o estudo objetivo dessas mesmas 

práticas.” Para o autor, a tese geral de Aristóteles se dá em três premissas: a Cidade é uma 

comunidade; toda comunidade é constituída de um certo bem, e, de todas as comunidades, a 

Cidade (Estado) é a mais soberana e aquela que inclui todas as outras. (WOLFF, 1999, p. 35). 

Se pretendemos aqui buscar o entendimento para o conceito de política, Aristóteles 

nos traz essa possibilidade apontando para as coisas mais simples quando observa que todo 

homem é um ser político por natureza, pois vive em comunidade e, para tanto, essa convivência 

exige um bem-estar para todos, e que fazer política é desenvolver práticas que alcancem a 

felicidade, ou seja, fazer política é fazer acontecer em ações, programas, planos, projetos, etc., 

que visem alcançar os melhores resultados em prol de uma comunidade e um bem-estar comum. 

No Dicionário de Política (1998), a definição para o termo “política” corrobora com 

a obra de Aristóteles 

Derivado do adjetivo originado de pólis (politikós), que significa tudo o que 

se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até 

mesmo sociável e social, o termo Política se expandiu graças à influência da 

grande obra de Aristóteles, intitulada Política, que deve ser considerada como 

o primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisão do Estado, e sobre as 

várias formas de Governo, com a significação mais comum de arte ou ciência 

do Governo, isto é, de reflexão, não importa se com intenções meramente 

descritivas ou também normativas, dois aspectos dificilmente discrimináveis, 

sobre as coisas da cidade. (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1998. p. 

954 ). 

Podemos, então, trazer esse objetivo maior, que é a busca do bem comum para a 

coisa pública, para o qual esse objetivo se torna evidente e necessário. Mantendo a direção 

conceitual a partir de obras de referência, utilizamos o Dicionário de Políticas Públicas (2012), 

que define o termo “políticas públicas” como  

 [...] decisões que envolvem questões de ordem pública com abrangência 

ampla e que visam à satisfação do interesse de uma coletividade. Podem 

também ser compreendidas como estratégias de atuação pública, estruturadas 

por meio de um processo decisório composto de variáveis complexas que 

impactam na realidade. São de responsabilidade da autoridade formal 

legalmente constituída para promovê-las, mas tal encargo vem sendo cada vez 

mais compartilhado com a sociedade civil por meio do desenvolvimento de 

variados mecanismos de participação no processo decisório. As políticas 

públicas são a concretização da ação governamental. Consideram atores 

formais e informais num curso de ação intencional que visa ao alcance de 

determinado objetivo. Podem ser constituídas com uma função distributiva, 
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redistributiva ou regulatória e inspiram o constante debate sobre a 

modernização do Estado e, por isso, estão contemporaneamente se fundando 

mais em estruturas de incentivos e menos em estruturas de gastos 

governamentais. (CASTRO, GONTIJO, AMABITE, 2012, p. 390). 

Alguns elementos, como estabelece Dagnino (2002, p. 3), auxiliam na compreensão 

da amplitude do conceito de política pública: 

1 - a distinção entre política e decisão: a política é gerada por uma série de 

interações entre decisões mais ou menos conscientes de diversos atores sociais 

(e não somente dos tomadores de decisão) 
2 - a distinção entre política e administração  
3 - que política envolve tanto intenções quanto comportamentos  
4 -tanto ação como não-ação  
5 - que pode determinar impactos não esperados  
6 – que os propósitos podem ser definidos ex post: racionalização  
7 - que ela é um processo que se estabelece ao longo do tempo  
8 - que envolve relações intra e inter organizações  
9 - que é estabelecida no âmbito governamental, mas envolve múltiplos atores  
10 - que é definida subjetivamente segundo as visões conceituais adotadas. 
 

Temos observado um aumento significativo nas pesquisas na área de políticas 

públicas que muito se deve ao fato de um grande processo de inovação em programas 

governamentais, programas de reforma do Estado e ao incremento de políticas setoriais. É 

importante salientar que: 

No caso específico da Ciência Política, os avanços dos estudos sobre Políticas 

Públicas apontam para o reconhecimento que Política Pública não é uma 

construção de Governo, mas sim uma construção coletiva que tem como atores 

não só o Governo, mas a sociedade como um todo. Os trabalhos nessa área 

desmistificam, também, a Política Pública como tradução de aspectos legais. 

(SOUSA, 2006, p. 2).    

Celina Souza (2006), em sua revisão de literatura sobre o tema política pública, 

destaca que não há uma ou a melhor definição para o que a autora considera como área do 

conhecimento, mas pode resumi-la como: 

[...] campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 

em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou no curso dessas ações (variável 

dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 

que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real. (SOUZA, 2006, p. 26, grifo da autora).  

Observamos que, apesar das políticas públicas se converterem em ações voltadas 

para o público e possuir um cunho social, é nítida a relação de poder que as constroem. Das 

definições e dos modelos podem-se extrair e sintetizar seus aspectos principais: 
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 A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende 

fazer e o que, de fato, faz. 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes. 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. A política 

pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 

 A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma 

política de longo prazo. (SOUZA, 2006, p. 36). 

Ressaltamos, ainda segundo Souza (2006, p. 21), que países da América Latina, 

recém-democratizados, não conseguiram formar uma maneira consistente para desenhar 

políticas públicas que abranjam sua formulação, implementação e avaliação, capazes de 

promover o desenvolvimento econômico e alavancar a inclusão social.  

Para Secchi (2013, p. 2), “uma política pública é uma diretriz elaborada para 

enfrentar um problema público. [...] a razão para o estabelecimento de uma política pública é o 

tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante.” Ou seja, 

a razão pela qual são elaboradas as políticas públicas está no problema público, na decisão de 

transformar uma situação atual para uma situação ideal em que atenda demandas públicas, 

demandas da população em geral. Entendendo o problema como público é que se tem a 

definição se uma política é pública ou não. 

Ainda no campo conceitual, é importante ressaltar a diferença entre políticas 

públicas e políticas governamentais ou política de governo que se referem a um grupo político 

em mandato eletivo: 

Chamamos políticas governamentais aquelas políticas elaboradas e 

estabelecidas por atores governamentais. Dentre as políticas governamentais, 

estão as emanadas pelos diversos órgãos dos poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário. Nos dias atuais, as políticas governamentais são o subgrupo mais 

importante das políticas públicas, e são as que recebem maior atenção na 

literatura da área. (SECCHI, 2013, p. 5). 

Diferentemente de política de Estado que são voltadas para o desenvolvimento de 

ações que visem direitos civis básicos da sociedade, independente de ciclos eleitorais, 

garantidas e amparadas pela Constituição. Portanto, as políticas públicas tanto estão no nível 

estratégico, consideradas como macropolíticas ou estruturantes, como estão no nível da 

operacionalização ou intermediário, que se configuram como respostas aos problemas de forma 

mais operacional resultando em programas, projetos e planos.  

A atividade (ação) política produz decisões políticas que se constituem de uma 

escolha entre alternativas, conforme as preferências dos atores, para atingir os 
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objetivos, adequando fins aos meios disponíveis. Políticas públicas resultam, 

portanto, da atividade política, envolvem mais de uma decisão política e 

requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar objetivos 

desejados. (RODRIGUES, 2013, p. 52, grifo da autora). 

 No que concerne ao ciclo das políticas públicas, observamos na literatura da área 

três momentos distintos: elaboração, implementação e avaliação. “O processo de elaboração de 

políticas públicas também conhecido como ciclo de políticas públicas é um esquema de 

visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e 

interdependentes.” (SECCHI, 2013, p. 43). 

A divisão do ciclo da política pública em cinco fases sucessivas, interligadas e 

dinâmicas para Serafim e Dias (2012, p. 128), se apresenta da seguinte forma: “1. Identificação 

de problemas; 2. Conformação da agenda; 3. Formulação de propostas; 4. Implementação e; 5. 

Avaliação da política”.  

Para Rodrigues (2013, p. 47), as atividades do ciclo da política pública são a 

preparação da decisão política, formação da agenda, formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação. 

Mais especificamente, para Secchi (2013, p. 43), o processo de elaboração e análise 

de uma política pública é representado a partir de sete fases interligadas: “1. Identificação do 

problema; 2. Formação da agenda; 3. Formulação de alternativas; 4. Tomada de decisão; 5. 

Implementação; 6. Avaliação; 7. Extinção”. 

Sob o ponto de vista da elaboração da política pública, entendemos que essa absorve 

os quatro primeiros momentos que são, de acordo com Secchi (2013, p. 43): identificação do 

problema, formação da agenda, formulação de alternativas e a tomada de decisão. Nesse 

primeiro estágio da política pública, alguns autores o abordam de maneiras diferentes, mas vale 

salientar a necessidade de identificar um problema, inseri-lo na agenda de governo 

transformando-o em problema público, elencar possíveis e melhores soluções de modo que 

atenda a todos e, por fim, a tomada de decisão. 

 [...] entendemos que é no momento da formulação da política pública que ela 

se materializa. Isso porque o fato de um problema entrar na agenda de governo 

não é requisito para que se elabore uma política pública para solucioná-lo. É 

apenas quando ocorre a formulação [de alternativas para a solução do 

problema e decisão sobre sua implementação] que isso de fato acontece. [...] 

O momento da formulação é a fase em que opções são consideradas, aceitas 

ou rejeitadas. (SERAFIM; DIAS, 2012, p. 130). 
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A próxima etapa da construção de políticas públicas consiste em sua 

implementação, ou seja, onde e quando todo processo de elaboração se converte efetivamente 

em ações. 

Trata-se, portanto, do momento de preparação para colocar as ações de 

governo em prática. Contudo, para que isso seja feita de maneira adequada é 

preciso que a política a ser implementada esteja baseada numa teoria que 

relacione a causa (do problema) com o efeito desejado (a solução proposta). 

Os resultados dessa etapa do processo constituem-se no impacto do programa 

ou política implementada. (RODRIGUES, 2013, p. 51). 

No entendimento de Rodrigues (2013, p. 57), a fase de implementação de políticas 

públicas “é aquela em que a administração pública reveste-se de sua função precípua: executar 

as políticas públicas.” 

A última fase do processo de construção de política pública refere-se à avaliação. 

Apesar de apresentarmos a avaliação como o “último” momento do “policy 

cycle”, ela não necessariamente ocorre após a implementação da política 

(avaliação ex-post). Ela pode ocorrer, também, no início do ciclo (avaliação 

ex-ante) ou ao longo dele, de forma concomitante. A avaliação se apresenta 

como um instrumento técnico que permite o desenvolvimento de processos 

para a revisão e medição sistemática do estado do problema. Os resultados 

dessa avaliação podem ocasionar três situações: 1. Auxiliar na melhoria da 

política e, assim, na sua continuação; 2. Finalizar a política existente; e 3. 

Desenvolver uma nova política. (SERAFIM; DIAS 2012, p. 131). 

Enfim, considera-se que, nesse momento final de todo processo de construção da 

política pública, a avaliação permite constatar os resultados e os efeitos gerados pela 

implementação, bem como perceber até que ponto a política pública elaborada foi 

implementada ou não, permitindo avaliar a possibilidade de manutenção ou extinção da política. 

A avaliação da política pública, para Secchi (2013, p. 65), alcança os seguintes resultados: 

a) continuação da política pública da forma que está, nos casos em que as 

adversidades de implementação são pequenas; b) reestruturação marginal de 

aspectos práticos da política pública, nos casos em que as adversidades de 

implementação existem, mas não são suficientemente graves para 

comprometer a política pública; c) extinção da política pública, nos casos em 

que o problema público foi resolvido, ou quando os problemas de 

implementação são insuperáveis, ou quando a política pública se torna inútil 

pelo natural esvaziamento do problema.  

Outra perspectiva no campo das políticas públicas, além das fases de formulação, 

implementação e avaliação, que são seus principais elementos, Di Giovanni (2009), aponta para 

quatro estruturas elementares que se justapõe e se relacionam entre si: 
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a) estrutura formal, composta pelos elementos: teoria, prática e resultados; 
b) estrutura substantiva, composta pelos elementos: atores, interesses e regras; 
c) estrutura material, composta pelos elementos: financiamento, suporte, 

custos; e, 
d) estrutura simbólica, composta pelos elementos: valores, saberes e 

linguagens. (DI GIOVANNI, 2009, p. 20-21). 
 

Podemos dizer que, para o referido autor, a construção de políticas públicas envolve 

uma teoria, um conjunto de práticas e um conjunto de resultados indissociáveis sobre uma 

determinada demanda social; por um conjunto de atores, seus interesses e suas regras, ou seja, 

todas as pessoas, grupos ou instituições que participam desse processo; os aspectos econômicos 

e, por fim, os aspectos de conhecimentos e comunicação que envolvem os diferentes atores das 

políticas públicas.   

Figura 1 – Relações entre os elementos da política pública 

      

       

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em DI GIOVANNI, 2009, p. 20-21. 

 

O debate sobre as políticas públicas teve sua maior ascensão na década de 1980, 

tendo continuidade até os dias de hoje. Dessa forma, conhecer seus conceitos e princípios 

básicos nos possibilita avançar e aplicar em pesquisas de outras áreas do conhecimento. 

Buscamos, assim, uma relação entre as políticas públicas e as políticas arquivísticas, 

entendendo que as políticas públicas são “respostas do Estado aos direitos coletivos da 

população”. (SOUZA, 2006, p. 3). 

Apresentamos os conceitos, os elementos e os atores que se relacionam com a 

finalidade da construção de políticas públicas arquivísticas a partir das discussões de alguns 

autores. O processo de construção dessas políticas é cada vez mais necessário. Apesar de o tema 

ser recorrente na literatura da Arquivologia, a área ainda precisa de muitos estudos e de 

aprofundamento teórico, uma vez que constantes mudanças sociais, políticas e econômicas se 

concretizam num mundo cada vez mais tecnológico no qual a gestão, preservação e acesso aos 

documentos de arquivo são urgentes. 
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De acordo com os autores apresentados para o tema da política pública, podemos 

afirmar que a mesma é um conjunto de decisões e de ações e que sua elaboração e 

implementação apresentam uma dinâmica social complexa e, às vezes, com certa dificuldade 

de realização. Como, também parece ser difícil constatar se uma política pública existe de fato 

e se está compreensível aos olhos dos atores envolvidos. No que tange as políticas arquivísticas, 

esse contexto parece de fato existir. 

O direito do cidadão de acesso à informação traz em seu bojo as premissas para a 

construção de políticas públicas de arquivo, pois o arquivo exerce sua função social ao ser fonte 

de prova e testemunho das ações da sociedade como um todo, como fonte de transparência do 

Estado, do desenvolvimento científico do país e da preservação de sua memória. O acesso à 

informação se coloca como questão central na contemporaneidade.  

Sobre o tema das políticas públicas arquivísticas que, atualmente, vêm crescendo 

em interesse de pesquisa, muitos autores apresentam importantes discussões. No Brasil, José 

Maria Jardim é um dos estudiosos dessa temática e coloca a seguinte definição:  

O conjunto de premissas, decisões e ações – produzidas pelo Estado e 

inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social – que 

contemplam diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, 

tecnológico, etc.) relativos à produção, uso e preservação da informação 

arquivística de natureza pública e privada. (JARDIM, 2006, p. 10). 

De acordo com Jardim (2006), as políticas públicas arquivísticas estão inseridas 

num contexto maior, o das políticas públicas de informação. Porém, ao que parece, ambas 

caminham separadamente, acarretando no desconhecimento da pluralidade tanto do universo 

arquivístico quanto ao que tange às políticas públicas de informação já existentes.  

Políticas públicas de informação, como o caso da Política Nacional de 

Arquivos brasileira, é um tema a ser aprofundado no âmbito da Ciência da 

Informação, acolhendo simultaneamente as contribuições da Arquivologia, 

Administração, Direito, História, Sociologia, Informática e Ciência Política. 

Tendo como referência fundamental a contribuição da Ciência da Informação 

sobre a informação enquanto fenômeno social, cabe-nos reconhecer os 

aspectos teóricos que marcam atualmente as teorias das Políticas Públicas, 

além de outras abordagens, imprescindíveis à compreensão das políticas 

públicas de informação, das políticas públicas arquivísticas e do Estado como 

campo informacional. Trata-se, no caso, de reconhecer o Estado é como lócus 

de saberes e práticas informacionais, considerando-se seu percurso histórico 

enquanto relação social, resultante da interação permanente de sujeitos sociais 

de aparelhos privados e de agências estatais. (JARDIM, 2008, p. 4). 

As políticas públicas arquivísticas revestem-se de uma dimensão política - porque 

precisam responder politicamente aos problemas relacionados aos arquivos - e de uma 
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dimensão técnico-científica - porque demandam atividades arquivísticas para a solução desses 

problemas.  

Reconhecê-los exige um conjunto de conhecimentos simultaneamente 

técnico-científicos e políticos. Assim, a demanda por um plano de 

classificação de documentos para ampliar a qualidade da gestão de um 

organismo governamental é um problema político. As decisões de produzir e 

implantar o plano de classificação de documentos também. Este, porém, é um 

recurso técnico-científico, referido à teoria arquivística, cuja qualidade na 

concepção pode comprometer sua aplicabilidade técnica com graves 

consequências políticas. As dimensões política e técnica encontram-se, 

portanto, visceralmente associadas desde a concepção à execução das suas 

diversas facetas. (JARDIM, 2006, p. 11). 

Constatamos ainda, como destaca Jardim (2001, p. 4), o fato de que as políticas 

públicas arquivísticas implementadas fornecem informações necessárias à construção de outras 

políticas públicas, como as de saúde, educação, habitação, etc. Atua, desta forma, na tentativa 

de minimizar as desigualdades informacionais que atingem principalmente países em 

desenvolvimento, compartilhando informações contidas nos documentos de arquivo em 

benefício do maior número possível de indivíduos. 

A informação é um recurso central para a política documental e arquivística. 

Temos visto que os documentos jurídicos, técnico-científicos e os demais são 

recursos para o desenvolvimento da Nação, do Estado, do Município ou da 

instituição produtora; mas se não é utilizado o recurso da informação, os 

documentos rendem uma utilidade mínima. (VÁZQUEZ MURILLO, 2004, p. 

95, tradução nossa).  

Surge também, no contexto informacional, os conceitos de governabilidade e 

governança ligados diretamente aos documentos de arquivo. Sem nos aprofundarmos nos 

referidos conceitos, é importante ressaltar que a construção de políticas públicas arquivísticas 

está amplamente relacionada à governabilidade e governança porque tem no documento de 

arquivo recurso fundamental à sua execução. 

A capacidade política de governar ou governabilidade deriva da relação de 

legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto que 

governança seria a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo 

de um governo de implementar políticas. (JARDIM, 2001, p. 13). 

 Ainda nos aspectos conceituais, Manuel Vázquez Murillo (2004 p. 91, tradução 

nossa), aponta para uma “política de administração de documentos, informação e arquivos”, 

que podemos traduzir como uma política arquivística a partir de sua definição: 

É aquela política que formula objetivos e propõe os recursos apropriados para 

servir, mediante documentos de gestão, aos direitos e necessidades da 

sociedade em seu conjunto; das entidades produtoras/receptoras dos 
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documentos, dos interessados individuais ou institucionais e, por último, dos 

pesquisadores retrospectivos, para todos os quais emite legislação e norma.  

Os conceitos de política, política pública, política arquivística e legislação, 

apresentados até então, formam uma base necessária à compreensão da política nacional de 

arquivos no Brasil. Expressada pelo Arquivo Nacional em 2001, “compreende a definição e 

adoção de um conjunto de normas e procedimentos técnicos e administrativos para disciplinar 

as atividades relativas aos serviços arquivísticos da administração pública, trazendo, por 

consequência, a melhoria dos arquivos públicos” (ARQUIVO NACIONAL, 2001, p. 7). Porém, 

sua implementação demanda uma reestruturação da própria administração pública em torno do 

reconhecimento da importância dos documentos de arquivo. 

Ressaltamos, segundo Souza (2006, p. 21), a dificuldade que países da América 

Latina com recente processo de democratização encontram para definir, de maneira consistente, 

políticas públicas que alcancem todas as fases de seu ciclo a fim de promover o 

desenvolvimento político, econômico, social e cultural de forma mais inclusiva. Talvez essa 

constatação reflita para o fato de que no Brasil ainda encontramos grandes dificuldades para o 

desenvolvimento de políticas públicas, incidindo diretamente no campo arquivístico. 

Jardim (2003), observa que as políticas públicas arquivísticas são mais ausentes do 

que presentes no cenário brasileiro, pois pressupõem, além do texto legal, ações práticas que 

levem à sua efetiva implementação. Apesar desta constatação, é necessário perseguirmos em 

prol da construção de políticas públicas arquivísticas, que se justifica à medida que garante os 

direitos individuais e coletivos da sociedade brasileira, além de encontrarmos nos arquivos 

informações estratégicas que podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento e 

transparência do Estado. 

Ora, se os arquivos se inserem na contemporaneidade como recurso fundamental à 

construção social, por que ainda nos mantemos precários à execução de políticas públicas 

arquivísticas? Jardim (2006; 2008), responde à essa questão, ainda que preliminarmente, no 

fato da falta de visibilidade para os arquivos. Em outras palavras, esses ainda não são 

reconhecidos pela sociedade como fonte irrefutável à sua cidadania, e as instituições 

arquivísticas públicas representantes do Estado, como o Arquivo Nacional e o CONARQ, ainda 

estão aquém de agir em relação aos arquivos no que diz respeito à formulação, execução e 

avaliação das políticas públicas arquivísticas. 

Podemos dizer também que a inexistência de uma política nacional de arquivos 

talvez esteja relacionada com a falta de vontade política por parte dos atores governamentais de 

inserir o tema em suas agendas. Para viabilizar uma política arquivística como uma política 
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pública, de acordo com Rodrigues (2013, p. 65), é preciso considerar dois aspectos: “[...] dotar 

os órgãos públicos de instrumentos de gestão e o arquivo de condições técnicas e legais para 

seu funcionamento.” 

A atual sociedade em que vivemos, capitalista e neoliberal, apesar de democrática, 

apresenta-se totalmente contrária à importância que imprime os arquivos. Nesse sentido, 

poderíamos nos perguntar se políticas públicas arquivísticas são de fato necessárias, ou seja, 

políticas públicas de arquivo para quê e para quem? Para tornar o cidadão pleno de seus 

direitos? 

De um outro lado da situação posta, verificamos a falta de avanço nos estudos e na 

promoção de conhecimento sobre política pública e, mais ainda, política pública arquivística 

no universo da própria Arquivologia. Nessa direção, a dimensão técnica da área ainda é 

percebida com mais protagonismo do que sua dimensão teórica. A publicação de leis e normas 

técnicas referentes ao fazer arquivístico está muito mais presente do que a construção, de fato, 

de políticas públicas arquivísticas. 

Aparentemente, há uma visão muito centrada nas normas jurídicas e técnico-

científicas (que muitas vezes fundem-se numa mesma norma). Não se trata 

aqui de minimizar a importância da dimensão legal e técnico-normativa. No 

entanto, parece que uma vocação normatizadora prescinde da perspectiva de 

que a norma é um instrumento mais consequente quando expressão de uma 

política arquivística. Por outro lado, tende-se a reiterar frequentemente uma 

certa “esquizofrenia” que acirra o hiato entre a dimensão técnica e a política 

no mundo arquivístico. (JARDIM, 2008, p. 15). 
 

Mas, afinal, quais seriam as condições concretas para elaboração, implementação e 

avaliação de políticas públicas arquivísticas no Brasil? Renato Tarciso Barbosa de Sousa 

(2006), diz ser possível se alinharmos a dimensão técnica da Arquivologia à uma grande 

campanha educacional de conscientização da importância dos arquivos e suas informações, que 

abranja desde as escolas até as universidades, contribuindo, assim, com pesquisas que possam 

fundamentar soluções para os problemas identificados nos variados diagnósticos realizados da 

situação dos arquivos no Brasil. Contudo, o autor atenta para o fato de que 

Várias ações já foram e estão sendo implementadas, mas não podemos 

esquecer que políticas públicas pressupõem planejamento e a sensação que 

tenho hoje é que nós não conseguimos, ainda, articular essas ações em 

programas e projetos a partir de objetivos comuns. E não conseguimos, ainda, 

colocar todos os sujeitos dessa construção em um amplo debate ou mesmo 

criar uma agenda para a operacionalização desse debate. (SOUSA, 2006, p. 

14). 
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A partir do contexto apresentado, podemos citar a 1º Conferência Nacional de 

Arquivos (CNARQ), realizada sua Etapa Nacional, de 14 a 17 de dezembro de 2011, em 

Brasília-DF, como uma das primeiras importantes iniciativas na construção do debate em torno 

das políticas públicas arquivísticas. 

De acordo com o Relatório da conferência publicado pelo CONARQ em 2012, a I 

CNARQ surgiu com o compromisso por parte do Ministério da Justiça em ouvir a comunidade 

de profissionais e usuários de arquivos em torno da expectativa de criação de uma política 

nacional de arquivos, e fazer com que a temática fosse inserida na agenda de governo. 

O projeto de realização da Conferência iniciou-se em janeiro de 2011 em reunião 

com representantes do Movimento em Prol do Arquivo Nacional e o então Ministro da Justiça 

José Eduardo Cardoso, e teve sua concretude através da Portaria nº 227/2011. 

O objetivo da CNARQ era “a revisão dos marcos legais e institucionais da área, de 

forma a constituir uma política de Estado para os arquivos.” (CONARQ, 2012, p. 57). Sua 

justificativa se deu em torno das mudanças sociais do século XXI que se coadunam com o 

direito do cidadão ao acesso à informação e à memória, bem como o desenvolvimento científico 

e cultural brasileiro. 

A I CNARQ foi organizada em duas etapas: a Etapa Regional e a Etapa Nacional, 

seguindo a mesma metodologia e em torno dos eixos temáticos definidos no Projeto da 

Conferência. Foram realizadas cinco Conferências Regionais segundo as regiões geopolíticas 

do país, a fim de constituir grupos de trabalho em torno de seis eixos temáticos: 

I. Regime jurídico dos arquivos no Brasil e a Lei nº 8.159/1991: avaliação do 

impacto da Lei após 20 (vinte) anos de implementação. O regime jurídico 

arquivístico nos estados e municípios após a Lei. O projeto de lei de acesso. 

O anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. O direito autoral e o direito 

de uso e reprodução dos documentos de arquivo. 
II. A administração pública e a gestão dos arquivos: A estrutura do Estado no 

Brasil. A gestão das instituições públicas e a questão dos arquivos no contexto 

atual. O papel dos arquivos para o Estado e a sociedade. O modelo de 

instituições e serviços arquivísticos públicos (subordinação, estrutura, 

orçamento, recursos humanos, materiais, científicos e tecnológicos). Os 

arquivos públicos e sua relação com políticas e programas de modernização 

institucional e gestão da informação governamental. Os arquivos como 

patrimônio científico e cultural e no contexto das políticas de preservação do 

patrimônio cultural. Fontes de financiamento para a ação arquivística. 
III. Políticas públicas arquivísticas: A estrutura vigente para a definição e 

implementação de uma política nacional de arquivos (Arquivo Nacional, 

Conselho Nacional de Arquivos, SINAR), além de políticas federal, estaduais, 

do Distrito Federal e municipais: balanço e possíveis redesenhos. A autonomia 

do SINAR. O Conselho Nacional de Arquivos – função, composição e 

funcionamento. As políticas arquivísticas e suas interseções com outras 

políticas públicas: cultura, patrimônio, ciência, bibliotecas, governo 
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eletrônico, museus, acesso livre, banda larga, etc. Fontes de financiamento 

para a implementação de políticas públicas arquivísticas. 
IV. Acesso aos Arquivos, Informação e Cidadania: Usos e usuários dos 

arquivos no Brasil. Instrumentos para a gestão de usos e usuários dos arquivos. 

Obstáculos e recursos favoráveis ao acesso aos arquivos no Brasil. 

Mecanismos de ampliação do uso social, cultural e educacional dos arquivos. 
V. Arquivos privados: O cenário dos arquivos privados no Brasil. Serviços 

privados e públicos de preservação e acesso a arquivos privados. Modelos de 

gestão e acesso a arquivos privados em diferentes contextos organizacionais. 

Políticas de aquisição de acervos arquivísticos privados. Critérios e impactos 

da classificação de arquivos privados de interesse público e outras formas de 

ação do Estado em relação a arquivos privados. Fontes de financiamento para 

profissional: balanços e perspectivas. Produção e difusão de conhecimento 

aquivístico: a situação das linhas de pesquisa, dos periódicos especializados e 

outros canais de difusão do conhecimento arquivístico. Relação entre 

Universidades, Instituições e Serviços Arquivísiticos. As associações 

profissionais e a atualização profissional. A profissão de arquivista no Brasil: 

regulamentação, perfis profissionais, formação, mercado de trabalho, etc. 

(BRASIL, 2012, p. 58-59). 
    

A finalidade da Conferência Nacional era a escolha de até três propostas oriundas 

dos eixos temáticos que subsidiariam a Política e o Plano Nacional de Arquivos. As 18 

propostas e monções resultantes da Plenária Final podem ser consultados no sítio do CONARQ.  

Um dos resultados da I CNARQ foi a proposição de uma nova definição para a 

política nacional de arquivos 

[...] a ser definida pelo CONARQ, será o conjunto de premissas, decisões e 

ações produzidas, implementadas e avaliadas em benefício do Estado e da 

Sociedade com os objetivos de favorecer a gestão dos arquivos, a 

democratização do acesso à informação, assim como o fortalecimento dos 

arquivos públicos e privados do Brasil. (BRASIL, 2012, p. 50). 

A I CNARQ, então, trouxe em sua pauta um grande movimento de união dos atores 

em prol de uma verdadeira constituição de políticas públicas arquivísticas que representasse 

uma renovação para a Arquivologia e seus profissionais. Em seu espectro mais amplo estava o 

acesso à informação, do qual nenhuma teoria ou técnica faria sentido. Trouxe também, a 

esperança, no sentido de “esperançar” de Paulo Freire (2019, p. 71), 

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem 

gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não 

é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, 

esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, 

esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo […]. 

Mas o que vimos e sentimos após nove anos de seu acontecimento foi o 

esvaziamento de seu principal objetivo: uma construção de políticas de Estado para os arquivos 

brasileiros. Salvo o anteprojeto de Lei que prevê a alteração e ampliação da Lei nº 8.159/1991, 
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desde 2014 até o presente momento não foi revogada e tramita a passos lentos dentro da 

estrutura do Governo, apesar de sua minuta ter entrado em consulta pública no ano de 2013. 

Infelizmente, os resultados esperados pela I CNARQ não foram alcançados, 

segundo os motivos elencados por Adão e Venancio (2017, p. 52):  

1) nunca existiu, de fato, um contexto político favorável à formulação da 

política nacional de arquivos - talvez porque essa política não tenha sido 

verdadeiramente reconhecida, pelo MJ, como um problema público para o 

qual devesse buscar solução; 2) os atores arquivísticos e o CONARQ são, 

hoje, pouco organizados, mobilizados e envolvidos com as questões políticas 

– o que os torna inexperientes em demonstrar ao governo, que as instituições 

arquivísticas têm potencial para aumentar a eficiência da administração 

pública, garantindo a transparência na tomada de decisão e a preservação do 

patrimônio documental; e 3) a diminuta participação da sociedade civil na 

conferência impossibilitou, não só a conscientização desses atores sobre as 

demandas dos arquivos, mas, também, e principalmente, a colaboração desses 

agentes na tarefa de pressionar o governo a incorporar as propostas aprovadas 

no encontro. 

Um novo fôlego em direção à construção de políticas arquivísticas aconteceu em 

torno da publicação do Decreto nº 10.148/2019. Este Decreto institui a Comissão de 

Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública 

Federal, dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, as Subcomissões 

de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública 

Federal e o Conselho Nacional de Arquivos, e dá outras providências, além de atualizar os 

Decretos nº 4.073/2002 e 4.915/2003. 

O Arquivo Nacional abriu consulta pública para a proposta de Decreto que institui 

a Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal (PGDeArq), 

a fim de dialogar com a sociedade, a comunidade arquivística, agentes públicos e todos que 

desejassem contribuir. A consulta pública ficou aberta no período de 04 de agosto a 18 de 

setembro de 2020. 

A minuta do Decreto foi discutida em Grupo de Trabalho e constituída no âmbito 

da Comissão de Coordenação do SIGA. De acordo com a apresentação dada pelo Arquivo 

Nacional (2020), está em consonância com o Planejamento Estratégico Setorial do Arquivo 

Nacional para o período de 2020-2023 e com o Planejamento Estratégico do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública. 

Um dos aspectos relevantes na proposta do Decreto é a ampliação em torno da 

Gestão de Documentos e Arquivos, ou seja, amplia o objeto, mas não o define e não fica claro 

a abrangência de todo ciclo do documento de arquivo, incluindo os arquivos permanentes. 
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Observamos também a falta de definição de alguns conceitos e a previsão da avaliação da 

política pública. 

Novamente esperançamos (FREIRE, 2019, p. 71), por mudanças no cenário 

arquivístico em prol das políticas públicas. Esperançamos que os atores envolvidos consigam 

avançar e alcançar os resultados almejados através de propostas e efetivar sua construção. 

Todo o aporte teórico apresentado, somado à real necessidade de construção de 

políticas públicas arquivísticas, nos levam a considerar os elementos necessários à sua 

elaboração, implementação e avaliação. Com isso, Bellotto (1992, p. 40), destaca que os 

elementos para o desenvolvimento de uma política de documentação são seus objetivos, seus 

recursos e sua legislação. Vázquez Murillo se refere a uma política que perpassa pelo serviço 

jurídico-administrativo e pelo patrimônio documental, contemplando seus objetivos, recursos e 

legislação ou normas, concordando com Bellotto.  Os objetivos de uma política documental 

são: 

- Salvaguardar os direitos do Estado e dos cidadãos, contidos nos documentos 

de arquivo.  
- Apoiar o desenvolvimento nacional mediante os recursos documentais, 

primeiramente os jurídicos, os administrativos e os técnico-científicos.  
- Preparar uma rede de Manuais de Procedimentos e Normas que, entre outras 

coisas, estabeleçam direitos e obrigações e segurança jurídica.  
- Organizar e oferecer informações acessíveis, em tempo, que sirva para 

diagnosticar e resolver problemas da comunidade.  
- Racionalizar a produção e utilização de recursos documentais. - Garantir a 

transparência democrática aos atos do governo.  
- Estabelecer uma burocracia a serviço dos cidadãos, sobretudo para os mais 

carentes (analfabetos, indígenas, idosos, etc.).  
- Utilizar ao máximo os recursos tecnológicos para melhorar os serviços para 

todos, e não somente para os gestores de instituições proprietárias de arquivos. 
- Colocar os documentos de arquivo científicos ao alcance da comunidade. 

Por exemplo, teses e trabalhos de investigação em universidades, laboratórios, 

institutos geográficos, farmacêuticos, etc. (VÁZQUEZ MURILLO, 2004, p. 

93, tradução nossa). 
 

Ainda, sobre os elementos constituintes de uma política de tratamento de 

documentos e arquivos, Llansó Sanjuan (2006b, p. 65, tradução nossa), traz uma perspectiva 

profícua em relação ao tema: 

- Legislação e regulamentação como elementos “habilitadores” da aplicação 

das soluções propostas para o programa de tratamento de documentos e 

arquivos; 
- Estrutura, que compreende os recursos humanos, materiais e financeiros, 

bem como a posição ou situação do órgão coordenador no organograma da 

instituição;  
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- Um programa que englobe os elementos necessários para o tratamento 

completo, eficaz e econômico dos documentos de uma instituição. 

Compreende:  
Elementos constitutivos do programa, que desde o ponto de vista teórico 

podem ser tratados isoladamente: 1) normas para a criação, difusão, e 

recepção dos documentos; 2) tratamento dos documentos ativos (normas de 

classificação, recuperação e conservação nos espaços administrativos); 3) 

tratamento dos documentos semiativos (normas de transferência e 

conservação centralizada e econômica); 4) tratamento dos documentos 

inativos (normas que regulamentem a conservação, tratamento, uso e 

avaliação dos documentos com valor secundário ou científico); 5) tratamento 

dos documentos essenciais (normas para o tratamento particular de certos 

documentos que, caso se percam ou se alterem, ocasionarão sérias 

dificuldades para uma instituição).  
Elementos de apoio: 1) inventários dos documentos; 2) tabelas de 

temporalidade de documentos e 3) planos de classificação de documentos. 
  

Em outras palavras, podemos dizer que as políticas públicas arquivísticas devem 

contemplar uma legislação, uma estrutura organizacional a quem compete a implementação da 

política revestida em programas, projetos e ações que a viabilize e que compreenda, sob o ponto 

de vista teórico e prático, a gestão de documentos, a preservação, acesso e disseminação dos 

documentos de arquivo. 

Dentre os elementos propostos por Bellotto (1992, p. 42), os recursos podem ser 

divididos em quatro categorias necessárias à construção de uma política de documentação: a 

instituição (Arquivos), os documentos, a informação contida nesses documentos e os 

profissionais (arquivistas). Acrescentamos também os recursos financeiros. Por último, a autora 

destaca a legislação de base e sua interação com as demais legislações pertinentes ao contexto 

das políticas públicas arquivísticas. 

De todos os elementos propostos pelos autores para a elaboração de políticas 

públicas arquivísticas, é necessário salientar a importância do arquivista como recurso essencial 

à sua construção, principalmente no que tange aos aspectos técnicos da área. O profissional de 

arquivo torna-se imprescindível, pois contribui para a otimização do acesso à informação, 

garantindo maior eficiência nos processos de tomada de decisão administrativa por meio da 

gestão de documentos e ainda atua na preservação da memória. 

A profissão de arquivista e técnico de arquivo foi regulamentada pela Lei nº 

6.546/1978, e em seu art. 2º destaca suas atribuições: 

 
I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 
II - planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e 

informativo; 
III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das 

espécies documentais e participação no planejamento de novos documentos e 

controle de multicópias; 
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IV - planejamento, organização e direção de serviços ou centro de 

documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos; 
V - planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem 

aplicada aos arquivos; 
VI - orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; 
VII - orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; 
VIII - orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de 

preservação; 
IX - promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; 
X - elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos 

arquivísticos; 
XI - assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-

administrativa; 
XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente 

importantes. 
 

A partir da década de 1990, percebeu-se que, após a popularização do uso da 

internet, o aumento do volume de informações atingiu dimensões inéditas em concomitância 

com a produção documental, seja ela física ou digital. Tentando gerir todo esse volume 

informacional produzido, a busca pela qualidade na gestão da informação e na gestão de 

documentos nas instituições públicas e privadas fez crescer consideravelmente a procura por 

profissionais qualificados na área de Arquivologia. Jardim (2018, p. 12), corrobora com a 

importância do profissional de arquivo. 

[...] o arquivista é inevitavelmente um gestor de um determinado tipo de 

recurso vital às organizações: as informações registradas nos documentos que 

derivam das suas ações. A gestão desses recursos arquivísticos transcende a 

uma concepção redutora de organização dos arquivos, seja qual for o seu 

momento no ciclo documental. Gerenciar serviços e instituições arquivísticos 

é também administrar pessoas, tecnologias da informação, infraestrutura 

física, legislação, orçamento, ademais de requerer um grande conhecimento 

do contexto contemporâneo das organizações e suas alterações ao longo do 

tempo.  

O profissional de arquivo deve ser conhecedor dos atos legais acerca do seu objeto 

de ação, bem como fazer parte ativamente de suas construções, como afirmam Rousseau e 

Couture (1998, p. 155): 

O arquivista deve conhecer as diversas leis, bem como a regulamentação que 

direta ou indiretamente diz respeito aos arquivos. Além disso, as leis não são 

imutáveis, uma vez que em geral se adaptam às necessidades da sociedade que 

servem, na sequência de uma evolução quer política, econômica ou 

sociocultural. O arquivista deve, no caso presente, participar ativamente nas 

alterações jurídicas que lhe dizem respeito. Trata-se da sua credibilidade e da 

sua eficácia enquanto gestor, bem como da evolução da arquivística 

contemporânea. 
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Os arquivistas somariam importante contribuição rumo à construção de políticas 

públicas arquivísticas, pois são conhecedores das práticas e teorias da área. Porém, sem entrar 

no mérito do associativismo e dos conselhos profissionais, o que se percebe é um 

enfraquecimento da categoria enquanto possibilidade de se constituírem atores fortes e 

representativos em busca da coletividade política.  

Outro viés elementar da política pública que necessita de contextualização é a 

legislação que a acompanha. De acordo com Jardim (2008, p. 7), a publicação da legislação 

deve ser considerada como um valioso instrumento em prol das atividades arquivísticas, desde 

que esteja alinhada a uma politica arquivística.  

Um aspecto muito frequente é confundir-se legislação arquivística com 

política arquivística. A legislação arquivística fornece elementos 

normalizadores à política arquivística, mas não é em si mesma uma política. 

Muitas vezes a legislação arquivística tende a ser considerada o marco zero de 

uma nova era arquivística. É compreensível tal expectativa já que uma 

legislação adequadamente concebida pode ser um poderoso instrumento a 

favor da gestão, uso e preservação dos arquivos. A viabilidade dessa 

legislação torna-se comprometida se não for simultaneamente instrumento e 

objeto de uma política arquivística.  
 

O Conselho Internacional de Arquivos (CIA) e a UNESCO deram os primeiros 

passos sobre a elaboração de leis que abordam os arquivos no mundo inteiro, e foi nos estudos 

RAMP que esta abordagem adquiriu maior consistência. (ROUSSEAU, COUTURE, 1998, p. 

158). 

Os estudos RAMP constituem-se de temas básicos para o Programa Geral de 

Informação, desenvolvidos em forma de projetos, estudos e outras atividades concernentes à: 

1. Promover a formulação de políticas e planos de informação (nacionais, 

regionais e internacionais).  
2. Promover e difundir métodos e normas de prática da informação.  
3. Contribuir para o estabelecimento e desenvolvimento de infraestruturas de 

informação.  
4. Contribuir para o estabelecimento e desenvolvimento dos sistemas 

especializados de informação nos campos da educação, da cultura e da 

comunicação e das ciências exatas e da natureza e das ciências sociais.  
5. Fomentar a formação de especialistas y usuários da informação. 

(KETELAAR, 1985, prólogo, tradução nossa). 

 Foi em um dos estudos RAMP para a UNESCO, que Eric Ketelaar desenvolveu 

um conjunto de elementos em torno de uma legislação arquivística que servissem a uma 

coletividade internacional. 

O presente estudo faz a seguinte distinção entre legislação y regulamento. A 

legislação é o produto da mais alta autoridade legislativa de uma nação (ou, 
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em uma estrutura federal, ou de um estado) em uma forma de acordo com a 

constituição. Enquanto os regulamentos, cabe considerar que abarcam todas 

as medidas relacionadas com a aplicação da legislação stricto sensu, é dizer, 

os decretos estabelecidos pela legislatura (o Parlamento com a colaboração de 

um órgão executivo). (KETELAAR, 1985, p. 3, tradução nossa). 
 

O estudo de Ketelaar (1985, p. 77-85), apresenta 20 principais componentes que 

devem ser levados em consideração no momento de construção ou de revisão de uma legislação 

arquivística. São eles: 

1. Definição de documentos e arquivos em geral 
2. Definição de documentos e arquivos públicos 
3. Inalienabilidade e imprescritibilidade dos arquivos públicos 
4. Arquivos que não são propriedade pública (arquivos privados) 
5. Funções e organização dos serviços dos arquivos públicos 
6. Sistema nacional de arquivos 
7. Responsabilidade ministerial 
8. Organismo assessor (Conselho de Arquivos) 
9. Gestão de documentos 
10. Direito de inspeção 
11. Centros de documentos 
12. Avaliação e eliminação 
13. Transferência 
14. Depósito de publicações oficiais 
15. Conservação 
16. Ordenação e classificação 
17. Acesso 
18. Reprografia 
19. Pessoal 
20. Execução 

 

Vale ressaltar que os componentes elencados pelo autor são atribuídos a temas 

gerais e que nem todos são contemplados em legislações já publicadas, como, por exemplo, a 

Lei de Arquivos brasileira. Vale considerar também que, a legislação de um país é sua base 

jurídica e deve estar de acordo com suas características políticas, econômicas, sociais e 

culturais.  

Vázquez Murillo (2004, p. 99), aponta para seis temas dos quais podem surgir uma 

legislação na área de arquivos: legislação sobre documentos de arquivo, legislação sobre gestão 

de documentos em fase administrativa, legislação sobre patrimônio documental e documentos 

de valor permanente, legislação sobre sistemas de gestão de documentos e arquivos, legislação 

sobre o uso da informação, e legislação sobre os profissionais de arquivo.  

A legislação arquivística é uma parte inseparável e principal de qualquer 

política de gestão de arquivos que, para um país, é realizada em uma política 

nacional de arquivos. Assim como é normal adotar políticas em termos de 

desenvolvimento econômico, meio ambiente, educação, cultura ou lazer, cada 

vez mais as administrações concordam com a necessidade, ou mesmo a 
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obrigação, de se desenvolver e aplicar políticas de gestão de arquivos. Tal 

política é definida como sendo “uma forma concertada e ponderada de pôr em 

prática os meios que permitem organizar e processar de forma eficiente e 

lucrativa todos os documentos produzidos por uma organização no exercício 

das suas atividades. Podemos, portanto, ver o caráter essencial da legislação 

arquivística. Está no cerne da ciência arquivística contemporânea; é a sua base 

jurídica. (COUTURE, 1998, p. 1-2, tradução nossa). 

Ante as considerações conceituais e elementares da construção de políticas públicas 

arquivísticas, vale ressaltar que, segundo Sousa (2006, p. 5), “a política pública de arquivo é 

matricial, pois o sucesso obtido em sua implementação fornece às outras políticas públicas 

informações necessárias as suas formulações.” Tomamos, a seguir, um estudo da legislação 

como um importante elemento representativo à sua construção, no que tange as estruturas 

formal e substantiva das mesmas.  

3.2 O LUGAR DA LEGISLAÇÃO NA POLITICA NACIONAL DE ARQUIVOS  

Entendendo que a publicação de uma lei se constitui como elemento do processo 

de construção de políticas públicas, é na fase de sua implementação que essa lei pode ou não 

ser efetivamente aplicada. É sob essa perspectiva que levaremos adiante o estudo de parte da 

legislação arquivística brasileira.  

O contexto inicial da legislação arquivística no Brasil tem seu marco na 

Constituição de 1988, em alguns dispositivos importantes que versam sobre o direito de acesso 

à informação e sobre a gestão de documentos públicos: 

Título II – Dos direitos e garantias fundamentais  
Capítulo I – Dos direitos e deveres individuais e coletivos 
Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  
[...] Inciso XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 

sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] 
Inciso XXXIII – todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
[...] Inciso LXXII - conceder-se-á habeas data:  
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas a pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público;  
[...] Título VIII – Da ordem social Capítulo III – Da educação, da cultura e do 

desporto 
Seção II – Da cultura Artigo 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro 

os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
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[...] Inciso IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais;  
[...] § 2° - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem. (BRASIL, 1988). 
Como dito anteriormente, a legislação de um país está intimamente relacionada com 

suas condições políticas, econômicas, sociais e culturais e, portanto, devem ser consideradas ao 

se estudar um contexto legal. Talvez essa seja uma das justificativas do porquê a Lei de 

Arquivos ainda se faz tão frágil em termos de sua efetiva aplicação na sociedade como um todo, 

mesmo após seus 30 anos de publicação. 

A legislação arquivística brasileira remonta aos anos de 1970, a partir de esforços 

de profissionais da área que buscavam por mudanças no cenário arquivístico da época, que se 

apresentava ineficiente. Bellotto (2014, p. 172, grifo da autora), diz que  

[...] mudanças nessa situação começam nos anos 70 do século XX. A 

arquivística ‘científica’ brasileira tem seu começo datado dos anos de 1970: 

1971, com a fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros; 1972, com 

a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Arquivologia; e 1974, com 

o estabelecimento do primeiro curso universitário de Arquivologia.  

Com isso, é possível afirmar que o conjunto dessas ações contribuiu para o 

desenvolvimento de políticas arquivísticas no Brasil, onde pôde-se destacar a regulamentação 

das profissões de arquivista e técnico de arquivo com a promulgação da Lei nº 6.546/1978, 

citada anteriormente. 

A partir dos anos de 1980, notamos um fortalecimento das instituições arquivísticas 

públicas sob o comando do Arquivo Nacional, propondo o que se chamou de “modernização 

em uma instituição arquivística do tipo tradicional” (FONSECA, 2007, p. 68). Quanto à 

representatividade desse projeto de modernização, que seguiu por toda década de 1980, no que 

tange ao desenvolvimento de políticas de arquivo, Fonseca (2007, p. 69), aponta: 

No tocante ao fortalecimento da gestão arquivística, dentro do projeto de 

reforma democrática do Estado brasileiro em discussão na década de 1980, 

destaca-se o debate em torno de um projeto de lei para os arquivos brasileiros. 

Tal lei só foi promulgada em 1991, mas seu debate se estendeu por quase toda 

década anterior. Cabe mencionar, também, as gestões feitas pelo Arquivo 

Nacional junto à Assembleia Constituinte responsável pela elaboração da 

Constituição de 1988, no sentido de introduzir no texto constitucional 

referências à gestão arquivística em todos os seus níveis. Destes esforços 

resultou – o que ficou aquém das expectativas – a inclusão do art. 216, 2º, na 

nova Constituição (...). Merece destaque, também, a presença das instituições 

arquivísticas nos debates da reforma administrativa federal de 1985, 

constituindo a Câmara V – Racionalização, Simplificação e Descentralização 

Administrativa – da Comissão Especial de Preservação do Acervo 

Documental (Cepad).  
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Com a publicação de Leis e Decretos que regulamentam a área de arquivos, 

podemos perceber transformações no cenário arquivístico. A legislação arquivística brasileira 

é uma conquista que merece e se faz necessária, na tentativa de associar as perspectivas legais 

com as políticas públicas e suas aplicações na sociedade. 

O desenvolvimento de uma arquivística nacional eficaz e dinâmica não pode 

ocorrer sem um determinado quadro jurídico, o qual registra uma tomada de 

consciência da importância dos arquivos por parte dos decisores. Esta 

condição, seguramente necessária, não é contudo suficiente se não for 

acompanhada dos recursos humanos, financeiros e materiais indispensáveis à 

criação de uma verdadeira política de arquivos. Assim a legislação surge como 

essencial para criar uma rede arquivística viável, ou pelo menos para 

consolidar as infraestruturas existentes e preparar os desenvolvimentos 

futuros. (ROUSSEAU, COUTURE, 1998, p. 159). 

Se consideramos que o texto legal é um representante das políticas públicas, e se há 

uma Lei de Arquivos no Brasil, então, pelo menos, podemos considerar, no limite, essa base 

jurídica como possibilidade de verificação de sua aplicação no âmbito de um ator social.  

Sendo o marco regulatório para os arquivos no Brasil, a Lei de Arquivos de 1991,  

constitui-se em conceitos e premissas que norteiam o desenvolvimento das atividades 

arquivísticas. O imperativo dessa Lei colocou os arquivos em um patamar jurídico até então 

sem precedente. Com isso, a Lei que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados dá início a uma série de novas providências no tratamento dos documentos, 

principalmente, no que se refere a esfera pública. 

 

Em 1991, a Lei de Arquivos garantiu pela primeira vez no Brasil a perspectiva 

de um regime jurídico arquivístico no qual fossem configurados atores e 

processos, envolvendo Estado e sociedade, relacionados às políticas e formas 

de gestão das informações arquivísticas governamentais. Sob os ventos da 

ideia de democratização da informação como pauta do processo de construção 

da democracia após 21 anos de ditadura militar, a Lei de Arquivos, apesar das 

dificuldades de sua implantação nos planos federal, estadual e municipal 

favoreceu avanços significativos como: o início da ruptura com o modelo de 

arquivo histórico, atrelado a uma perspectiva patrimonialista, que 

caracterizava a maior parte das instituições arquivísticas brasileiras; a 

definição da autoridade arquivística dos arquivos públicos brasileiros como 

gestores do ciclo vital de documentos arquivísticos, desde a sua produção à 

destinação final, nas diversas esferas da administração pública; a introdução 

da gestão de documentos como instrumento de racionalidade e transparência 

da administração pública sob a ação político-normativa das instituições 

arquivísticas públicas. (JARDIM, 2013, p. 2). 

 

O quadro abaixo apresenta uma síntese dos quatro textos legais estudados a partir 

dos elementos elencados como categorias de análise propostos na metodologia: 



70 
 

Quadro 9 – Síntese da legislação estudada 

Legislação Finalidade Abrangência Elementos 

Lei nº 8.159/1991 Dispõe sobre a 

política nacional de 

arquivos públicos e 

privados e dá outras 

providências 

Arquivos federais, 

estaduais, do Distrito 

Federal e municipais 

(art.17) 

1. Conceito de arquivo (art. 2º) 

2. Conceito de gestão de documentos (art. 3º) 

3. Atividades de gestão de documentos (art. 3º) 

4. Direito ao acesso (art. 4º) 

Conceito de arquivos públicos (art. 7º) 

Identificação de arquivos públicos como correntes, intermediários e permanentes (art. 8º) 

Eliminação de documentos (art. 9º) 

Valor permanente dos documentos (art. 10) 

Competência do Arquivo Nacional (art. 18) 

Criação do CONARQ e do SINAR (art. 26) 

 

Decreto nº 4.073/2002 Regulamenta a Lei nº 

8.159/91 

Federal, estaduais, do 

Distrito Federal e 

municipais (art. 2º) 

1. Finalidade e competências do CONARQ (art. 1º e art. 2º) 

“I. estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos –SINAR, 

visando à gestão, à preservação e ao acesso dos documentos de arquivo.” (Grifo nosso) 

“V. estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito 

federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrências das funções executiva, 

legislativa e judiciária.” 

“VII. estimular a implantação de sistemas de arquivos nos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” 

2. Finalidade do SINAR: “implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, 

visando à gestão, à preservação e ao acesso dos documentos de arquivo.” (art. 10, grifo 

nosso)  

3. O SINAR tem como órgão central o CONARQ (art. 11) 

4. Integram o SINAR (art. 12) 

“I. O Arquivo Nacional” 

“II. Os arquivos do Poder Executivo [...]” 

- Ministério da Educação 

-- Universidades  
“§ 1º os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados sistemicamente, passam 

a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos centrais.” 

5. Competência dos integrantes do SINAR (art. 13) 

I. gestão, preservação e acesso. 
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II. guarda e acesso dos documentos de valor permanente. 

6. Conceito de arquivos públicos (art. 15) 

7. Constituição de Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos (art. 18) 

8. O Decreto também se aplica aos documentos eletrônicos (art. 29) 

 

Decreto nº 4.915/2003 Dispõe sobre o 

Sistema de Gestão de 

Documentos de 

Arquivo – SIGA, da 

administração pública 

federal e dá outras 

providências 

Administração Pública 

Federal 

1. Estabelece a forma sistêmica para as atividades de gestão de documentos (art. 1º) 

§ 1º conceito de documento de arquivo 

§ 2º conceito de gestão de documentos 

2. Finalidade do SIGA (art. 2º) 

3. Integrantes do SIGA (Art. 3º) 

I. Órgão central: Arquivo Nacional 

OBS. Diferente do Decreto 4.073 que é o CONARQ 

II. Órgão setoriais: Ministério da Educação 

III. Órgãos seccionais: Universidades 

4. Competência dos órgãos setoriais (art. 5º) 

II. padronização dos procedimentos técnicos relativos às atividades de: 

 Produção 

 Classificação 

 Registro 

 Tramitação 

 Arquivamento 

 Preservação 

 Empréstimo 

 Consulta 

 Expedição 

 Avaliação 

 Transferência e recolhimento 

 Acesso 

Decreto nº 10.148/2019 Institui a Comissão de 

Coordenação do 

Sistema de Gestão de 

Documentos e 

Arquivos da 

administração pública 

Administração Pública 

Federal. 

1. Institui a Comissão de Coordenação do SIGA e estabelece suas competências (art. 1º) 

2. O Arquivo Nacional é o órgão central do SIGA (art. 1º, Parágrafo único) 

3. Institui as Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos e amplia suas 

competências (art. 9º) 

4. Altera os Decretos nº 4.073/02 e nº 4.915/03 (Capítulo III) 

5. Ficam revogados (art. 19.): 
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federal (SIGA), dispõe 

sobre a Comissão 

Permanente de 

Avaliação de 

Documentos, as 

Subcomissões de 

Coordenação do 

Sistema de Gestão de 

Documentos e 

Arquivos da 

Administração Pública 

Federal e o Conselho 

Nacional de Arquivos, 

e dá outras 

providências. 

 

I - os art. 6º, art. 7º, art. 8º e art. 11 do Decreto nº 4.915, de 2003; 

II - os seguintes dispositivos do Decreto nº 4.073, de 2002: 

a) os incisos IX e X do caput do art. 3º; 

b) o parágrafo único do art. 7º; 

c) os art. 8º e art. 18; 

d) o § 3º do art. 23; e 

e) art.31; 

III - o parágrafo único do art. 15 do Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996; e 

IV - o inciso V do caput do art. 51 do Anexo I ao Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Vale ressaltar alguns aspectos importantes acerca da legislação mencionada. 

Quanto à Lei nº 8.159/1991, podemos considerar como um ato de cunho mais conceitual do que 

relacionado às ações e programas a serem desenvolvidos no contexto de políticas públicas 

arquivísticas. Tem o objetivo de fornecer definições para um conjunto de termos como arquivo 

e gestão de documentos, principalmente, para que alcance os arquivos federal, estadual e 

municipal, apesar de terem os Estados e Municípios autonomia para elaboração de sua 

legislação própria, considerando o regime federalista brasileiro. 

A definição de arquivos públicos citada no art. 7º, “os arquivos públicos são os 

conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos 

públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas 

funções administrativas, legislativas e judiciárias”, traz uma perspectiva conceitual a ser 

considerada para os arquivos universitários das Universidades Federais Brasileiras, nosso 

objeto de estudo, como membro do Poder Executivo Federal, através do Ministério da 

Educação. 

O art. 18, “Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos 

documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e 

facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política 

nacional de arquivos”, no que diz respeito ao recolhimento, confere ao Arquivo Nacional uma 

competência um tanto quanto difícil de ser cumprida, pois a produção de documentos em todo 

o Poder Executivo Federal é uma crescente que demandaria muitos espaços de armazenamento 

de documentos em papel, bem como a necessidade de expansão constante de storages para 

armazenamento de uma explosão de documentos digitais. 

Nesse sentido também, no cumprimento total da Lei de Arquivos, os órgãos do 

Poder Executivo Federal não deveriam manter arquivos de valor permanente. Esses deveriam 

ser recolhidos ao Arquivo Nacional, e os órgãos seriam responsáveis apenas pela gestão de 

documentos. Nem tampouco os mesmos órgãos manteriam arquivos intermediários, conforme 

menciona o art. 19 do Decreto 4.073/2002. Porém, não é o que parece acontecer.  

No art. 26, “Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão 

vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão central 

de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR)”, verificamos que, até o presente momento, e 

de acordo com a literatura estudada, a política nacional de arquivos não foi elaborada e, muito 

menos, implementada, assim como também, o SINAR de fato, inexiste. 
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Abaixo, apresentamos um quadro referencial entre os elementos que devem constar 

de uma legislação arquivística proposto por Ketelaar, portanto, sob o ponto de vista da 

UNESCO e do CIA, e a Lei de Arquivos brasileira. 

Quadro 10 – Elementos da legislação segundo Ketelaar e a Lei de Arquivos 

Elementos Referência na Lei nº 8.159/1991 

1. Definição de documentos e arquivos em geral Art. 2º 

2. Definição de documentos e arquivos públicos Art. 7º 

3. Inalienabilidade e imprescritibilidade dos 

arquivos públicos 

Art. 10º 

4. Arquivos que não são propriedade pública 

(arquivos privados) 

Capítulo III 

5. Funções e organização dos serviços dos 

arquivos públicos 

Art. 18 

6. Sistema nacional de arquivos Art. 26 

7. Responsabilidade ministerial Não cita a subordinação do Arquivo Nacional ao 

Ministério da Justiça 

8. Organismo assessor (Conselho de Arquivos) Art. 26 

9. Gestão de documentos Art. 3º 

10. Direito de inspeção Não menciona 

11. Centros de documentos Não menciona 

12. Avaliação e eliminação Art. 3º e art. 9º  

Decreto nº 4.073/02 - CPAD 

13. Transferência Art. 18 – recolhimento 

Decreto nº 4.073/02 - transferência 

14. Depósito de publicações oficiais Não menciona 

15. Conservação Art. 1º 

16. Ordenação e classificação Art. 3º 

17. Acesso Art. 4º e Capítulo V – revogado pela Lei nº 

12.527/11 

18. Reprografia Lei nº 5.433/68 

19. Pessoal Não menciona 

20. Execução Não menciona 

Fonte: Elaboração da autora com base em KETELAAR, 1985, p. 77-85 e Lei nº 8.159/1991. 

Quanto ao Decreto 4.073/2002, que regulamenta a Lei de Arquivos, observamos 

alguns dispositivos, um tanto quanto, contraditórios. Quanto à existência do CONARQ e do 

SINAR, suas competências são: 

Art. 2o Compete ao CONARQ:  

I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de 

Arquivos - SINAR, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos 

documentos de arquivos; 
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[...] 
VII - estimular a implantação de sistemas de arquivos nos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e nos 

Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios; 
[...] 
Art. 13.  Compete aos integrantes do SINAR: 
I - promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos 

documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes 

e normas emanadas do órgão central; 
III - implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a 

garantir a integridade do ciclo documental; 
IV - garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente; 
 

Como garantir a aplicação da lei no âmbito do SINAR e mais especificamente, no 

âmbito das Universidades Federais Brasileiras como autarquia do Poder Executivo Federal, 

subordinada ao Ministério da Educação, se ora o texto legal diz que a responsabilidade pelo 

recolhimento e guarda dos documentos permanentes é do Arquivo Nacional (Lei nº 8.159/1991, 

art. 18), e ora diz que a responsabilidade pela guarda e acesso dos documentos de valor 

permanente é dos integrantes do SINAR? Uma contradição expressa claramente. 

Se de fato tivéssemos a existência do SINAR, essa seria uma questão a se resolver. 

Talvez seja essa uma das inconsistências encontradas na aplicação da legislação por parte da 

criação dos sistemas de arquivos das Universidades Federais Brasileiras, contexto estudado 

mais adiante. 

Quanto à gestão de documentos, percebemos que o Decreto nº 4.073/2002, no art. 

19 e seu Parágrafo único, recua da responsabilidade pelo Arquivo Nacional e a coloca sob a 

tutela dos órgãos e entidades geradoras dos arquivos, porém, mantém a transferência (valor 

intermediário dos documentos) e recolhimento (valor permanente dos documentos). Podemos 

entender, então, que compete aos integrantes no SINAR apenas à gestão de documentos? 

Questão que ainda necessita de resposta. 

Cabe salientar que o escopo empírico desta pesquisa está representado no art. 12, 

inciso II, que coloca os arquivos do Poder Executivo Federal como integrantes do SINAR, 

portanto, inclui-se os arquivos do Ministério da Educação, assim como os arquivos das 

Universidades Federais. 

O Decreto nº 4.915/2003, que estabelece a forma sistêmica para as atividades de 

gestão de documentos, não define em nenhum momento o conceito de sistema de arquivos ou 

apresenta qualquer referência para a adoção do modelo sistêmico. Da mesma forma acontece 

no Decreto nº 4. 073/02 ao estabelecer o SINAR. E, ainda, continua sem conceito no atual 

Decreto nº 10.148/19.  O APÊNDICE B, apresenta um quadro comparativo entre os Decretos 

nº 4. 073/02 e nº 4.915/03 e as alterações propostas pelo atual Decreto nº 10.148/2019.   
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Com a publicação do Decreto nº 10.148/19, percebemos uma ampliação em relação 

aos Decretos anteriores. Essa perspectiva trouxe uma movimentação em torno da comunidade 

arquivística como uma retomada do tema na agenda governamental, gerando novas 

expectativas em prol da construção de políticas públicas para os arquivos. Porém, o trabalho 

está, ainda, tomando fôlego inicial. 

Podemos perceber uma ampliação do objeto, antes voltado para a ‘gestão de 

documentos de arquivo’ e, no atual Decreto, amplia-se para ‘gestão de documentos e arquivos’, 

mas não apresenta de forma conceitual essa expansão de escopo. A mudança da preposição ‘de’ 

para a conjunção aditiva ‘e’ parece pequena, mas não é, pois traz em seu bojo uma atuação em 

todo ciclo do documento de arquivo. 

Outro aspecto a ser considerado, também no âmbito conceitual, é a falta de 

definição para política nacional de arquivos, assim como outros conceitos, por exemplo o de 

preservação. 

Na Lei de Arquivo (1991, art. 9º), “a eliminação de documentos produzidos por 

instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição 

arquivística pública, na sua específica esfera de competência”. O Decreto 10.148/2019 recua 

na autoridade do Arquivo Nacional como órgão responsável por autorizar a eliminação de 

documentos dos órgãos do Executivo Federal, colocando tal responsabilidade sob o poder do 

dirigente do órgão, bem como aumenta a responsabilidade das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos (CPAD). Nesse Decreto, a CPAD ganha maior representatividade e 

responsabilidade nos órgãos, com obrigatoriedade de criação, colocando sob sua 

responsabilidade parte dos procedimentos de gestão de documentos do órgão. 

No que diz respeito ao ciclo de vida dos documentos de arquivos, verificamos que 

nos quatro textos legais citados, sob nosso ponto de vista, não deixam claro que as atividades 

de gestão, preservação e acesso contemplem todas as suas fases. Ou seja, há momentos em que 

parece haver uma ruptura entre o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo 

permanente - o que, nos parece, pretende ser resolvido pelo Decreto nº 10.148/2019. 

A finalidade de trazer essa discussão para a pesquisa se pauta em observar o quanto 

dessa legislação tem representado para os arquivos das Universidades Federais Brasileiras no 

contexto da política nacional de arquivos que, apesar de estar expressa legalmente, ainda se faz 

precária quanto sua implementação.  

Não há a intenção de encerrar aqui as discussões acerca dos conceitos que se 

apresentam no texto legal, como gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo, mas 

discuti-los como ponto de partida enquanto finalidades de um sistema de arquivos. Vale 
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ressaltar que se trata de escolhas a serem seguidas no percurso, pois a legislação arquivística 

brasileira ainda necessita de muitos estudos pertinentes à área.  

No cerne da discussão temática da pesquisa, os sistemas de arquivos, no nosso 

entender, deveriam ser concebidos no âmbito das políticas públicas arquivísticas, como uma de 

suas ações de implementação, assim como os programas de gestão de documentos, tanto 

nacional quanto institucionalmente. 

A questão que parece clara é que no caso brasileiro o texto legal não se alinhou ao 

desenvolvimento das políticas arquivísticas, ocasionando, para os sistemas de arquivos, 

incompreensões que necessitam de esclarecimentos e causam resistências por parte dos órgãos 

da administração pública. 

A ausência de uma política nacional de arquivos consistente, e pelo fato dessa não 

estar implementada, fez com que se propagasse a necessidade de implantação de sistemas de 

arquivos, pelo menos por parte das Universidades Federais Brasileiras.   

Em última análise, o termo ‘sistema de arquivos’ não possui representante 

conceitual na referida legislação. Entendemos que, tanto na regulamentação do SINAR quanto 

na criação do SIGA, o modelo sistêmico deveria ser apresentado de forma conceitual para que 

servisse de base à implantação de sistemas de arquivos nas esferas governamentais e 

institucionais.  

Essa lacuna conceitual também se reflete na literatura da Arquivologia, sendo 

necessário ampliar a discussão dos conceitos de sistema e sistema de arquivos de maneira 

interdisciplinar com outras áreas do conhecimento.  
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4 SISTEMA DE ARQUIVOS: ARCABOUÇO CONCEITUAL 

Esta seção apresenta o entendimento do conceito de sistema a partir das relações 

interdisciplinares das áreas da Biologia, Filosofia, Sociologia, Engenharia, Ciência dos Sistema 

e a Arquivologia, principalmente, sob o viés da Teoria Geral do Sistema (TGS), apresentada 

pelo autor Ludwig von Bertalanffy. O objetivo foi traçar as possibilidades conceituais para o 

conceito de sistema de arquivos. Apresentamos, de maneira descritiva e sumária, o conceito, os 

objetivos e a aplicabilidade da TGS para a ciência e sobretudo como se relaciona com a 

Arquivologia. 

4.1 CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA GERAL DOS SISTEMAS (TGS) 

Considerando a biografia escrita por Brauckmann (1999), Ludwig Von Bertalanffy 

foi um biólogo e filósofo que nasceu em Viena em 19 de setembro de 1901, e é considerado 

criador e principal expoente da Teoria Geral dos Sistemas. Reconhecido no mundo inteiro por 

sua defesa da visão organísmica na biologia e o papel da simbologia na interpretação da 

experiência humana. 

Em 1918, começou a estudar História da Arte e Filosofia. Doutorou-se com uma 

tese sobre o físico e filósofo alemão Gustav Theodor Fechner e publicou seu primeiro livro após 

dois anos, intitulado “Modernas Teorias de Desenvolvimento”. 

Bertalanffy tentou estabelecer que as categorias da Biologia eram diferentes das 

Físicas, buscando resolver essa questão através da teoria organísmica, que atribuíra aos sistemas 

biológicos uma dinâmica de auto-organização.  

Em 1920, Ludwig von Bertalanffy já percebia inúmeras falhas na teoria da biologia. 

O modelo mecanicista que prevalecia nesta época não estava de acordo com as ideias do autor 

que, então, passou a estudar sobre a filosofia de mecanismo orgânico. Naquele período, não 

havia uma situação favorável para sua teoria, a biologia era interpretada como trabalho de 

laboratório e ao publicar seu livro “Theoretische Biologie” em 1932, recebeu muitas críticas. A 

continuidade de seus estudos precisou ultrapassar a barreira do reconhecimento para, então, 

prosseguir.  

                   Bertalanffy com suas pesquisas buscou saber os conceitos, leis e modelos em vários 

campos e também transferir a utilidade de um campo para outro. Pretendia criar modelos 

teóricos, reduzir a duplicação de esforços em diferentes campos do saber e promover a unidade 

da ciência. 

De acordo com Brauckmann (1999), em sua breve biografia sobre Bertalanffy, em 

1934, o autor escreveu uma monografia sobre a teoria da Biologia objetivando uma 
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terminologia conceitual para explicar como os fenômenos da vida podem surgir 

espontaneamente a partir de forças existentes dentro de um organismo. O segundo volume de 

sua monografia investigou uma morfologia dinâmica e aplicou métodos matemáticos para 

problemas biológicos. Sua visão era baseada em um mundo humanista e criticava os métodos 

mecanicistas da época. 

Bertalanffy trabalhou com o físico russo Nicolau Rashevsky na Universidade de 

Chicago, onde fez sua primeira palestra sobre a Teoria Geral de Sistemas, apresentando uma 

metodologia que fosse válida para todas as ciências. Quando conseguiu criar um artigo que 

provasse sua teoria, a revista que o publicaria foi destruída durante os conflitos da Segunda 

Guerra Mundial. Após esse período, sua teoria foi apresentada e muito discutida em 

conferências. Em 1939, foi nomeado professor extraordinário da Universidade de Viena, sendo 

o primeiro biólogo a realizar palestras sobre zoologia para estudantes de medicina em um curso 

integrado sobre botânica e zoologia.  

No ano de 1949, foi para o Canadá, onde desenvolveu estudos sobre metabolismo, 

crescimento, biofísica e citologia do câncer. Nos anos de 1950, ele mudou sua pesquisa das 

ciências biológicas para a metodologia da ciência, para a Teoria Geral do Sistema (TGS) e para 

psicologia cognitiva. Em 1960, foi nomeado Professor de Biologia Teórica do Departamento 

de Zoologia e Psicologia da Universidade de Alberta em Edmonton (Canadá), lá Bertalanffy, 

juntamente com o psicólogo Royce e o filósofo Tenneysen criaram o Centro Avançado de 

Psicologia Teórica, que se seguiu como um centro de psicologia cognitiva por 30 anos. 

Já aposentado, tornou-se professor da Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade Estadual de Nova York. Um simpósio comemorou seus 70 anos em 1971. Em 

junho de 1972, sofreu um derrame e morreu poucos dias depois, em 12 de junho. Ludwig von 

Bertalanffy, ao longo de sua vida, escreveu 13 monografias, 4 antologias e mais de 200 artigos. 

Seus temas incluíram biologia teórica e fisiologia experimental, psicologia, filosofia e história 

da ciência, como afirma Brauckmann (1999). 

A obra de Ludwig von Bertalanffy, intitulada “Teoria Geral dos Sistemas: 

fundamentos, desenvolvimento e aplicações”, foi publicada pela primeira vez em 1968, em 

inglês. Sua 8º edição, de 2015, traduzida por Francisco M. Guimarães, é composta por 10 

capítulos e foi a utilizada como referência para esta pesquisa. 

A referida edição apresenta a teoria dos sistemas como uma reorientação científica 

que se relaciona com as principais áreas do conhecimento, de modo que o conceito foi 

amplamente utilizado das mais diversas formas e por diversas campos ocupando grandes 

espaços em seminários, congressos, publicações e cursos, principalmente a partir da Segunda 
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Guerra Mundial, quando a avanço da tecnologia e a explosão informacional tornaram-se 

emergentes e as máquinas não mais eram pensadas de forma isolada, mas em forma de sistema.  

O autor destaca que a história da teoria dos sistemas teve seus primeiros enunciados 

na década de 1920, com a obra de Lotka (1925)4 como a que mais se aproximou do conceito 

geral de sistemas, porém, ressalta que só recentemente5 a abordagem da teoria dos sistemas se 

tornou exequível:  

A necessidade resultou do fato do esquema mecanicista das séries causais 

isoláveis e do tratamento por partes terem se mostrado insuficientes para 

atender aos problemas teóricos, especialmente nas ciências biossociais, e aos 

problemas práticos propostos pela moderna tecnologia. A viabilidade resultou 

de várias novas criações – teóricas, epistemológicas, matemáticas, etc. – que, 

embora ainda no começo, tornaram progressivamente realizável o enfoque dos 

sistemas. (BERTALANFFY, 2015, p. 31). 

Para Bertalanffy, a teoria dos sistemas surgia como uma revolução científica, como 

um novo paradigma conceitual, assim como dizia T. S. Kuhn (1962)6. Seria uma necessidade 

emergente, uma vez que, metodologicamente, a ciência clássica não conseguiria resolver os 

novos problemas que os sistemas apresentavam por sua natureza diferencial, simultânea e não 

linear. Nesse sentido, se fazia necessário romper com as barreiras do paradigma cartesiano 

passando-se ao paradigma sistêmico (LE MOIGNE, 1996, p. 59). 

Podemos afirmar que a Teoria Geral dos Sistemas surgiu para aproximar e 

preencher os espaços vazios entre as ciências, buscando produzir conceitos que pudessem criar 

condições de serem aplicados na realidade. 

O significado da Teoria Geral dos Sistemas (TGS) seria, então, buscar uma teoria 

que abarcasse todos os sistemas, entendendo a vasta e crescente especialização da ciência 

moderna “[...] determinada pela enorme soma de dados, pela complexidade das técnicas e das 

estruturas teóricas de cada campo” (BERTALANFFY, p. 54). O que antes era determinado pela 

Física hoje não é mais, começaram a surgir problemas de totalidade, interação dinâmica e 

organização. Assim, na Biologia moderna a concepção organísmica tornara-se básica para seu 

desenvolvimento. Esse conceito foi introduzido por Bertalanffy (2015, p. 55):  

É necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, mas 

também resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na 

ordem que os unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o 

comportamento das partes diferentes quando estudado isoladamente e quando 

tratado no todo. 

                                                           
4 Alfred James Lotka, autor da obra: Elementos de Biologia Física, 1925. 
5 A obra de Ludwig von Bertalanffy “Teoria Geral dos Sistemas”, teve sua primeira edição publicada em inglês 

nos anos de 1968, e sua primeira tradução para o francês, foi em 1973. 
6 Thomas Samuel Kuhn, físico e filósofo, autor da obra: Estrutura das Revoluções Científicas, 1962. 
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O progresso da ciência nas áreas de Biologia, Ciências Sociais e do comportamento 

necessitavam de uma expansão nos esquemas conceituais, permitindo o estabelecimento de 

premissas e métodos em áreas nas quais a Física tradicional não se aplicaria. Neste sentido, A 

TGS conduziu a uma correspondência entre os campos do saber, evitando uma duplicação de 

esforços no fazer científico. 

Observamos que no momento de criação da TGS, os fenômenos que antes eram 

estudados de forma isolada com o avanço científico passaram a ser analisados dentro de uma 

totalidade e se relacionando com várias áreas ao mesmo tempo. Sob esse aspecto, foi postulado 

uma nova disciplina científica chamada Teoria Geral dos Sistemas, que tem por objeto formular 

“princípios válidos para os sistemas em geral, qualquer que seja a natureza dos elementos que 

os compõem e as relações ou forças existentes entre eles.” (BERTALANFFY, 2015, p. 62). 

De acordo com Bertalanffy (2015, p. 63), são cinco os propósitos principais da 

TGS: 

1) Há uma tendência geral no sentido da integração nas várias ciências, 

naturais e sociais. 
2) Esta integração parece centralizar-se em uma teoria geral dos sistemas. 
3) Esta teoria pode ser um importante meio para alcançar uma teoria exata nos 

campos não físicos da ciência. 
4) Desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente o 

universo das ciências individuais, esta teoria aproxima-nos da meta da unidade 

da ciência. 
5) Isto pode conduzir à integração muito necessária na educação científica.  
 

Bertalanffy se utiliza de alguns conceitos para além, do conceito de sistema para 

balizar a construção de sua teoria. Distingue, logo de início, sistemas fechados e abertos, em 

que sistema fechado significa “sistemas que são considerados por estarem isolados em seu 

ambiente.” (BERTALANFFY, 2015, p. 64). E por sistema aberto entende-se que: 

Todo organismo vivo é essencialmente um sistema aberto. Mantém-se em 

contínuo fluxo de entrada e de saída, conserva-se mediante a construção e a 

decomposição de componentes, nunca estando, enquanto vivo, em um estado 

de equilíbrio químico e termodinâmico, mas mantendo-se no chamado estado 

estacionário, que é distinto do último. (BERTALANFFY, 2015, p. 65). 

São nos sistemas abertos onde acontecem o princípio da equifinalidade, que 

significa dizer que o estado final do sistema pode ser alcançado sob diferentes condições iniciais 

e de diferentes maneiras. Se o estado final do sistema não apresentar erro algum, determinado 

por suas condições iniciais, então teremos um sistema fechado. (BERTALANFFY, 2015, p. 

65). 

Outras relações conceituais de Bertalanffy diziam respeito à informação e entropia. 

Significava sua aceitação, no momento de pós Segunda Guerra Mundial, com as relações da 
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Teoria Matemática da Comunicação e da Informação de Shannon e Weaver, em que, 

resumidamente e sem minimizar suas contribuições científicas, tratava-se de uma concepção 

em que um emissor transmitia uma mensagem (informação decodificada) a um receptor. “A 

noção geral da comunicação é a de informação.” (BERTALANFFY, 2015, p. 67).  

Não está claro o conceito de informação em sua obra, mas relacionou a entropia7 

como sendo semelhante à informação e, esta como uma medida da ordem e da organização 

(entropia negativa), em outras palavras, entropia seria “(...) a quantidade de informação 

necessária, em uma dada situação, para remover a incertezas.” (BOYCE, KRAFT, 1989, p. 

156). Portanto, maior ordem. 

Outra abordagem significativa encontrada no texto aponta para o significado de 

organização, estranha ao mundo da Física Clássica, mas conhecida no mundo da Biologia, 

segundo “os organismos são, por definição, coisas organizadas.” (BERTALANFFY, 2015, p. 

74). Isso significa dizer que o autor entendia que havia uma organização nos mais diferentes 

domínios da ciência e que se manifestam de forma isomórfica, semelhante. Para o autor, a 

organização é a unidade da ciência. (BERTALANFFY, 2015, p. 76) 

Bertalanffy não foi somente um biólogo. Ele tinha como preocupação e temática de 

seus estudos a sociedade e o homem, por isso almejava que sua abordagem sistêmica não se 

aplicasse somente em Biologia, mas também nas Ciências Sociais.  

A sociedade é baseada nas realizações do indivíduo e está condenada se o 

indivíduo for transformado em uma roda dentada da máquina social. Este, 

parece-me, é o preceito final que uma teoria da organização pode dar: não é 

um manual para ditadores de qualquer denominação subjugarem mais 

eficientemente os seres humanos pela aplicação científica de Leis de Ferro, 

mas uma advertência de que o Leviatã8 da organização não deve engolir o 

indivíduo sem selar sua própria inevitável ruína. (BERTALANFFY, 2015, p. 

81). 

Parte importante de sua obra refere-se ao conceito de sistema, base para toda 

compreensão de sua teoria. O autor definiu sistema em termos matemáticos elementares e o 

tratou como um “complexo de elementos a partir de três diferentes espécies de distinções: 1- 

de acordo com seu número; 2- de acordo com sua espécie; 3- de acordo com as relações dos 

elementos.” (BERTALANFFY, 2015, p. 82). 

Nos casos 1 e 2, o complexo pode ser entendido como a soma dos elementos 

considerados isoladamente, ou seja, de acordo com seu número ou de acordo com sua espécie. 

                                                           
7  Medida que, num sistema termodinâmico, determina o grau de deserdem, pela ação de uma temperatura. 

(https://www.dicio.com.br/entropia/).  
8 Denominação bíblica de vários monstros marinhos. (https://www.dicio.com.br/leviata/). 
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No caso 3, não somente os elementos devem ser conhecidos (número ou espécie), mas também 

as relações estabelecidas entre eles – os elementos. “Um sistema pode ser definido como um 

complexo de elementos em interação”. (BERTALANFFY, 2015, p. 84). Observemos a figura 

abaixo para melhor compreensão do conceito. 

Figura 2 – Complexo de dois elementos p e r em interação 

                                                                                                                      r tem         

comportamento diferente de p 

p tem comportamento 

diferente de r 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento (.) em relação com p e r dentro do complexo. 

Esta relação tem um comportamento totalmente 

diferente do comportamento de p e r isolados. 
 

Fonte: Elaboração da autora com base em BERTALANFFY, 2015, p. 84. 

Os termos matemáticos elementares dos quais o autor se referiu são representados 

por equações e são expressos em: crescimento, competição, totalidade e finalidade. Em linhas 

gerais, significa dizer que um sistema está em crescimento; seus elementos podem competir 

entre si; é uma totalidade e, tem uma finalidade. (BERTALANFFY, 2015, p. 90-110).  

Percebemos, então, que a TGS se balizou através de vários conceitos em busca de 

uma unidade da ciência para tratar dos modernos fenômenos que não eram ser solucionados 

pela Física. Destacou-se o conceito de isomorfismo para a ciência, ou seja, as semelhanças entre 

teorias, leis e métodos que as áreas do conhecimento podiam compartilhar entre si. 

Os progressos obtidos a partir da construção da TGS puderam ser vistos em várias 

áreas do conhecimento, como dito anteriormente. A TGS surgiu, então, na tentativa de resolver 

problemas científicos de diversas áreas que a ciência clássica e seus paradigmas não 

conseguiam mais. A partir da introdução do paradigma sistêmico (LE MOIGNE, 1996) houve 

uma ruptura com o paradigma cartesiano, quando se desenvolveram progressos científicos tais 

p .           r 
                                            Complexo 
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como a cibernética, a teoria da informação, teoria dos jogos, entre outras, e, também, a própria 

TGS. 

Em resumo, a inclusão das ciências biológicas, social e do comportamento 

junto com a moderna tecnologia exige a generalização de conceitos básicos 

da ciência. Isto implica novas categorias do pensamento científico, em 

comparação com as existentes na física tradicional e os modelos introduzidos 

com esta finalidade são de natureza interdisciplinar. [...]. Todas as construções 

científicas são modelos que representam certos aspectos ou perspectivas da 

realidade. (BERTALANFFY, 2015, p. 131). 

Como para toda prática científica existe um método, Betalanffy (2015, p. 132), 

destacou que são dois os enfoques metodológicos para a pesquisa dos sistemas: método 

empírico-intuitivo e método dedutivo. 

Distinguem-se facilmente duas linhas principais. Uma, já bem desenvolvida 

nas mãos de von Bertalanffy e seus colaboradores, toma o mundo tal como o 

encontramos, examina os vários sistemas que nele ocorrem – zoológicos, 

fisiológicos, etc. – e em seguida estabelece enunciados sobre as regularidades 

que se observam serem válidas. Este método é essencialmente empírico. O 

segundo método consiste em partir de outra extremidade. Em vez de estudar 

primeiro um sistema, depois um segundo, depois um terceiro e assim por 

diante, coloca-se no outro extremo, considera o conjunto de todos os sistemas 

concebíveis e reduz então o conjunto a um tamanho mais razoável. [...]. 

(ASHBY, 1958a, apud BERTALANFFY, 2015, p. 132).    

Retomemos os conceitos de organismo, sistema aberto e equifinalidade, que são 

bases consideráveis para a teoria sistêmica e fundamentais ao desenvolvimento desta tese. 

Bertalanffy (2015, p. 74), introduziu o conceito de organização, no qual, para o 

autor, “em Biologia, os organismos são, por definição, coisas organizadas”. Essa noção foi 

levada pelo autor para o conceito de sistema aberto: “O organismo não é um sistema fechado, 

mas aberto. [...] é chamado aberto se há importação e exportação de matéria9.”  

Todo sistema aberto deseja alcançar uma condição de equilíbrio como estado final, 

independente de suas condições iniciais e mesmo depois de perturbações no processo. Tem-se, 

então, o que o autor chamou de equifinalidade (Bertalanffy, 2015, p. 187). Para ilustrar melhor 

estes conceitos e suas relações, observemos a ilustração abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Matéria: substância da qual uma coisa é feita. (https://www.dicio.com.br/matéria/). 
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Figura 3 – Representação de equifinalidade 

 

 

 

 

                                                  Entrada de matéria   Perturbações 

                                                  Saída de matéria 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em Bertalanffy, 2015, p. 186-187.  

O modelo representado acima mostrou-se potencialmente utilizável por várias áreas 

do conhecimento, onde a ciência clássica não conseguiu atingir resultados profícuos. Sem 

reducionismos, podemos dizer que a Teoria Geral dos Sistemas proposta por Bertalannfy teria 

como seu principal objetivo uma mudança do paradigma clássico, no qual tudo poderia ser 

resolvido pela Física e pela Matemática, mas que, em um novo mundo – pós Segunda Guerra 

Mundial – essa concepção não era mais suficientes e entendia que as coisas do mundo poderiam 

ser percebidas como sistemas. “Estamos agora procurando outra concepção básica do mundo, 

o mundo como organização.” (BERTALANFFY, 2015, p. 240, grifo do autor). 

Buckley (1971, p. 56-57), completou a definição afirmando que a maneira pela qual 

os elementos do sistema se inter-relacionam consiste: 

Uma mudança num elemento resulta numa mudança em outros, que a 

neutralizam e o trazem de volta ao estado original. Diz-se que um sistema em 

que isso ocorre está em equilíbrio. Um sistema social é uma configuração de 

forças dinâmicas; às vezes, a configuração está equilibrada e mantém-se um 

estado constante. Às vezes está desequilibrada e ocorrem mudanças contínuas.  

 

Apesar de todos os esforços de Bertalanffy ao desenvolver a TGS, para alcançarmos 

melhor entendimento do que o autor propôs, retomamos ao conceito de sistema e buscamos as 

contribuições de outros autores igualmente importantes: Walter Buckley, em sua obra de 1967, 

intitulada “A sociologia e a moderna teoria dos sistemas”; Edgar Morin, que traça os limites da 

Teoria da Complexidade, e Jean-Louis Le Moigne, que nos traz em seu livro “A teoria do 

Sistema Geral: teoria da modelização” princípios e esclarecimentos norteadores da TGS ou 

TSG. Observe-se o quadro conceitual abaixo:

 
Sistema 

aberto sissis Sistema 

em 

equilíbrio 
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Quadro 11: Quadro Conceitual para Sistema 

CONCEITO: SISTEMA PUBLICAÇÃO FINALIDADE ABRANGÊNCIA OBSERVAÇÃO 

“Um sistema pode ser 

definido como um complexo 

de elementos em interação”. 

(p. 84) 

BERTALANFFY, Ludwig 

von, (1968), 2015 

Formular “princípios válidos 

para os sistemas em geral, 

qualquer que seja a natureza 

dos elementos que os 

compõem e as relações ou 

forças existentes entre eles.” 

(p. 62) 

Biologia e Ciências Sociais Relação com o termo 

complexidade na própria 

definição do conceito. 

Relação com o autor Walter 

Buckley, na p. 26. 

“A espécie de sistema que 

nos interessa pode ser 

descrita, de modo geral, 

como um complexo de 

elementos ou componentes 

direta ou indiretamente 

relacionados numa rede 

causal, de sorte que cada 

componente se relaciona 

pelo menos com alguns 

outros, de modo mais ou 

menos estável, dentro de um 

determinado período de 

tempo.” (p. 68) 

BUCKLEY, Walter, (1967), 

1971 

Aceitar a concepção de 

sistema em Sociologia, de 

modo geral. (p. 11) 

Sociologia Relação do autor com a obra 

de Bertalanffy, na p. 64. 

Também apresenta uma 

relação com o termo 

complexidade e com 

“organização complexa” nas 

p. 64-65 e no decorrer do 

livro. 

 

“[...] associação 

combinatória de elementos 

diferentes.” (p. 19) 

MORIN, Edgar, (1990), 

2015 

“a) ter posto no centro da 

teoria, com a noção de 

sistema, não uma unidade 

elementar discreta, mas uma 

unidade complexa, um todo 

que não se reduz à soma de 

suas partes constitutivas; (...) 

c) situar-se a um nível 

transdisciplinar (...).” (p. 20) 

Todas as Ciências Relação do autor com 

Bertalanffy e sua teoria dos 

sistemas na p. 19. 
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“- alguma coisa (não importa 

o quê, presumivelmente 

identificável) 

- que em alguma coisa 

(ambiente) 

- para alguma coisa 

(finalidade ou projeto) 

- faz alguma coisa (atividade 

= funcionamento) 

- por alguma coisa (estrutura 

= forma estável) 

- que se transforma com o 

tempo” (p. 76-77) 

LE MOIGNE, Jean-Louis, 

1996 

Conhecer para modelizar. 

“Teoria da modelização das 

complexidades percebidas 

pelo artefacto sistema.” (p. 

21) 

Todas as ciências Relação com Bertalanffy 

inicia-se na p. 10. 

Observa-se também, a 

relação com o termo 

complexidade 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Duas observações são importantes nesse quadro: a primeira é que Bertalanffy é 

citado pelos outros autores apresentados, tornando-se, de fato, um autor importante para o 

conceito de sistema, assim como outras construções para a definição de sistema foram aceitas 

a partir do estabelecimento da TGS. A definição do conceito de sistema dada pelo autor se 

relaciona com as demais apresentadas no quadro. É possível dizer que os sistemas estão por 

toda parte. 

A segunda e importante constatação são as relações estabelecidas conceitualmente 

por todos os autores em que se refere o termo complexo ou complexidade. Podemos entender 

que existe uma relação verdadeira entre sistema e complexos. 

Para nos ajudar com o conceito de complexo e complexidade, buscamos em Edgar 

Morin uma fonte necessária a esse entendimento, sem perder de vista o viés da pesquisa, que 

são os sistemas de arquivos das universidades e do porquê esse termo está presente em todas as 

definições de sistema. 

Edgar Morin nasceu em 08 de julho de 1921, na França, é antropólogo, sociólogo e 

filósofo e tornou-se um dos principais influenciadores da educação. Entre suas obras destaca-

se: “O método” e “Introdução ao pensamento complexo”. 

Há quem acredite e defenda que hoje já não vivemos mais na contemporaneidade, 

mas sim na Era da Complexidade. “De uma maneira ou de outra, somos forçados a tratar com 

complexos, com totalidades ou sistemas em todos os campos do conhecimento.” (MORIN, 

2015, p. 23).  

O mundo é feito de complexos, porém tendemos a entender as coisas a partir do que 

já está dito e não observamos a complexidade dos objetos que nos circundam. Complexidade 

para Morin é 

A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que tecido 

junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca 

o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é 

efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. (MORIN, 

2015, p. 13, grifo do autor).   
 

De acordo com o autor, vivemos num mundo atual onde tudo mudou, houve uma 

inversão nas coisas, o que era centro tornou-se periferia e periferia tornou-se centro, e a ciência 

clássica sempre nos fez ver as coisas numa ordem perfeita sem considerar o conjunto das coisas, 

as heterogeneidades, e assim, dirimimos as questões complexas. Tendemos a achar que 

complexo é sinônimo de complicado e, portanto, optamos pelo lado mais simples das coisas. É 
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preciso olhar para o todo complexo. “A complexidade é uma palavra problema e não uma 

palavra-solução.” (MORIN, 2015, p. 6). 

Morin também traz em sua obra, “Introdução ao pensamento complexo”, conceitos 

já citados como base da TGS de Bertalanffy, tais como: sistema aberto, organização e entropia. 

Para o autor a definição de sistema aberto não teria despertado interesse se um certo 

número de sistemas físicos não fossem considerados, e sobretudo, os sistemas vivos onde sua 

existência depende de uma alimentação externa não apenas material e energética, mas também 

organizacional e informacional. “A realidade está, desde então, tanto no elo quanto na distinção 

entre o sistema aberto e seu meio ambiente.” (MORIN, 2015, p. 22). O autor destaca, ainda, 

que, dos sistemas abertos decorrem duas consequências: 

[...] a primeira é que as leis de organização da vida não são de equilíbrio, mas 

de desequilíbrio, recuperado ou compensado, de dinamismo estabilizado. [...]. 

A segunda consequência, talvez ainda maior, é que a inteligibilidade do 

sistema deve ser encontrada, não apenas no próprio sistema, mas também na 

sua relação com o meio ambiente, e que essa relação não é uma simples 

dependência, ela é constitutiva do sistema. (MORIN, 2015, p. 22). 

Assim como Bertalanffy, Edgar Morin entendeu que a ciência clássica não 

conseguia mais alcançar e resolver toda diversidade dos fenômenos atuais, e assim, expressa 

como objetivo de sua obra trazer, a luz dos novos tempos, a possibilidade de não nos atermos a 

pensamentos simples, mas prestar atenção no complexo, pensar diferente da ciência clássica, 

buscando novos elementos e novas possibilidades, sem descartar o antigo, apenar integrá-lo ao 

novo. 

Não pretendemos aqui descrever com minúcias a Teoria da Complexidade, apesar 

de fascinante e inovadora, mas trazer suas contribuições para o desenvolvimento da pesquisa, 

quando pretendemos apresentar, mais adiante, as relações da TGS com os arquivos. 

Até agora, apresentamos conceitos e abordagens que nos levaram a entender como 

se desenvolveu a TGS e quais foram suas contribuições. Assim, aprendemos o que é sistema e 

sua relação com a complexidade. No entanto, com a obra de Bertalanffy, pelo menos no nosso 

entendimento, não foi possível absorvermos através de inúmeras fórmulas matemáticas os 

modelos de sistemas e sua aplicabilidade. 

Para essa função, recorremos à obra de Jean-Louis Le Moigne, filósofo francês 

nascido em 1931, A Teoria do Sistema Geral: teoria da modelização, para nos ajudar na melhor 

compreensão da TGS e, assim, poder estabelecer as relações com os arquivos. 

Iniciamos a fala do autor pelo final do livro, anexo três, no qual explica sobre a 

terminologia dada por Bertalanffy, Teoria Geral dos Sistema, e a terminologia utilizada em sua 
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obra: Teoria do Sistema Geral. A ideia não é de contestação, mas de afirmação enquanto se fala 

do sistema de maneira geral e não de uma teoria geral. O sistema é o foco da teoria, não é a 

teoria o foco do sistema, “o sistema é um modelo de natureza geral.” (LE MOIGNE, 1996, p. 

342). 

A proposta de Le Moigne foi apresentar de forma mais objetiva uma construção de 

modelização a partir dos sistemas, mostrando suas características dominantes e como esses 

podem se desenvolver. Essa proposta nos ofereceu um pouco mais de clareza entre a teoria e a 

prática que poderá ser aplicada no campo empírico da pesquisa. Assim, poderemos verificar a 

aplicabilidade da Teoria Geral dos Sistemas. 

A teoria da modelização sistêmica aceita-se construtivista, no sentido 

proposto por Jean Piaget para a inteligência do conhecimento: não um 

resultado, uma verdade definitiva, imutável, divina talvez, mas um processo, 

uma construção: o conhecimento é uma ação de construção do conhecimento. 

[...] porque conhecer é modelizar [...] a teoria da modelização das 

complexidades pelo artefato Sistema. (LE MOIGNE, 1996, p. 21, grifo do 

autor). 

Observamos a estreita relação entre os termos sistema e complexidade inseridos 

numa construção de modelos possíveis. A modelização é uma nova ideia que se dá a partir de 

cinco perspectivas:  

1. É um instrumental – uma proposição de um instrumental metodológico para a 

construção de modelos. “[...] a teoria do sistema geral que se pode propor hoje sem 

concessão prolixa sobre a sua qualidade propriamente teórica é uma teoria da 

modelização.” (LE MOIGNE, 1996, p. 23). 

2. Se insere no paradigma da complexidade  

É o próprio conceito de complexidade que aqui nos fornece a chave mais 

decisiva da segunda perspectiva: entender de futuro a modelização de todo 

fenômeno percebido e concebido como complexo pela recusa da sua 

simplificação, da mutilação. (LE MOIGNE, 1996, p. 25, grifo do autor). 

 

3. Tudo é organização – o conceito de organização não se reduz ao conceito de estrutura, 

ele pressupõe ação, equilíbrio e transformação. “[...] a capacidade de um sistema para, 

ao mesmo tempo, produzir e produzir-se, ligar e ligar-se, manter e manter-se, 

transformar e transformar-se).” (LE MOIGNE, 1996, p. 27, grifo do autor). 

4. Um sistema não é um conjunto – não está se falando em conjunto de elementos, mas 

sim um complexo de elementos. “[...] a conceptualização do sistema geral não é 

redutível a um conjunto [...]”. (LE MOIGNE, 1996, p. 30, grifo do autor). 
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5. Modelizar é decidir – pressupõe uma intervenção pessoal, a do modelizador. “Quinta 

perspectiva que talvez se considere paradoxal, até mesmo inaceitável, para a exposição 

de uma teoria: a do progressivo reconhecimento da liberdade criadora do modelizador.” 

(LE MOIGNE, 1996, p. 31). 

Assim como percebido em Bertalalnffy e Morin, Le Moigne não refuta totalmente 

o paradigma da ciência clássica, mas aglutina-o ao novo paradigma: o paradigma sistêmico. 

Falta identificar o novo paradigma que arquetipará este novo discurso: 

reconheceremos o paradigma sistêmico; depois, desenvolver sobre este 

paradigma uma teoria da modelização, a Teoria do Sistema Geral, que ajudará 

o exercício quotidiano da nossa inteligência modelizadora (classificada de 

empreendimento sistêmico, de análise de sistema ou de sistemografia). Tal é 

o projeto deste livro. (LE MOIGNE, 1996, p. 55, grifo do autor). 

De acordo com o autor Le Moigne (1996, p. 73), o paradigma sistêmico pode ser 

representado pela figura abaixo: 

Figura 4 – Paradigma Sistêmico 
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 Fonte: LE MOIGNE, 1996, p. 73.    

Para o autor (1996, p. 74), o Paradigma Sistêmico se concretiza através de uma 

teoria e uma prática que permite a modelização de objetos, ou seja, a Teoria do Sistema Geral 

é a teoria da modelização de objetos. “[...] um objeto que, num ambiente, dotado de finalidades, 

exerce uma atividade e vê a sua estrutura interna evoluir ao longo do tempo, sem que, no 

entanto, perca a sua identidade única.” (LE MOIGNE, 1996, p. 76). 

Para, enfim, entendermos o sistema, é preciso entendermos que este é composto por 

objetos (elementos) que possuem uma definição funcional (o que o objeto faz), uma definição 
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ontológica (o que o objeto é) e uma definição genética (de onde vem o objeto, sua história). 

Esse é o entendimento necessário para que possamos transpor as relações entre a TGS e os 

arquivos. 

Figura 5 – Representação da Teoria do Sistema Geral 

 

 Paradigma 
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                                         Definição 

                                         Genética 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em LE MOIGNE, 1996, p. 81. 

Neste momento, é importante considerarmos dois pontos fundamentais para o 

avanço de nossas pretensões de analogias da TGS com os sistemas de arquivos: 1- que um 

sistema é uma construção humana e, 2- que “modelizar é conceber, depois desenhar uma 

imagem à semelhança do objeto.” (LE MOIGNE, 1996, p. 92). 

O modelo proposto por Le Moigne coloca-se através de um modo de representação 

que estabelece um vínculo entre a forma e a função do objeto a ser modelizado, onde “modelizar 

é conceber, depois desenhar uma imagem à semelhança do objeto.” (LE MOIGNE, 1996, p. 

92). Isso significa dizer, de acordo como o autor (1996, p. 97), que representar um objeto é 

fotografá-lo através de um sistema geral, ou seja, é como se o sistema geral fosse uma máquina 

fotográfica (sistemógrafo) utilizada para fotografar (representar) um dado objeto, e assim, 

conceber modelos de sistema. A criação de um modelo de sistema passa por uma análise do 

sistema geral. Observemos a figura abaixo: 

Objeto, projeto num ambiente 

em Atividade Estrutura-se em Evolução 
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Figura 6 – Sistemografia 

 

             Objeto a                                 Sistema 

             Modelizar                                Geral                                         Modelo 

 

             Ambiente 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em LE MOIGNE, 1996, p. 97. 

Após sistemografar, ou seja, fotografar o objeto a ser modelizado através do sistema 

geral, que será sua referência, obtém-se um modelo, uma representação do sistema, como na 

figura abaixo. 

Figura 7 – Sistema de Representação 
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Fonte: elaboração da autora com base em LE MOIGNE, 1996, p. 102. 

“A própria intervenção sobre um sistema deve ser concebida como um sistema.” 

(MÉLÈSE, 1972, p. 79 apud LE MOIGNE, 1996, p. 101). A partir da proposta de Le Moigne 

e de toda construção da TGS, podemos pontuar que para conceber um sistema precisamos 

considerar: 

1. Um sistema geral 

2. O objeto a ser modelizado num ambiente em atividade, que estrutura-se e evolui 
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 Sua definição funcional 

 Sua definição ontológica 

 Sua definição genética 

 Seus processos de entrada (imput) e saída (output) no ambiente 

Tentamos, a seguir, descrever a introdução do conceito de sistema na Arquivologia 

brasileira, e assim, tentar traçar possíveis analogias da TGS e os arquivos. 

4.2 O CONCEITO DE SISTEMA DE ARQUIVOS NA ARQUIVOLOGIA: 

APROXIMAÇÕES COM A TEORIA GERAL DOS SISTEMAS (TGS) 

Nesse subitem apresentamos como o conceito de sistema de arquivos 10e o modelo 

sistêmico nascem na Arquivologia brasileira, bem como suas definições e aproximações com a 

TGS. De forma mais clara do que prolixa, buscamos os conceitos para o termo sistema de 

arquivos na literatura estrangeira e nacional da área, tecendo algumas reflexões. É importante 

salientar que a busca pelo termo no levantamento bibliográfico não nos trouxe grandes 

resultados, o que reforça a importância do estudo. O SINAR e o SIGA foram objetos de reflexão 

citados nos seus limites contextuais dos sistemas de arquivos.  

Nas palavras de Jardim (1995, p. 23), podemos encontrar diferentes formas de 

sistemas em diversos contextos, sejam eles organizacionais, institucionais, regionais, nacionais 

e internacionais. Ao estudar a literatura da Arquivologia, verificamos termos como “sistemas 

de arquivo”, “sistemas de informação e arquivos”, “sistema de administração de documentos e 

arquivos”, “sistema de gestão de documentos”, “sistemas integrados de gestão de arquivos”, 

“rede de arquivos”, “sistemas arquivísticos institucionais”, “sistema integrado de arquivos”, 

etc.  

A utilização do conceito de sistema no âmbito da Arquivologia brasileira há muito 

se pretendia. No comando do Arquivo Nacional, o historiador José Honório Rodrigues, em 

1961, presidia uma comissão que tinha por objetivo estudar a situação dos arquivos brasileiros. 

Como resultado desse trabalho, apresentou-se um relatório com o diagnóstico onde foram 

analisados todos os aspectos que envolviam a questão, bem como um anteprojeto de lei que 

instituía um Sistema Nacional de Arquivos a ser implantado no Brasil. (PAES, 1998, p. 230). 

                                                           
10 Nota explicativa: o termo sistema de arquivos foi utilizado de várias formas de escrita: o termo ‘arquivos’ sempre 

estará no plural, porque de acordo com sua definição, um sistema é formado por mais de um elemento, neste caso, 

o elemento do sistema são os arquivos; letra minúscula quando for mencionado de maneira geral, substantivo; letra 

maiúscula quando se referir ao sistema de arquivos específicos de cada universidade; e no plural: sistemas de 

arquivos. 
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Um pouco antes, na Era Vargas (1930-1945), e seu projeto nacionalista, a reforma 

administrativa redigida na Lei no 284/1936, pretendia a organização dos serviços públicos e seu 

aperfeiçoamento, bem como a administração dos recursos humanos baseados na meritocracia e 

na institucionalização dos concursos públicos. Essa Lei também institui o Conselho Federal de 

Serviço Público Civil (CFSPC), principal responsável pela reforma administrativa do Estado 

Novo. 

A instituição do CFSPC abriu caminhos para a criação do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP). 

O DASP foi criado pelo Decreto-Lei nº 579 de 30 de junho de 1938, em 

cumprimento ao estabelecido no artigo 67 da Constituição de 1937, que 

institui o Estado Novo e previa a estruturação de um departamento 

administrativo diretamente subordinado ao presidente da República, com 

atribuição nas áreas de organização e métodos e execução orçamentária. Seus 

objetivos iniciais, entretanto, foram ampliados, de modo a abranger, também, 

a administração de pessoal e material. (SANTOS, 2008, p. 97). 

Uma das maiores contribuições do DASP foi o aperfeiçoamento do quadro de 

pessoal com especializações em diversas áreas e com isso, as áreas de biblioteca e arquivo 

também foram contempladas. O DASP teve um papel importante, não só para a Administração 

pública, principalmente na instituição de carreiras por concurso público, mas também para os 

arquivos de modo geral, pois dava importância significativa aos conjuntos documentais 

administrativos. Porém, a característica principal do serviço de documentação do DASP era de 

fase corrente dos documentos. 

Para além do DASP, a Fundação Getulio Vargas (FGV) na década de 1950, teve 

importante influência na utilização da visão sistêmica de seus arquivos, vivia-se a euforia do 

governo de Juscelino Kubitschek (1955-1961) e seu projeto de modernização do Brasil “50 

anos em 5”. Maria de Lourdes Costa e Souza ao lado, da funcionária do Protocolo do Serviço 

de Comunicações da FGV, Marilena Leite Paes, foram convidadas a conceber e implantar o 

Sistema de Arquivos da Fundação em 1959. (SANTOS, 2008, p. 108). 

Note-se que o período histórico do qual falamos, adotava o modelo burocrático para 

a gestão pública na qual sua principal característica girava em torno das ações realizadas por 

agentes públicos em nome da técnica e conforme uma escala baseada na hierarquia e 

centralização, além do isolamento da sociedade em geral. Porém, diferente do que prevê o senso 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%20284-1936?OpenDocument
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comum, que burocracia é sinônimo de ineficiência, para Max Weber11 significava exatamente 

o contrário, eficiência. E essa eficiência era o objetivo da administração pública da época. 

Note-se também, que a primeira edição publicada da TGS por Bertalanffy foi em 

1968, então, deduz-se que o pensamento sistêmico desse período estaria relacionado ao modelo 

eficiente da burocracia com estabelecimento de normas, procedimentos e padrões, gerando uma 

previsão de funcionamento eficiente.  

Mas a inserção do termo “sistema” no contexto brasileiro é anterior às premissas de 

Bertalanfy, não sendo possível afirmar, nesta pesquisa, quais as bases teóricas foram utilizadas 

nos primeiros modelos sistêmicos do Brasil. Caberia maior aprofundamento.  

Voltando ao ano de 1961, de acordo com Paes (1998), o projeto de Sistema 

Nacional de Arquivos não avançou e fora engavetado pelo DASP, porém, apresentava um 

modelo centralizado, justamente de acordo com o que se pretendia daquela administração 

pública. 

O Sistema Nacional de Arquivos, proposto na época, constava de um órgão 

de cúpula - o Arquivo Nacional, um órgão colegiado - o Conselho Nacional 

de Arquivos, composto de representantes dos Poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário, de representantes dos Estados e de Institutos Históricos. Este 

Conselho teria a finalidade de estabelecer a política do Sistema Nacional de 

Arquivos. É importante ressaltar que o anteprojeto previa, ainda, a criação de 

uma Escola Nacional de Arquivos e de um Fundo Nacional de Arquivos, este 

destinado a financiar o Sistema. Podiam também integrar o Sistema, mediante 

convênio os arquivos privados. (PAES, 1998, p. 230-231).  

Ainda de acordo com Paes (1998), a realização em 1972 do 1º Congresso Brasileiro 

de Arquivologia organizado pela recém-fundada (1971) Associação dos Arquivistas Brasileiros 

(AAB), trazia à tona o debate do Sistema Nacional de Arquivos e a criação de uma Lei de 

Arquivos Brasileira. 

Em 1975 e 1978, dois Decretos foram publicados sobre o que se pretendia chamar 

de Sistema de Arquivos. O primeiro, Decreto nº 75.657/1975, criara o Sistema de Serviços 

Gerais (SISG) dos órgãos civis da Administração Federal direta e das autarquias federais, 

reunindo, num mesmo Sistema, as atividades de administração de edifícios públicos, de imóveis 

residenciais, de material, de transporte, as atividades de protocolo, movimentação de 

expedientes, arquivo, transmissão e recepção de mensagens, ou seja, as atividades de arquivo 

corrente. O DASP foi designado como órgão central do SISG. (PAES, 1998, p. 231).  

                                                           
11 Maximilian Karl Emil Weber, considerado um dos fundadores dos estudos modernos da sociologia, capitalismo 

e burocracia. 
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O segundo, Decreto nº 82.308/1978, instituía o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), constituído pelos órgãos da administração federal direta e indireta, cujo principal 

objetivo era a atividade de arquivo intermediário e permanente, tendo como órgão central o 

Arquivo Nacional do Ministério da Justiça. (PAES, 1998, p. 232).  

Observamos nesses dois decretos a visão hierárquica e centralizadora, além da 

quebra do vínculo orgânico e a separação clara, do ciclo de vida dos documentos de arquivos, 

criando, em vez de soluções, mais problemas para os arquivos brasileiros. Percebemos também, 

um conflito com a visão sistêmica proposta pelo projeto de 1962. Vale ressaltar que, nesse 

momento, ainda não se tinha certeza sobre qual seria o modelo adotado para elaboração de 

sistemas, a não ser pelo contexto burocrático da época, que visava eficiência. 

O fato de não haver integração sistêmica entre os arquivos federais teria 

dificultado a adoção e a ampla disseminação de normas e medidas 

operacionais, relativas à gestão dos documentos públicos que visem à 

racionalização da produção e do fluxo documentais e à modernização de 

procedimentos técnico-metodológicos para tratamento de acervos 

arquivisticos. (PAES, 1998, p. 235). 

José Maria Jardim cita em sua obra de 1995, os preceitos de Bertalanffy em relação 

a TGS, assim como elabora uma extensa análise sobre a constituição do Sistema Nacional de 

Arquivos.  

Segundo Jardim (1995, p. 17), nos últimos trinta anos, três projetos de Sistema 

Nacional de Arquivos foram produzidos pelo Governo Federal através do Arquivo Nacional. A 

primeira versão, de 1962, não chegou a ser juridicamente consolidada, como apresentado acima, 

mas seu modelo inspirou as versões posteriores. O Sistema Nacional de Arquivos, instituído 

em 1978, também não foi viabilizado. Em 1994, foi estabelecida a terceira versão do Sistema.  

O Sistema acabou adquirindo particularidades de um órgão responsável pelo 

desenvolvimento de políticas públicas.  Nesse contexto, percebemos uma imprecisão teórica, 

assim como jurídica, o sistema deveria fazer parte da política, e não o responsável pela 

elaboração de políticas, e que deveria ser o facilitador na implementação das políticas.  

Sistema, organização e totalidade — sustentados pelo sistemismo, por um 

lado, e alvejados por seus críticos, por outro — situam-se assim como 

conceitos centrais nas análises sobre a reificação dos projetos de sistema 

nacional de arquivos nas últimas três décadas. (JARDIM, 1995, p. 33). 

Através do enfoque sistêmico, os ciclos informacionais dos documentos de arquivos 

podem ser controlados e coordenados, fazendo com que os sistemas sejam considerados como 
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um dos espaços, em potencial, para a realização das atividades arquivísticas. Nesse contexto, 

surgem as demandas para a implantação de sistemas de arquivo no âmbito brasileiro. 

A proposta de criação de um sistema de arquivos coloca questões como gestão, 

preservação e acesso aos documentos de arquivo em um patamar elevado, abrindo o diálogo 

sobre o valor e a importância dos documentos de arquivo para a sociedade brasileira. É também 

uma oportunidade única de investir na infraestrutura necessária para o desenvolvimento de 

ações amplas e uniformes que consolidem as práticas arquivísticas no âmbito das instituições. 

De acordo com Jardim (2013), a lógica do sistemismo para a Administração Pública 

Federal encontra referências desde o Decreto-Lei nº 200/1967: 

A arquitetura sistêmica resultante do Decreto-Lei 200 parece buscar mais 

homogeneidade do que os diálogos entre as diversas partes que constituem um 

sistema. O modelo que norteia esses sistemas estruturados em órgão central, 

setorial e seccional, aponta para uma relação verticalizante – e muito pouco 

circular – das relações entre as partes do sistema. (JARDIM, 2013, p. 38). 

Ainda em Jardim (2013), a institucionalização de um vetor que viabilize a 

implantação de ações arquivísticas e que possibilite a gestão de todo ciclo documental de uma 

administração pública se torna evidente. “[...] Num ambiente em que a lógica organizacional 

tem forte influência do sistemismo, talvez seja até inevitável a adoção do modelo sistêmico.” 

(JARDIM, 2013, p. 39). 

Na literatura estrangeira e na brasileira podemos verificar algumas definições para 

o conceito de sistema de arquivos, no qual consideramos alguns autores. Porém, é importante 

ressaltar que, em importantes obras da literatura da Arquivologia, como o Manual dos 

Arquivistas Holandeses e Schelenberg, não há referência ao termo sistema de arquivos. 

A perspectiva sistêmica de gestão de documentos administrativos e arquivos 

proposta pelo arquivista canadense Michel Roberge, que aflui com a perspectiva da gestão 

integrada da informação orgânica registrada dos canadenses Couture e Rousseau, se mostra 

calcada na TGS elaborada por Bertalalnffy. Os modelos de sistemas abertos de entrada e saída 

(imputs/outputs), herdados da teoria dos sistemas abertos oriundos da TGS, são citados por 

Roberge (1992), e também, por Jardim (1995), segue representado abaixo: 

Quadro 12 – Imputs e outpus em um sistema de arquivos 

ENTRADA TRATAMENTO SAÍDA 

Documentos produzidos e 

recebidos 

 

Informação não organizada 

Arquivamento 

Classificação 

Descrição 

Informação organizada 

 

Dossiês 
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Indexação 

Utilização 

Transferência 

Recolhimento 

Eliminação 

 

Fonte: JARDIM, 1995, p. 49. 

Através da obra “A gestão de documentos administrativos”, Roberge (1983, p. 65-

67, tradução nossa), indica que um sistema, por definição, consiste nos seguintes elementos:  

-Uma ou mais entradas a serem processadas para alcançar um resultado 

esperado;  
-Uma sequência apresentando a ordem das operações de tratamento de 

insumos;  
-Um ambiente onde ocorrem as operações de tratamento dos insumos;  
-Os recursos materiais necessários para o tratamento dos insumos;  
-Recursos humanos para realizar, por meio de equipamentos, o processamento 

de entrada;  
-Uma ou mais saídas, obtidas como resultado do processamento dos insumos;  
-Uma função e objetivos, isto é, a integração do sistema em um conjunto. 
 

Manuel Vázquez Murillo (2004, p. 77, tradução nossa) define sistema de arquivos 

como um “Sistema de Administração de Documentos e Arquivos que é um conjunto orgânico 

de Arquivos que se reúne para propor e conduzir a política de serviço de documentos, de 

informação neles contida e do Patrimônio Documental.” 

O autor coloca o sistema de arquivos como o cérebro que pensa e organiza todos os 

problemas relacionados aos documentos de arquivo em qualquer área que esteja inserido, seja 

nacional, estadual, municipal, instituição pública ou privada, e destaca como elementos do 

sistema: a legislação normalizadora de aspectos interiores e exteriores ao sistema, dos direitos 

e obrigações de usuários e do patrimônio documental; os Arquivos; os documentos, conforme 

o ciclo vital, e a informação em seu circuito interno (no âmbito da organização produtora) e 

externo (outros arquivos, serviços e centros de informação). 

Antonia Heredia Herrera (2011; 2013), apresenta as seguintes definições para 

sistema de arquivos. 

Partindo de que sistema é um conjunto de elementos e de suas relações que 

funciona como um todo, no contexto arquivísitco é a estrutura administrativa 

integrada pelos Arquivos sobre os que tem competência, que é responsável 

pelo desenvolvimento e execução de uma política arquivística. (HEREDIA 

HERRERA, 2011, p. 170, tradução nossa). 
 

A autora aponta para uma reflexão que diz respeito ao termo sistema arquivístico 

como sinônimo de sistema de arquivo, o que, notoriamente, não poderia ser, pois, segundo a 
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autora (2011, p. 170), o primeiro absorve maior amplitude, porque refere-se tanto aos 

documentos de arquivo como os próprios Arquivos e, o segundo termo, sistema de arquivo 

refere-se aos arquivos como instituição.  

Ater-se à administração dos Arquivos, esta parte de um limite territorial que 

permite o reconhecimento dos Arquivos de uma região, de um país, de uma 

instituição e uma atribuição regulatória de competências sobre os mesmos. 

Sua representação mais ampla e geral é um Sistema (denominado Sistema de 

Arquivos ou Sistema arquivístico) que nada mais é do que uma estrutura 

administrativa em que cada Arquivo tem o seu lugar e está relacionado com 

os demais e consiste não apenas dessas instituições ou centros, mas também 

de órgãos consultivos e executivos, de um órgão legislativo e regulador, e de 

recursos financeiros e profissionais que possibilitem o mais alto nível de 

resultados. (HEREDIA HERRERA, 2013, p. 85, tradução nossa). 

 

Percebemos na fala da autora uma conotação política em relação aos sistemas de 

arquivos, seja na instituição ao qual estão inseridos, sejam os arquivos nacional, estadual ou 

municipal, todos estão ligados ao modelo de gestão e à política de cada país. 

Para o arquivista espanhol Cruz Mundet (2011, p. 75, tradução nossa), o sistema de 

arquivos “é uma realidade completa em si mesmo, pela sua amplitude e complexidade, e existe 

a convenção aceitada de diferenciar distintas etapas, também denominadas fases, que na 

realidade são subsistemas ou componentes de um sistema global”. Os subsistemas citados pelo 

autor relacionam-se com o ciclo de vida dos documentos, ou seja, reconhece que as três idades 

estão interligadas e não são excludentes no contexto arquivístico. De acordo com Cruz Mundet 

(2011, p. 75-76), os subsistemas são: o subsistema de gestão (arquivo corrente), o subsistema 

intermediário (arquivo intermediário) e o arquivo ou subsistema histórico (arquivo 

permanente), interdependentes entre si.   

Estes três subsistemas, portanto, formam o sistema de arquivos, que por sua 

vez é um subsistema que forma parte do sistema de informações de uma 

organização, a partir da concepção sistêmica, e são interdependentes entre si, 

e possuem processos, marcos regulatórios, atividades e metodologias 

específicas para cada fase, cujo resultado incidirá, em maior ou menor grau, 

na organização adequada dos documentos desde sua produção até a sua 

destinação final, garantindo o acesso e preservação dos documentos de 

arquivo. (BUENO, 2019, p. 129). 

Na literatura brasileira da área consideramos como referências os dicionários 

publicados pelo Arquivo Nacional (2005) e por Camargo, et al (2010), além dos trabalhos de 

Jardim.  

Os Dicionários de Terminologia Arquivística nos trazem as seguintes definições: 
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Conjunto de arquivos que, independentemente da posição que ocupam nas 

respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e 

articulado na persecução de objetivos comuns. (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 156, grifo nosso). 

Conjunto de arquivos de uma mesma esfera governamental ou de uma mesma 

entidade, pública ou privada, que, independentemente da posição que ocupam 

nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e 

articulado na consecução de objetivos técnicos comuns. (CAMARGO, et al, 

2010, p. 77, grifo nosso). 
 

Praticamente, temos a mesma definição em ambos os dicionários brasileiros, 

porém, não podemos deixar de destacar a palavra independentemente, pois, de acordo com o 

que já estudamos e sob o viés da TGS, os arquivos ocupam uma posição de dependência 

organizacional, uma vez que os documentos são produzidos de acordo com as funções que 

exercem a organização como um todo. Jardim (1995), faz uma crítica em relação à essas 

definições. 

À luz da teoria sistêmica, torna-se pouco consistente pressupor que “o 

conjunto de arquivos”, isto é, o sistema, exista “independentemente da posição 

que ocupam nas respectivas estruturas administrativas”. Tais “estruturas 

administrativas” constituem o macrosistema organização (órgão 

governamental ou empresa privada) no âmbito do qual o sistema de arquivos 

é um dos seus subsistemas. Não se tratando de um sistema fechado (isolado 

do meio ambiente no qual se insere), o subsistema arquivos carrega 

intrinsecamente uma relação de interdependência com as “estruturas 

administrativas” e não de independência. É o caso também do usuário da 

informação, localizado no meio ambiente e, por princípio, uma das variáveis 

de controle do sistema (feedback) para que seus objetivos sejam alcançados. 

(JARDIM, 1995, p. 53). 

De acordo com o autor (1995, p. 27): “Ao longo da sua estruturação teórica, a 

literatura sistêmica aponta, porém, para quatro conceitos fundamentais que permeiam a 

definição de sistema: complexidade, interação, organização e totalidade.” Essa constatação de 

Jardim alinha-se com os preceitos de Bertalanffy. 

É importante salientar que não há na literatura sistêmica a perspectiva de órgão 

central do sistema, pois assim se mostraria inconsistente com a própria ideia de ser circular 

inerente à interação sistêmica: “um sistema, a princípio, não conta com órgãos centrais nem 

periféricos porque a interação das partes produz dinâmicas variadas e, em geral, multilineares.” 

(JARDIM, 2013, p. 40). 

Dadas as definições consideradas no limite desta pesquisa, podemos alcançar 

algumas aproximações da TGS com a Arquivologia, tendo em mente que trata-se de possíveis 

relações entre áreas diferentes, mas que giram em torno do fazer científico interdisciplinar. 
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Primeiro, observamos uma analogia através do princípio da proveniência, um dos 

mais importantes princípios da Arquivologia. Para extensão desta pesquisa, adotamos a 

definição de Heredia Herrera (2011, p. 150, tradução nossa): “Princípio arquivístico pelo qual 

cada documento deve estar situado no fundo documental de que procede e neste fundo em seu 

lugar de origem.” De acordo com a autora, o princípio da proveniência determina a existência 

de um produtor para cada fundo (instituição, família ou pessoa). Vale destacar o conceito de 

fundo: “todos os documentos produzidos por um agente no exercício de suas funções e 

estruturados de acordo com critérios funcionais ou orgânicos ou outros critérios.” (HEREDIA 

HERRERA, 2011, p. 110).  

Em Le Moigne (1996, p. 92), encontramos uma passagem que pode, por analogia, 

relacionar-se aos arquivos e sua proveniência: “[...] Sem dúvida que postulamos um vínculo 

profundo entre forma e função [...]”. Claro que o autor não se refere aos arquivos como objeto, 

e sim à qualquer objeto a se modelizar, mas ao nos aproximarmos desta constatação, 

encontramos no documento de arquivo uma morfologia e uma função clara, que se vincula à 

sua proveniência e, que, por analogia, diríamos que se vincula ao sistema geral (a instituição). 

Neste contexto, podemos dizer que um sistema de arquivos é composto por 

diferentes arquivos que mantém suas características isoladamente, mas também absorve as 

características do sistema geral do qual foi criado, ou seja, o vínculo de proveniência. 

Figura 8 – Complexo (sistema de arquivos) de dois arquivos p e r em interação 

                                                                                                            arquivo r tem         

comportamento diferente de p 

arquivo p tem comportamento 

diferente de r 

                    

                                                           

 

                                                                                      (sistema de arquivos) 

 

 

 

 

Elemento (.) em relação com arquivo p e arquivo r 

dentro do complexo sistema de arquivos. Uma das 

relações entre o arquivo p e o arquivo r é o vínculo 

p .           r 

                                            Complexo                     
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institucional, que por sua vez possui um comportamento 

totalmente diferente dos arquivos p e r isolados. 
 

Fonte: Elaboração da autora com base em BERTALANFFY, 2015, p. 84. 

De maneira geral, considerando que o mundo pode ser concebido como um sistema 

e sistemas dentro de outro sistema, encontramos relações com todo contexto arquivístico, 

principalmente no que tange as idades dos arquivos, pois, então, teremos os subsistemas ou 

sistemas de arquivos correntes, intermediários e permanentes, todos com suas funções, 

atividades e finalidades específicas, mas contidos dentro de um sistema geral ao qual está 

vinculado e sem o qual não existiria, como observado por Cruz Mundet, citado acima. 

Uma outra analogia que podemos traçar, de acordo com uma passagem do texto de 

Le Moigne (1996, p. 87), refere-se ao conhecimento, reconhecimento, identificação. 

Mas como conhecer o objeto? Como identificá-lo? (reconhecê-lo idêntico a 

outra coisa?). Como defini-lo? Não é para responder essas questões que a 

inteligência humana escreve de tempos a tempos um novo discurso do 

método? Para garantir pelo menos que observa a razão e que ainda sabe 

diferenciar delírio onírico e conhecimento racional.  

O conceito de diagnóstico de arquivos coloca-se em aproximação com a citação 

acima, pois através dele podemos conhecer a situação dos arquivos, seu contexto e seus 

documentos. De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística (2010, p. 37), define-

se diagnóstico de arquivos como  

Análise das informações básicas (quantidade, localização, estado físico, 

condições de armazenamento, grau de crescimento, frequência de consulta e 

outras) sobre os arquivos, a fim de implantar sistemas e estabelecer programas 

de transferência, recolhimento, microfilmagem, conservação e demais 

atividades. 

 

Se olharmos o SINAR ou o SIGA como um sistema geral do qual precisaremos 

sistemografar nossos arquivos, esbarraremos na estrutura geopolítica brasileira e na autonomia 

dos estados e das instituições como limitações ao projeto de sistema de arquivos. Assim, 

propomos a utilização do modelo da TGS com um olhar menos ambicioso, constituindo-se de 

sistemas gerais menores como base para modelizar os objetos de que nos atentamos, os arquivos 

e documentos de arquivo. 
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Figura 9 – Sistemografia para o objeto Arquivos 

 

             Arquivos                                 Sistema 

                                                             Geral                                         Sistema de 

                                                                                                               Arquivos                  

             Ambiente 

 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com LE MOIGNE, 1996, p. 97. 

Após a realização de uma “fotografia” dos arquivos a serem modelizados, 

sistematizados através de sua origem, ou seja, o sistema geral ou a proveniência, temos a 

seguinte representação: 

Figura 10 – Representação da Teoria do Sistema Geral para os Arquivos 
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                                        Definição                          Funções do Arquivo 

                                        Funcional 

                                                                          

                                         Definição                         O que são Arquivos 
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                                         Genética 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em LE MOIGNE, 1996, p. 81. 
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Figura 11 – Desenho para um sistema de arquivos 

 

                                                   SISTEMA GERAL             

                                                            (Proveniência) 

 

 

 

Entrada:                                                                                                   Saída:                              

Documentos produzidos                 SISTEMA DE ARQUIVOS             Documentos e informações 

e recebidos                                                                                                organizadas 

Informação desorganizada 

 

Sistema Arquivo Corrente 

(Funções, atividades e finalidades 
Sistema Arquivo Intermediário 

(Funções, atividades e finalidades 
Sistema Arquivo Permanente 

(Funções, atividades e finalidades 

 

                         INTERDEPENTENDES E INTERRELACIONADOS 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Por fim, se considerarmos o conceito de sistema dado pela TGS e alinharmos aos 

conceitos de sistema de arquivos dados pela literatura arquivística, talvez obtenhamos uma nova 

possibilidade em sua definição, analisando partes das definições conceituais, tais como:  

 Complexo de elementos em interação com uma finalidade 

 Idade dos arquivos 

 Sistema global, sistema geral  

 Estrutura, conjunto orgânico 

 Execução da política arquivística 

 Administração ou gestão dos documentos e arquivos 

 Gestão, acesso e preservação documental 

E, também, considerando o conceito de gestão definido pelo Dicionário de 

Administração e Negócios (2011), como “forma de administrar. [...] Na visão sistêmica da 

organização, é o subsistema central que promove a integração funcional da organização, 

interseccionando e interligando os demais subsistemas.” 

Gestão 

Preservação 

Acesso 
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Podemos, então, propor uma nova definição para o conceito sistema de arquivos, 

arquivos no plural, pois um sistema sempre é composto por mais de um elemento: 

Modelo de gestão de um complexo de arquivos integrados a um sistema geral – 

nacional, estadual, municipal, institucional – que, juntos, têm por finalidade, elaborar, 

implementar e executar políticas arquivísticas de gestão, preservação, acesso e disseminação 

dos documentos de arquivo em todas as suas fases. 

Modelo de gestão porque entendemos ser o sistema de arquivos um facilitador da 

implementação das políticas arquivísticas institucionais, e uma forma de administrar e avaliar 

a atuação destas políticas nos arquivos em geral. 

Complexo porque entendemos que os arquivos são heterogêneos por natureza, 

principalmente os arquivos universitários (nosso campo de estudos), que são revestidos de 

administração, ciência, tecnologia, sociedade e cultura. Não poderia ser mais diversos. 

E, por último, consideramos um sistema integrador desde sua proveniência de 

criação, estendendo-se aos arquivos correntes, intermediários e permanente. 

4.3 O SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS (SINAR) E O SISTEMA DE GESTÃO DE 

DOCUMENTOS DE ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (SIGA) 

O SINAR e o SIGA são representantes legais de Sistemas Nacionais de Arquivos e 

de gestão de documento no Brasil. 

A noção conceitual de Sistema Nacional de Arquivos teve sua origem, segundo 

Llansó Sanjuan (2006a, p. 62), na Primeira Reunião Interamericana sobre Arquivos em outubro 

de 1961, realizada em Washington, EUA. A pauta desta reunião resumia-se em estabelecer os 

fundos que deveriam ser conservados, o acesso aos documentos e a gestão de documentos 

administrativos e intermediários. 

As discussões sobre Sistema Nacional de Arquivos teve continuidade com a criação 

de um grupo de trabalho ligado à Associação Latinoamericana de Arquivos (ALA), com o 

objetivo de definir as diretrizes para os Sistemas Nacionais de Arquivos. “O sistema devia 

vincular em primeira instância a todos os arquivos públicos, e incorporar os arquivos privados. 

A unidade de regime implicava, assim, na aplicação comum de normas e definição de 

autoridade, preferencialmente, o Arquivo Nacional, Geral ou Final.” (LLANSÓ SANJUAN, 

2006a, p. 62) 

Era necessário a criação de uma lei que assegurasse a efetiva implementação do 

sistema no país. Vimos que, no Brasil, apenas a criação da lei não foi suficiente para alavancar 
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o SINAR, que até os dias de hoje não se implementou, apesar do desenvolvimento de três 

versões para o projeto. 

A influência exercida pelo NATIS através da UNESCO nas três versões do Sistema 

Nacional de Arquivos brasileiro é evidente nos estudos de Jardim. 

O estudo de um sistema nacional de arquivos deve levar em conta: a forma 

centralizada ou descentralizada da estrutura do Estado; o grau de autonomia 

das autoridades regionais e locais; o poder de intervenção da administração 

central nos assuntos locais; a situação social do país etc. Propõe-se que a 

autoridade responsável seja um órgão governamental, dotado de amplos 

poderes interministeriais, visando exercer sua ação sobre a totalidade dos 

serviços administrativos governamentais. O Conselho Superior de Arquivos, 

em um país federal, será o ponto de confluência dos representantes das 

diferentes instituições arquivísticas do país, elaborará a legislação, os planos, 

e, sobretudo, coordenará a política nacional de arquivos (JARDIM, 1995, p. 

55-56). 

O Decreto nº 82.308/1978 institui o Sistema Nacional de Arquivos com a finalidade 

de assegurar, com vistas ao interesse da comunidade, ou pelo seu valor histórico, a preservação 

de documentos do Poder Público. Este Decreto limitava a atuação do Sistema, abrangendo 

apenas os arquivos intermediários e permanentes, ferindo, assim, o princípio da organicidade 

dos documentos de arquivo que preconiza a complementaridade entre as três idades que 

compõem o ciclo vital dos documentos. Os arquivos correntes ficavam a cargo do SISG – 

Sistema de Serviços Gerais, criado pelo Governo Federal de 1975.  

Era nítida a concepção autoritária e centralizadora que vivia o país nesse período, 

caracterizando o modelo sistêmico como promessa de modernidade e uniformidade dos 

arquivos em escala nacional. 

No âmbito da UNESCO, a criação de uma lei de arquivos deveria considerar a 

criação de um sistema nacional de arquivos. 

[...] a legislação também deve levar em conta a necessidade de um sistema 

nacional em que, além do Arquivo Nacional, existam serviços de arquivos 

públicos nos níveis subordinados de governo, isto é, provinciais, municipais, 

etc. Além dos serviços de arquivos públicos vinculados a níveis de governo, 

também podem haver instituições de arquivos especiais. Estes podem ser 

limitados a propriedades transferidas por um órgão oficial (por exemplo, os 

arquivos de um Parlamento ou de um Ministério das Relações Exteriores ou 

da Defesa), ou por vários tipos semelhantes de instituições públicas ou 

privadas (por exemplo, câmaras de comércio, sindicatos, firmas comerciais, 

instituições eclesiásticas, academias de ciências, hospitais, universidades, 

partidos políticos, famílias, etc.). Uma instituição arquivística especial pode 

ser limitada a propriedades adquiridas com base em um conteúdo temático ou 

uma forma física comum, como arquivos de literatura e arte, arquivos 

econômicos, arquivos audiovisuais, os de filmes ou materiais sonoros e os de 

materiais legíveis por máquina. Um sistema nacional de arquivos, abrangendo 
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todos esses tipos de instituições arquivísticas, requer uma coordenação eficaz, 

ou pelo menos uma autoridade responsável pelo planejamento e execução de 

uma política nacional na matéria. (KETELAAR, 1985, p. 28, tradução nossa). 

 

Nesse caso, verificamos a amplitude dada a um sistema nacional de arquivos e o 

quanto de tudo isso citado acima está representado na Lei de Arquivos do Brasil. Por isso 

entendemos que até os dias de hoje aceitamos como regra as mesmas condições dos arquivos 

ainda presentes no país.  

Em 1991, a Lei de Arquivos criou o Conselho Nacional de Arquivos e instituiu o 

Sistema Nacional de Arquivos em seu art. 26.  

Em 1994, foi publicado o Decreto 1.173, que dispõe sobre a competência, 

organização e funcionamento do Conselho Nacional de Arquivos e do Sistema Nacional de 

Arquivos. Nesse momento, o decreto abrange as três idades do documento em todo território 

nacional. 

O Sistema Nacional de Arquivos foi instituído pelo Decreto 4.073 de 03 de janeiro 

de 2002, que revogou o Decreto 1.173/1994, e tem por finalidade implementar a política 

nacional de arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação, e ao acesso aos 

documentos de arquivo.  

Segundo esse Decreto, o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ – é o órgão 

central do SINAR e integram ao sistema: Arquivo Nacional, os arquivos federais dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e os 

arquivos municipais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Suas competências são: 

I. Promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos 

documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes 

e normas emanadas do órgão central;  
II. Disseminar, em sua área de atuação, as diretrizes e normas estabelecidas 

pelo órgão central, zelando pelo seu cumprimento;  
III. Implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a 

garantir a integridade do ciclo documental;  
IV. Garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente;  
V. Apresentar sugestões ao CONARQ para aprimoramento do SINAR;  
VI. Prestar informações sobre suas atividades ao CONARQ;  
VII. Apresentar subsídios ao CONARQ para elaboração de dispositivos legais 

necessários ao aperfeiçoamento e a implementação da política nacional de 

arquivos públicos e privados;  
VIII. Promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfera de 

atuação  
IX. Propor ao CONARQ os arquivos privados que possam ser considerados 

de interesse público e social;  
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X. Comunicar ao CONARQ, para as devidas providências, atos lesivos ao 

patrimônio arquivístico nacional;  
XI. Colaborar na elaboração de cadastro nacional de arquivos públicos e 

privados, bem como no desenvolvimento de atividades censitárias referentes 

a arquivos;  
XII. Possibilitar a participação de especialistas nas câmaras técnicas, câmaras 

setoriais e comissões especiais constituídas pelo CONARQ;  
XIII. Proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área de 

arquivo, garantindo constante atualização. (BRASIL, 2002, art. 13). 
 

No entanto, até os dias atuais não existem constatações que, de fato, o SINAR tenha 

sido implantado no Brasil, e, de acordo com Venancio (2015, p. 4), muito se dá por conta das 

dificuldades relacionadas ao federalismo brasileiro e à fraca força política do CONARQ e do 

Arquivo Nacional. 

Em 1998, surgiram os primeiros indícios da construção de um projeto de Sistema 

de Gestão de Documentos no âmbito da Administração Pública Federal. Mais uma vez, com a 

perspectiva nacional, o Sistema de Gestão de Documentos e Informações (SGDI) é o sucessor 

do Sistema Federal de Arquivos do Poder Executivo (SIFAR). O sistema ganhou contorno na 

reunião entre o Arquivo Nacional e representantes do Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), com a finalidade de  

[...] discutirem o Projeto Difusão de Informações e definição de estratégias 

para implementação das Metas I e II, a saber: Estruturação da Função Gestão 

de Documentos e Informações na Administração Pública Federal e 

Informatização do Sistema de Gestão de Documentos e Informações (SGDI). 

Este Projeto integra o Programa de Apoio à Modernização do Aparelho do 

Estado e conta com o patrocínio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento-BID. (PAES, 1998, p. 234). 

Porém, somente em 2003, o Sistema de Gestão de documentos de Arquivos (SIGA), 

através do Decreto nº 4.915, organizou de forma sistêmica a gestão de documentos no âmbito 

da Administração Pública Federal, atualizado pelo Decreto nº 10.148/2019, passando a 

denominar-se Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos. 

O SIGA tem por finalidade:  

I - garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública 

federal o acesso aos arquivos e às informações neles contidas, de forma ágil e 

segura, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições legais; 
II - integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos e arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram; 
III - divulgar normas relativas à gestão e à preservação de documentos e 

arquivos; 
IV - racionalizar a produção da documentação arquivística pública; 
V - racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública; 
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VI - preservar o patrimônio documental arquivístico da administração pública 

federal; 
VII - articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente 

na gestão da informação pública federal; e  

VIII - fortalecer os serviços arquivísticos nos órgãos e nas entidades da 

administração pública federal, com vistas à racionalização e eficiência de suas 

atividades. (BRASIL, 2019, art. 2º).   
 

A estrutura do SIGA permanece hierárquica e centralizadora, integrando-se a ele 
 

I - como órgão central, o Arquivo Nacional; 
II - como órgãos setoriais, as unidades responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos e arquivos nos órgãos e nas entidades da 

administração pública federal; e  
III - como órgãos seccionais, as unidades responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos e arquivos nas entidades vinculadas aos 

órgãos da administração pública federal. (BRASIL, 2019, art. 3º). 
 

      O objetivo dessa caracterização do SINAR e do SIGA foi demonstrar seus aspectos 

constitutivos, principalmente quanto a estrutura adotada e, desta forma, verificar a influência 

destes sistemas na construção dos Sistemas de Arquivos das Universidades Federais Brasileiras 

e suas relações institucionais, justificando o debate da próxima seção. 
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5 OS ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

INSTITUCIONAIS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS  

Nesta seção pretendemos elaborar uma contextualização e uma reflexão sobre as 

Universidades Federais Brasileiras12 em consonância com as políticas públicas de educação 

superior e os arquivos universitários como parte desse universo, tendo a legislação como ponto 

de interseção. 

Traçar um panorama dessas instituições nos traz um certo apreço, pois as 

consideramos como uma das mais importantes e democráticas no contexto social, nas quais é 

possível construir e transferir saberes de todas as áreas do conhecimento e em que a esperança 

se assenta para o futuro da humanidade.  

5.1 REFLEXÕES SOBRE AS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS  

Os estudos sobre universidades no Brasil demonstram seu surgimento tardio, um 

século após sua independência de Portugal, e um dos motivos desse adiamento foi exatamente 

a dependência intelectual enquanto colônia. Mas há registro de que o ensino superior em solo 

brasileiro exista desde o Brasil colonial (CUNHA, 1980, p. 18).  

O ensino superior no Brasil Colônia era constituído basicamente pelas ordens 

religiosas presentes desde o descobrimento, destacando-se a Companhia de Jesus, e era 

destinado à cultura das classes dominantes através dos estudos de Teologia e Filosofia, os studia 

superiora. Esse período ficou conhecido como período jesuítico. (CUNHA, 1980, p. 25, grifo 

do autor). 

No século XVIII, transformações políticas, econômicas e culturais ocorridas em 

Portugal repercutiam no Brasil. A expulsão da Companhia de Jesus do império português 

acarretou em grandes mudanças na educação superior. Inicia-se o período pombalino, com 

forte, influência do Iluminismo em que foi instituído um novo método na educação. O ensino 

de português e latim juntos atendia aos interesses da burguesia. (CUNHA, 1980, p. 50).  

Foram criadas instituições isoladas de ensino superior sob a tríade Medicina, 

Engenharia e Direito. Esse formato dominou o ensino superior brasileiro por um longo período. 

Com a transferência do Império Português para o Brasil em 1808, surge a 

necessidade de se transformar o ensino superior. Sob a égide do Estado Nacional, foram criados 

cursos e academias destinados a formar burocratas para o Estado e profissionais liberais. 

                                                           
12 Nota explicativa: Universidade Federal Brasileira foi utilizada com as iniciais maiúsculas por se tratar de um 

conjunto específico a ser estudado. 
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Na Primeira República, período compreendido ente os anos de 1889 e 1930, 

podemos dizer, de acordo com Cunha (1980, p. 149-147), que  

[...] surgiram as escolas superiores livres, isto é, não dependentes do Estado 

empreendidas por particulares. Seu crescimento foi bastante grande, tendo 

ocorrido correlativamente à facilitação do ingresso no ensino superior. Esse 

fenômeno foi produto de determinações técnico-econômicas, tais como a 

necessidade de aumentar o suprimento da força de trabalho dotada de alta 

escolaridade, e, também, de determinações ideológicas, como a influência do 

positivismo. 

As condições econômicas desse período passavam pela transição entre o Ciclo do 

Ouro para o Ciclo do Café, e o Estado passava por muitas reformas políticas, acarretando em 

grandes alterações para a educação. Em 1891, foi decretada a Primeira Constituição da 

República, que em seu art. 34 dizia 

Ser competência exclusiva do Congresso Nacional legislar sobre o ensino 

superior na capital federal. O Congresso Nacional poderia criar, mas não 

privativamente, instituições de ensino superior nos estados. Assim, fora da 

capital do país, tanto o Congresso Nacional quanto as assembleias legislativas 

estaduais poderiam criar escolas superiores. (CUNHA, 1980, p. 168). 

Não podemos deixar de mencionar a importância dos anos de 1920 para o Brasil 

como sociedade em geral. Nessa época ganharam destaque movimentos culturais, políticos e 

sociais que influenciaram as décadas seguintes, como por exemplo, a Semana de Arte Moderna 

em 1922 promoveu grande ruptura nas artes plásticas, música e literatura. Então, nesse 

momento antecessor dos anos de 1930, o país ansiava por uma educação superior em 

decorrência de transformações no cenário político, econômico, cultural e institucional. 

(FÁVERO, 2010, p. 29). Um projeto de universidade já vinha sendo pensado, como destaca 

Fávero (2010, p. 30) 

[...] por meio do decreto nº11.530, de 18 de março de 1915, dispõe a respeito 

da instituição de uma universidade pelo poder central, determinando em seu 

art. 6º, que o Governo Federal, quando achar oportuno, poderá reunir em 

universidade, no Rio de Janeiro, as escolas Politécnica e de Medicina daquela 

cidade, incorporando a elas uma das faculdades livres de Direito, dispensando-

a da taxa de fiscalização e dando-lhe gratuitamente edifício para funcionar. 

A partir de então, foi criada, em 1920, através do Decreto nº 14.343, de 07 de 

setembro, a Universidade do Rio de Janeiro como a primeira instituição dada a partir da junção 

da Escola Politécnica, da Faculdade de Medicina e a Faculdade Nacional de Direito. Porém, o 

conceito de universidade ainda não tinha alcançado seu sentido mais amplo e verdadeiro. 
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No século XIX, pensadores como Hegel, Schelling, Fichte, Schleiermacher e 

Humboldt, de acordo com Cunha (1988, p. 14), fizeram uma das maiores reflexões sobre 

universidade desde o século XIII. 

Os cinco filósofos pensadores da universidade em gestação tinham em comum 

a concepção de que se tratava de realizar, na prática, a Universidade, isto é, a 

Ideia de Universidade. Para uns, essa ideia implicava na manifestação diversa 

do saber uno; para outros, na totalização sistemática do saber diverso. 

Conforme abraçasse uma ou outra variante da concepção ideal de 

universidade, as propostas para a universidade real brotavam com marcas 

liberais ou autoritárias. (CUNHA, 1988, p. 14). 

Essa dualidade liberal ou autoritária marcou a concepção de universidade no Brasil 

e ainda se faz presente nos atuais dias. 

Durante a Era Vargas (1930-1945), o Estado assumiu diretamente a economia e 

promoveu a industrialização. Estava instaurado o Estado Novo, onde a concentração de poder  

dava-se no Poder Executivo. Vale ressaltar que falamos de um aparelho de Estado centralizador 

e ditatorial que se afastava cada vez mais do âmbito estadual e municipal. Esse contexto político 

e econômico trouxe duas políticas educacionais: a liberal e a autoritária.  

A política educacional liberal não resultou de um programa definido nem teve 

um desdobramento homogêneo. [...], um liberalismo elitista, conforme os 

interesses sociais e pedagógicos das oligarquias, começou a ceder lugar, a 

partir de 1932, a um liberalismo igualitário, convergente com os interesses das 

classes trabalhadoras e das camadas médias. [...] A influência das doutrinas 

fascistas e parafascistas foi decisiva para a elaboração dessa política 

[educacional autoritária], fosse a influência direta exercida por autores 

italianos, portugueses e espanhóis, fosse a indireta, veiculada pelo fascismo 

caboclo da Ação Integralista Brasileira. (CUNHA, 1980, p. 230).  

Em 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), 

que começou a elaborar reformas no ensino superior a fim de desenvolver uma adequação à 

modernização do país, e que contribuísse para completar a obra revolucionária da época. Esse 

período consiste em grande significação histórica para o desenvolvimento do ensino 

universitário, em que o projeto de governo se aglutinou com a criação da Universidade do 

Brasil. 

É nesse contexto que o Governo elabora o seu projeto universitário, 

articulando medidas que se estendem desde a promulgação do Estatuto das 

Universidades Brasileiras até à reorganização da Universidade do Rio de 

Janeiro, passando pela proposta de reestruturação do Ministério da Educação 

e Saúde Pública (Mesp) em 1935, até chegar à institucionalização da 

Universidade do Brasil (UB), em julho de 1937. (FÁVERO, 2010, p. 44). 
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Em 1935, o então Ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema 

afirmou que a Universidade do Brasil era um dos serviços federais de educação e enfatizou: “É 

fora de dúvida que o Brasil precisa de universidades [...] À União incumbe, por outro lado, ter 

a sua própria universidade, instalada no Distrito Federal.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

SAÚDE PÚBLICA, 1935, p. 26 apud FÁVERO, 2010, p. 54). 

Esse momento da educação superior no Brasil ocorreu sob críticas, e a mais 

significativa delas foi a que o Estado criara, até então, uma escola superior elitista, formando 

alunos que representavam a conveniência e os interesses das classes dominantes. 

Uma nova fase da educação superior começou a se delinear com o surgimento de 

organizações por parte da Sociedade Civil, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) em 

1938, que tentavam impor um projeto educacional para além do Estado. Foram os primeiros 

indícios da Reforma Universitária que se manifestou nos anos de 1960. 

O período entre 1945 a 1964 foi marcado pelo nacionalismo, populismo e 

desenvolvimentismo que muito contribuíram para o desenvolvimento da política de educação 

superior nessa época. O fim do Estado Novo, o acelerado processo de industrialização que 

intensificou a economia capitalista e os indícios de uma mistura política entre o autoritarismo 

e o liberalismo acarretaram numa ruptura interna do meio acadêmico. 

Esse cenário contribuiu para o engajamento dos estudantes na realidade social, 

política e econômica do país, fazendo com esses se organizassem para o enfrentamento contra 

à classe dominante. O estudante consciente passava a compreender a lógica por trás do diploma, 

“[...] o que, na verdade, ele [o estudante] precisa modificar é a ordem social que sustenta esse 

padrão corrompido de carreira.” (CUNHA, 1983, p. 65). O que significa dizer, romper com a 

exploração da massa consubstanciada pela monopolização estabelecida naquele período, 

juntando-se às classes trabalhadoras em busca de uma nova ordem social. 

O viés de ascensão social que se apresentou pelo acelerado processo de 

industrialização e monopolização ocorreu através da busca por graus escolares, cerne do 

movimento de expansão e integração do ensino superior entre 1946 a 1964. Segundo Cunha 

(1983, p. 73), a transferência das populações rurais para as zonas urbanas e a escolarização das 

mulheres também contribuíram para este acontecimento.  

O ensino superior era dado por uma 

[...] concepção liberal, voltada para a estruturação de um ensino flexível e 

aberto, passou à posição hegemônica do Estado, pelo menos no âmbito do 

Ministério da Educação. Esta concepção se corporificou no projeto de lei de 

diretrizes e bases da educação nacional, de 1948, o qual buscava eliminar as 



115 
 

 

barreiras que se levantavam entre o ramo secundário e os ramos profissionais 

do ensino médio, e entre estes e o ensino superior. (CUNHA, 1983, p. 78). 

O projeto de lei citado acima teve como um dos principais pontos a autonomia 

didática, financeira e administrativa das universidades, de onde surgiu o conceito dado por 

Villa-Lobos de “liberdade vigiada.” (CUNHA, 1983, p. 114). 

Os estudos para a criação e implementação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) foi, antes de tudo, palco de conflitos políticos por ascensão ao poder. De um 

lado, a bancada estadonovista presente no Congresso e na Câmara, que defendia o ensino elitista 

e arcaico, e, do outro, uma oposição que defendia a integração, a expansão e a modernização 

do ensino superior. 

A partir de dezembro de 1950, iniciou-se o processo de federalização do ensino 

superior que, de acordo com Cunha (1983, p. 91), se deu com a promulgação da Lei nº 

1.254/1950, “por força da deterioração dos orçamentos, das reivindicações estudantis pelo 

ensino gratuito e das demandas de professores e funcionários pelos privilégios do 

funcionalismo público federal [...]”.  

Já no início da década de 1960, o Conselho Federal de Educação (CFE), criado em 

1962, em substituição ao Conselho Nacional de Educação (CNE), determinava que por falta de 

orçamento, nenhuma federalização de escolas superiores deveria ocorrer enquanto um novo 

orçamento para a educação não fosse atingindo. Desde o início de sua constituição, o ensino 

universitário público e de qualidade já sofria com problemas orçamentários, vistos até os dias 

de hoje. 

Contudo, “a aglutinação de escolas isoladas foi um dos principais vetores da 

transformação do ensino superior na república populista, que chegou ao seu fim, em 1964, com 

39 universidades.” (CUNHA, 1983, p. 95). 

Ainda sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, essa foi sancionada, 

finalmente, pelo presidente João Goulart em dezembro de 1967. Porém, observa-se ainda a 

legitimação dos aspectos privatistas e técnico-pedagógicos após 13 anos de luta pela liberdade 

do ensino. 

                   Uma passagem de Anísio Teixeira (1962, apud CUNHA, 1983, p. 134), advertia 

para o autoritarismo. 

“Mas, cuidado. Se persistirem os hábitos da imposição do governo federal e 

os hábitos de dependência dos estados, tudo poderá perder-se, vencendo a 

máquina administrativa, que ainda aí está, todo extraordinário esforço que 

representaram os treze anos de luta por essa lei de meia-vitória, mas, de 
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qualquer modo, de vitória contra a centralização e o totalitarismo do Estado 

Novo.” 

Todavia, o período de 1946 a 1964 foi marcado, também, pelo desenvolvimento, 

segurança e modernização do ensino superior no Brasil. A ideia era viabilizar o rompimento da 

dependência com o exterior ou reforçá-la a fim de modernizar o país sob a égide do 

desenvolvimento.  

Daí o surgimento dos primeiros passos da pesquisa no Brasil. Em 1947, com a 

necessidade de desenvolver a formação de pessoal especializada em engenharia aeronáutica e 

o aparato de pesquisa nessa área, o Ministério da Aeronáutica do Brasil solicitou aos Estados 

Unidos sua consultoria para que se criasse o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). “A 

existência do ITA como uma ilha de ensino superior moderno num mar de escolas arcaicas 

animou os reformadores do ensino, principalmente aqueles que viam na sua modernização o 

caminho necessário para que o país adquirisse a maioridade científica e tecnológica, [...]. 

(CUNHA, 1983, p. 155). 

Após a criação do ITA a expectativa do desenvolvimento e modernização do ensino 

superior crescia, assim como a perspectiva para o progresso da pesquisa necessária para o 

crescimento do país. 

A institucionalização da pesquisa científica e tecnológica no Brasil começou nos 

anos de 1950, com a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) pela Lei nº 1.310/1951, 

cujo objetivo era [...] desenvolver a pesquisa científica e tecnológica em todos os campos do 

conhecimento, devendo para tanto fixar critérios de concessão de bolsas, sobretudo a 

professores e pesquisadores, bem como o auxílio às universidades para a implantação de 

núcleos de pesquisa [...].” (FÁVERO, 2010, p. 75). 

Nesta mesma linha, de acordo, ainda, com Fávero (2010, p. 75), foi criada a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Comissão 

Supervisora do Plano dos Institutos (Cosupi) 

[...] em 1951, é instituída a Capes, com a finalidade de assegurar a existência 

de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender 

às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visassem ao 

desenvolvimento econômico e social do País (decreto nº 29.741, de junho de 

1951). Com a preocupação de adaptar o ensino de Engenharia, é constituída, 

ainda, a Comissão Supervisora do Plano dos Institutos (Cosupi), através da 

portaria ministerial nº 102, de 28 de fevereiro de 1958. 

Ainda na persecução do desenvolvimento e modernização do ensino superior 

brasileiro, em que seu momento mais intenso culminou com a criação da Universidade de 

Brasília. O governo de Juscelino Kubitschek (1955 a 1960), foi marcado pela construção da 
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nova capital do país, a cidade de Brasília, no intuito de movimentar sócio e economicamente a 

região central do Brasil. 

Com isso, a criação de uma nova universidade nessa região, que descartasse a 

arcaísmo educacional que, até então, permanecia enraizado nas universidades, e que 

promovesse os ideais desenvolvimentistas do período, tornava-se profícua. A elaboração do 

plano de construção da Universidade de Brasília foi confiada a uma comissão formada por 

grandes referências da educação nacional: Pedro Calmon, João Christovão Cardoso, Anísio 

Teixeira, Ernesto Luiz de Oliveira Junior, Almir de Castro e Darcy Ribeiro. (CUNHA, 1983, 

p. 170). Em 12 de dezembro de 1962, pelo Decreto nº 1.872, foi instituída a Fundação 

Universidade de Brasília. 

Nascia, assim, a mais moderna universidade brasileira, em todos os sentidos, 

tendo como primeira de suas finalidades algo nunca proclamado 

anteriormente por qualquer instituição de ensino superior: ‘formar cidadãos 

empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas com que 

se defronta o povo brasileiro na luta por seu desenvolvimento econômico e 

social’. (CUNHA, 1983, p. 171, grifo do autor). 

Porém, esse processo de modernização ao qual foi criada a Universidade de 

Brasília, de fato, aconteceu sob forte apoio dos Estados Unidos, já infiltrados no Brasil desde a 

criação do ITA, fazendo com que o imperialismo americano se tornasse cada vez mais presente 

e, sob a falsa ideia de que o ensino superior seria alçado pela democracia e alcançado pelo 

cidadão comum destinava-se, ao contrário disso, cada vez mais às elites.  

O modelo norte-americano adotado pela Universidade de Brasília, que 

posteriormente estendeu-se para as demais universidades, de início a UFMG e a USP, consistia 

de uma estrutura departamental. O ensino era dado em forma de disciplinas dissociadas das 

cátedras e o currículo se desenvolvia pelo sistema de créditos. (CUNHA, 1988, p. 18). 

Os anos que se seguiram foram marcados por um forte movimento estudantil que 

proclamava por uma reforma universitária. A União Nacional dos Estudantes (UNE), criada em 

1938, teve grande participação pelos esforços da reforma. De acordo com Cunha (1983, p. 207), 

o projeto de democratização como base da reforma do ensino superior se desenvolveu, de fato, 

pelo viés estudantil, e somente ao fim da república populista que alguns professores se juntaram 

ao movimento. 

Muito tem-se a dizer sobre a reforma universitária no Brasil, impulsionada no início 

dos anos de 1960, e somente institucionalizada pela Lei de Reforma Universitária de 1968. 

Porém, vamos nos ater aos fatos mais importantes para a perspectiva que está se desenvolvendo 

na pesquisa. 
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A influência norte-americana já se fazia presente desde a criação do ITA, como dito 

anteriormente. A partir de 1963, vários convênios de financiamento foram realizados entre o 

Brasil e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), um 

deles com o Ministério da Educação, que objetivava a adequação do ensino aos moldes da 

Agência, e estabelecer o know-how americano em solo brasileiro. 

Sob o viés da tal modernização tanto almejada por professores, estudantes e 

políticos que estavam à frente da educação, os americanos encontraram no Brasil um solo fértil 

para imposição de seus modelos. 

Em 1964, foi instaurado o golpe militar que assolou o país em uma ditadura durante 

mais de 20 anos. Sabemos que, nesse período, vivemos um momento altamente conturbado e 

repressivo no qual a liberdade de expressão e direitos básicos de cidadãos considerados 

subversivos foram cerceados.  

A UnB, palco da modernização do ensino superior, foi tomada por tropas militares 

em 09 de abril de 1964. O então reitor, Anísio Teixeira, e seu vice, Almir de Castro, foram 

depostos. Departamentos e bibliotecas foram interditados e livros apreendidos por serem 

considerados subversivos. (CUNHA, 1988, p. 40). 

A revolução pregada pelos golpistas que falsamente ditava a democracia, a 

liberdade e a retomada do desenvolvimento, trouxe de fato, a ditadura militar, a censura e o 

favorecimento aos capitalistas, principalmente, das multinacionais. (CUNHA, 1988, p. 29). 

A insatisfação em relação ao ensino superior crescia em toda sociedade, e em 1968, 

ano de decretação do Ato Institucional nº 5, atingiu seu grau máximo. Nesse sentido, de acordo 

com Cunha (1988, p. 240-241, grifo do autor), o governo instituiu em 02 de julho de 1968, o 

Decreto nº 62.937 que 

[...] mandava instituir, no MEC, um grupo de trabalho composto de 11 

membros, a serem designados pelo Presidente da República, para, sob a 

presidência do Ministério da Educação, ‘estudar a reforma da Universidade 

brasileira, visando à sua eficiência, modernização, flexibilização 

administrativa e formação de recursos humanos de alto nível para o 

desenvolvimento do País’. 

Após um mês de trabalho o grupo apresentou seu relatório através do Ministério da 

Educação, juntamente com o anteprojeto de lei. Foi então, que, em 28 de novembro de 1968, o 

Presidente da República, General Costa e Silva, sancionou a Lei nº 5.540, que “fixava normas 

para a organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média.” 

(CUNHA, 1988, p. 267). 
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Mas há que se dizer que, durante seus quase oito anos de desenvolvimento, muito 

pouco do que se pretendia foi alcançado pela lei de 1968, além de sucessivas críticas, como dito 

nas palavras de Florestan Fernandes (apud CUNHA, 1988, p. 311), 

É preciso que fique bem claro de antemão, que entendemos a reforma 

universitária consentida como uma manifestação de tutelagem política e como 

mera panaceia. Não podemos aceita-la porque ela não flui de nossa vontade, 

não responde aos anseios que animam as nossas lutas pela reconstrução da 

universidade e não possui fundamentos democráticos legítimos. 

 

Ao final de tanto esforço por parte do movimento estudantil que provou seu 

enfraquecimento, principalmente, a partir do golpe de 1964, o que de fato se obteve foi uma 

consolidação de vários documentos produzidos em torno da reforma em uma lei que aprovou 

apenas o que era permitido, como por exemplo, a extinção da cátedra vitalícia, o regime 

departamental e os cursos semestrais. (CUNHA, 1983, p. 251). 

O perfil da universidade que se constituía sob a ponteira do AI5 e sob os ideais 

norte-americanos, pouco pôde ser contestada e criticada. Percebia-se, muito mais, sua 

subserviência ao liberalismo e ao imperialismo. Seguiam-se dois principais modelos de 

universidade a partir do departamentalismo: o primeiro, da Universidade de Brasília, era 

dividido entre institutos de ensino básico e faculdades profissionais.  

O segundo modelo foi dado por Rudolph Atcon, consultor norte-americano que 

propunha a criação de um único centro de estudos gerais onde se reuniam todas as matérias 

afins, ou seja, que cabiam a todos os currículos, e as matérias profissionais eram dadas por 

centros específicos. De Atcon também surgiu e se difundiu a ideia de privatização da 

universidade, pois, para ele, “a universidade deveria funcionar como se fosse uma empresa 

privada.” (CUNHA, 1988, p. 324). 

Durante os anos que se seguiram, de 1970 ao fim da ditadura em 1985, os 

movimentos sociais começaram a se reorganizar e a luta pela democracia se tornou a maior 

reivindicação. Assim sendo, as universidades experimentaram o processo democrático através 

da escolha de seus dirigentes pela comunidade acadêmica e teve na Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) de São Paulo sua primeira demonstração. 

Como legado, o governo ditatorial nos deixou um sistema universitário que, de 

modo geral, permanece vigente: de um lado as universidades públicas instituídas sob a tríade 

ensino-pesquisa-extensão, que contempla em sua maioria estudantes oriundos da rede privada 

de ensino, e, do outro lado, as universidades privadas, que não possuem condições para alcançar 

a qualidade das universidades públicas, e que, paradoxalmente, contempla o maior número de 
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estudantes das classes menos abastadas, oriundos da rede pública de ensino fundamental e 

médio. 

Seguindo o curso da História, no decurso da contemporaneidade experimentamos 

grandes mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais a partir dos anos de 1990,           

quando se iniciou o processo de globalização em que os olhos do mundo voltaram-se para tudo 

e para todos. O Brasil conheceu o neoliberalismo que, após anos e anos, tornou-se o regime 

econômico adotado. Avanços científicos e tecnológicos vivenciaram uma aceleração 

desenfreada, desembocando sobremaneira nas universidades.  

Nos estudos de Marilena Chauí (2001, p. 35), filósofa e professora da Universidade 

de São Paulo, encontramos o lócus da universidade na sociedade contemporânea. “A 

universidade é uma instituição social. Isso significa que ela realiza e exprime de modo 

determinado a sociedade de que é e faz parte. Não é uma realidade separada e sim uma 

expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada.”  

Um aspecto que a modernização deixou para as universidades, desde seus primeiros 

pensamentos até os dias de hoje, segundo ainda, Chauí (2001, p. 166, grifo da autora), foi a 

ideia de que “modernizar é criar a universidade de serviços, baseada na docência e pesquisa de 

resultados.”  

Dessa maneira, modernizar neoliberalmente a universidade significa destruir 

o mais moderno dos valores conquistados pelas artes, ciências e humanidades: 

o trabalho autônomo ou a autonomia criadora. E significa também destruir 

uma das conquistas democráticas mais importantes da modernidade: a 

dimensão pública da pesquisa, tanto em sua realização quanto em sua 

distinção. (CHAUÍ, 2001, p. 167-168). 
 

No final dos anos de 1990, virada do século XX, o Brasil passou pela chamada 

Reforma do Estado a fim de adaptar-se à nova forma de capital, em que o mercado foi o dono 

da racionalidade social e política e principal agente do bem-estar da República. Tivemos um 

dos momentos mais cruéis do neoliberalismo. Nesse sentido, a universidade enfrentou uma de 

suas fases mais difíceis.  

Segundo Chauí (2001, p. 176), o governo colocou educação, saúde, cultura e 

utilidades públicas como serviços não exclusivos do Estado, que podiam ser realizados por 

empresas privadas. As universidades, assim como as escolas técnicas, os museus e os centros 

de pesquisa, passaram de instituição social à organização social, “uma entidade isolada cujo 

sucesso e cuja eficácia se medem em termos da gestão de recursos e estratégias de desempenho 

e cuja articulação com as demais se dá por meio da competição.” (CHAUÍ, 2001, p. 187). 
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Dessa forma, a universidade deixou de vivenciar sua plena universalidade e sofreu 

uma forma brutal do ensino superior, a chamada universidade operacional que, em busca de 

recursos pra sua própria sobrevivência, deparou-se com seu desprestígio público e desgaste 

interno. 

De um lado, a docência, totalmente desprestigiada e obrigada a contratos 

temporários e precários. O ensino era dedicado a transmissões rápidas de conhecimento para 

preencher o acelerado mercado de trabalho. Do outro, a pesquisa que, sem sombra de dúvida, 

fugia aos seus verdadeiros ideais. “Numa organização, uma ‘pesquisa’ é uma estratégia de 

intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução de um objetivo 

delimitado.” (CHAUÍ, 2001, p. 192, grifo da autora). 

Essa universidade não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem de 

sentido, densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que levam 

à descoberta do novo, anula toda pretensão de transformação histórica como 

ação consciente dos seres humanos em condições materialmente 

determinadas. (CHAUÍ, 2001, p. 193). 
 

Para Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 190), sociólogo e professor da 

Universidade de Coimbra, a universidade no fim do século XX, nos países centrais – mas que 

também se reflete sobremaneira nos países em desenvolvimento, como o Brasil – passou por 

três momentos de crise: crise de hegemonia, crise de legitimidade e crise institucional. 

A universidade sofre uma crise de hegemonia na medida em que sua 

incapacidade para desempenhar cabalmente funções contraditórias leva os 

grupos sociais mais atingidos pelo seu défice funcional ou o Estado em nome 

deles a procurar meios alternativos de atingir os seus objetivos. [...] A 

universidade sofre uma crise de legitimidade na medida em que se torna 

socialmente visível a falência dos objetivos coletivamente assumidos. [...] A 

universidade sofre uma crise institucional na medida em que sua 

especificidade organizativa é posta em causa e se lhe pretende impor modelos 

organizativos vigentes noutras instituições tidas por mais eficientes. 

(SANTOS, 2003, p. 190). 

As crises enfrentadas, então, pelas universidades deveriam ser analisadas sob o 

ponto de vista sistêmico, ou seja, as universidades se encontram num sistema maior, o sistema 

educacional, e este possuía as raízes dos problemas universitários. Nesse sentido, os cortes 

orçamentários foram cada vez maiores para as políticas sociais, e nestas incluem-se as políticas 

de educação. No Brasil esses cortes vem ocasionando graves problemas para a manutenção das 

universidades públicas. 

Estamos vivendo um momento, nas universidades de maneira geral, para a gestão 

de crises, nos afastando cada vez mais dos objetivos primeiros da instituição: o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 
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Corroborando com as ideias de Chauí citadas mais acima, Santos (2011, p. 16), diz 

que a partir do momento em que o Estado se descomprometeu politicamente com a educação, 

tornando-a num bem público sem que seja assegurado exclusivamente pelo Estado, as 

universidades públicas, automaticamente, entraram em crise institucional. 

Pode-se dizer que nos últimos trinta anos a crise institucional da universidade 

na grande maioria dos países foi provocada ou induzida pela perda de 

prioridade do bem público universitário na políticas públicas e pela 

consequente secagem financeira e descapitalização e a descapitalização das 

universidades públicas. As causas e a sua sequência variam de país para país. 

(SANTOS, 2011, p. 16). 

As causas que levaram o Brasil a esse processo foram citadas mais acima, ou seja, 

o processo de industrialização e uma grave crise financeira que perduram até os dias de hoje. 

Ainda segundo Santos (2011, p. 21), os processos de desfinanciamento do Estado e 

a globalização mercantil das universidades são os dois pilares que vêm transformando-as numa 

devastadora valorização do capitalismo educacional. Para o autor, esses processos consistem 

num vasto projeto político educacional em andamento. 

Numa sociedade desencantada, o re-encantamento da universidade pode ser 

uma das vias para simbolizar o futuro. A vida quotidiana universitária tem um 

forte componente lúdico que favorece a transgressão simbólica do que existe 

e é racional só porque existe. Da transgressão igualitária à criação e satisfação 

de necessidades expressivas e ao ensino-aprendizagem concebido como 

prática ecológica, a universidade organizará festas do novo senso comum. 

Estas festas serão configurações de alta cultura, cultura popular e de cultura 

de massas. Através delas, a universidade terá um papel modesto mas 

importante no re-encantamento da vida coletiva sem o qual o futuro não é 

apetecível, mesmo se viável. Tal papel é assumidamente uma micro-utopia. 

Sem ela, a curto prazo, a universidade só terá curto prazo. (SANTOS, 2003, 

p. 230, grifo do autor). 

Santos (2011, p. 41) afirma que a universidade do mundo contemporâneo, a 

universidade do século XXI, deve passar por muitas transformações, e uma delas, no campo 

epistemológico, ultrapassa o modelo de produção de conhecimentos, passando de 

conhecimento universitário para conhecimento pluriversitário. 

O conhecimento universitário é homogêneo e organizacionalmente 

hierárquico na medida em que agentes que participam na sua produção 

partilham os mesmos objetivos de produção de conhecimento, têm a mesma 

formação e a mesma cultura científica e fazem-no segundo hierarquias 

organizacionais bem definidas. [...] O conhecimento pluriversitário é 

contextual na medida em que o princípio organizador da sua produção é a 

aplicação que lhe pode ser dada. Como essa aplicação ocorre extramuros, a 

iniciativa da formulação dos problemas que se pretende resolver e a 

determinação dos critérios da relevância destes é o resultado de uma partilha 

entre pesquisadores e utilizadores. É um conhecimento transdisciplinar que, 
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pela sua própria contextualização, obriga a um diálogo ou confronto com 

outros tipos de conhecimento, o que o torna internamente mais heterogêneo e 

mais adequado a ser produzido em sistemas abertos menos perenes e de 

organização menos rígida e hierárquica. (SANTOS, 2011, p. 41-42).  

Para que as transformações do mundo contemporâneo alcancem as universidades 

públicas de cunho estatal, e para que absorvam e façam parte do contexto social vigente, é 

preciso que elas passem por uma reforma sem precedentes. Santos (2011), sob nosso ponto de 

vista, apresenta uma proposta ambiciosa, mas necessária para uma reforma universitária como 

bem público. Os principais atores desse processo de reforma são: a universidade pública, o 

Estado e os cidadãos. Seus princípios orientadores, segundo o referido autor, são: 

1. Enfrentar o novo com o novo: envolvem transformações nos processos de conhecimento e 

na contextualização social do conhecimento. 

2. Lutar pela definição da crise: para sair da sua posição defensiva, a universidade tem de estar 

segura que a reforma não é feita contra ela.  

3. Lutar pela definição de universidade: as reformas devem partir do pressuposto que no século 

XXI só há universidade quando há formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão. 

Sem qualquer destes, há ensino superior, não há universidade. 

4. Reconquistar a legitimidade: através do acesso, extensão, pesquisa-ação13, ecologia dos 

saberes14, retomando o vínculo entre universidade e escola pública, criando relações entre a 

universidade e a indústria e, reforçando a responsabilidade social da universidade. 

5. Criar uma nova institucionalidade: a universidade não é hoje a organização única que já foi 

e a sua heterogeneidade torna ainda mais difícil identificar o que é. O processo de globalização 

tornam mais visível essa heterogeneidade e intensificam-na. 

6. Regular o setor universitário privado: a relação do Estado com a universidade privada deve 

ser qualitativamente uma relação de regulação e fiscalização. 

O mesmo autor buscou apresentar uma proposta para a reforma universitária: 

A reforma institucional que aqui proponho visa fortalecer a legitimidade da 

universidade pública num contexto da globalização neoliberal da educação e 

com vista a fortalecer a possibilidade de uma globalização alternativa. As suas 

áreas principais podem resumir-se nas seguintes ideias: rede, democratização 

interna e externa, avaliação participativa. (SANTOS, 2011, p. 91). 

                                                           
13  Pesquisa-ação consiste na definição e execução participativa de projetos de pesquisa, envolvendo as 

comunidades e organizações sociais populares a braços com problemas cuja solução pode beneficiar dos resultados 

da pesquisa. (SANTOS, 2011, p. 74). 
14 A ecologia de saberes é, por assim dizer, uma forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para 

dentro da universidade. Consiste na promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a 

universidade produz, e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, camponeses, provindo de culturas não 

ocidentais (indígenas, de origem africana, oriental, etc.) que circulam na sociedade. (SANTOS, 2011, p. 75-76). 
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Sob nosso olhar, Santos (2011), apresenta uma proposta de mudança onde suas 

ideias se coadunam com o mundo contemporâneo e acelerado no qual vivemos, porém, apesar 

da consciência de estarmos num mundo complexo e que ultrapassa as barreiras do permanente, 

ainda nos contém resquícios de uma cultura universitária muita arraigada nos ideais dos tempos 

modernos, onde muita discussão ainda se faz necessária até avançarmos na direção às 

mudanças. Mesmo assim, entendemos que a universidade que queremos está definida abaixo: 

Universidade é uma instituição dedicada a promover o avanço do saber, o 

espaço da invenção, da descoberta, da elaboração de teorias. Como lugar de 

pesquisa, de produção do conhecimento, a universidade é, ao mesmo tempo, 

espaço de socialização do saber, na medida em que divulga e dissemina o 

saber nela e por ela produzido. (FÁVERO, 2010, p. 79). 

Vivemos na atualidade, num mundo cheio de inovações no conhecimento técnico e 

científico, e encontramos nas universidades o espaço adequado, o solo mais fértil para 

contribuir para o desenvolvimento deste novo cenário mundial. 

Um dos maiores desafios da universidade em nosso tempo é tentar se desenvolver 

sob o viés cruel do liberalismo, e com isso, manter o equilíbrio entre produzir conhecimento 

para fins de desenvolvimento econômico e produzir conhecimento para o desenvolvimento 

social, cultural e sustentável. 

Encontramos na Constituição Federal Brasileira de 1988 (art. 207), a consagração 

da autonomia universitária e nela o reforço da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão, o que significa reforçar o papel social e educacional da universidade. 

Sendo as Universidades Federais instituições de caráter público, podemos 

caracterizá-las de acordo com Secchi (2013, p. 82). 

De acordo com a escola institucionalista tradicional, instituições são regras 

formais que, de alguma forma, condicionam o comportamento dos indivíduos. 

Aplicando esse conceito à área ele políticas públicas, as instituições são as 

regras constitucionais, os estatutos e códigos legais, as políticas públicas 

passadas e os regimentos internos das arenas onde as políticas públicas são 

construídas. Instituições nessa acepção são: jurisdições (leis), competências 

(funções) e as delimitações territoriais.  

Instituições são “estruturas socioculturais” (BUCKLEY, 1971, p. 229), e, como tal, as 

universidades se reveste desta estrutura sociocultural, e podemos dizer que os arquivos 

universitários fazem parte desta instituição e revestem-se de papel social importante para a 

sociedade. 
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5.2 O ARQUIVO UNIVERSITÁRIO: ASPECTOS CONCEITUAIS 

Na abordagem que aqui pretendeu-se chegar não discutimos os conceitos de 

documento, documento de arquivo e arquivo, no limite, consideramos as definições legais, e 

como esses conceitos estão inseridos no contexto das Universidades Federais Brasileiras. 

É dentro dos espaços institucionais que as relações entre as políticas públicas e as 

políticas institucionais acontecem de maneira que essas últimas precisam estar alinhadas com 

às primeiras. Nesse sentido, buscamos traçar essas relações a partir do documento. O 

documento de arquivo está no cerne de todas essas relações, como pontuado por Le Goff (1984, 

p. 34), “o documento é produto de um centro de poder.  [...] é o testemunho de um poder 

polivalente e, ao mesmo tempo, cria-o.” 

Se abordarmos o documento como principal objeto do funcionamento social da 

escrita e, no tocante ao documento de arquivo em sua definição dada pela Lei de Arquivos, 

encontramos suas relações com a instituição. “[...] interseção entre inscrição e instituição – 

verifica-se que não comunica algo que independa dele: o documento é o fato, ou ainda, é o ato. 

Instituidor, institucionalizado, formal, legitimado. (FREITAS, 2012, p. 58).   

Entendemos os arquivos como registros materiais de nossas ações ao longo do 

tempo e, portanto, fonte fundamental para conhecimento e prova, tornando-os como 

instrumento imprescindível para a salvaguarda e divulgação de nossa memória institucional, 

cultural e científica.  

O Arquivo, nesse contexto, constitui-se em um dos espaços tradicionais de ação de 

gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo. Segundo o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005, p. 27), Arquivo é “instituição ou serviço que tem por 

finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos.” 

Diferente de arquivo “conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independente da natureza do suporte.” 

Os documentos de arquivo dão origem aos Arquivos em ambientes organizacionais, 

portanto, formam sistemas específicos com dimensões jurídicas e administrativas que possuem 

características importantes como, por exemplo, o valor de prova legal de suas atividades ou 

para a comprovação de suas relações com a própria sociedade. 

Esses documentos específicos que cada organização produz refletem suas estruturas 

e funções como verdadeiros alicerces, formando o seu ambiente de informação no âmbito do 
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desenvolvimento de atividades específicas de caráter administrativo, jurídico, técnico ou 

científico. 

O arquivo universitário experimenta o início do processo de sua institucionalização 

a partir da própria instituição universidade. Para tanto, internamente é necessário que a 

comunidade universitária, como um todo, conheça seus arquivos, produto de suas próprias 

ações. Com isso, se faz necessária a criação de atos normativos que instituam o arquivo no 

âmbito interno da universidade para torná-lo expressão e reflexo da mesma. 

No Brasil, como vimos anteriormente, as universidades têm seu contexto evolutivo 

caracterizado pela lentidão da criação destas instituições. Somente em 1920 foi instituída a 

primeira universidade. Com os arquivos universitários segue-se a mesma linha. De acordo com 

Venancio (2014, p. 36), entre os anos de 1920 e 1990 houve uma expressiva expansão na 

quantidade de instituições criadas, chegando a 38 universidades. Com isso, o problema da 

acumulação de documentos tornou-se eminente. 

Tal situação implicou que essas instituições fossem progressivamente tendo 

de enfrentar o grande problema arquivístico da época contemporânea: o da 

acumulação das grandes massas documentais. Nos dias atuais, de forma 

semelhante a várias instituições públicas brasileiras, os arquivos das IFES se 

encontram em graus variados de organização. Há numerosos casos de 

completo abandono, [...]. Também há situações em que se aplicam os 

procedimentos recomendados ou mais ou menos se procede a alguma 

ordenação da documentação, principalmente no que diz respeito à sua fase 

corrente. (VENANCIO, 2014, p. 36).  

O arquivo universitário, em sua natureza, é concebidamente complexo, pois tem na 

gênese da produção documental e do seu vínculo organizacional o contexto plural e heterogêneo 

das universidades, contemplando atividades-fim de ensino, pesquisa e extensão, e atividades-

meio nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Porém, para Jardim (2012, p. 403), 

“[...]consideram-se instituições arquivísticas públicas aquelas organizações 

cuja atividade-fim é a gestão, recolhimento, preservação e acesso de 

documentos produzidos por uma dada esfera governamental ... diferenciam-

se dos serviços arquivísticos governamentais... que se referem às unidades 

administrativas incumbidas de funções arquivísticas nos diversos órgãos da 

administração pública, no âmbito dos quais se configuram como atividades-

meio.  

No entanto, a nosso ver, essa afirmação ainda traz para o Arquivo o caráter histórico 

de custodiador de documentos permanentes e, nesse sentido, nas universidades não poderiam 

existir Arquivos, pois os documentos permanentes da universidade deveriam ser recolhidos ao 

Arquivo Nacional, conforme a legislação vigente. Sendo assim, só existiriam nas universidades 
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serviços arquivísticos. Mas, de fato, essa não foi a realidade que encontramos no decorrer da 

pesquisa: podemos dizer que há, sim, arquivos universitários.  

Se considerarmos universidade pública brasileira como o lugar de produção e 

disseminação do conhecimento, é preciso considerar também o arquivo universitário como a 

fonte primária do desenvolvimento do conhecimento técnico, científico e social. Os 

documentos encontrados nesses arquivos constituem-se no elo entre cidadão e sociedade 

através dos tempos. 

Nos arquivos universitários encontram-se documentos que resultaram de sua 

acumulação, produzidos no exercício de atividades e funções específicas das universidades, e 

tem como principal objetivo, para Bellotto (1989), reunir, processar, divulgar e conservar todos 

os documentos relativos à administração, à história e ao funcionamento e desenvolvimento da 

universidade. 

É essencial que a universidade tenha consciência das funções atinentes ao 

arquivo dentro de sua instituição, que devem se estender ao planejamento, 

implementação e avaliação de um sistema de gestão integral dos documentos 

ao longo de todo o seu ciclo vital, desde a sua criação nas unidades e serviços, 

até sua conservação ou eliminação definitiva, sempre de acordo com os 

critérios técnicos e legais estabelecidos pela universidade. (BOSO, et al, 2007, 

p. 124). 

Os arquivos universitários devem ser considerado de grande importância para todo 

corpo social da universidade, possuem uma característica pedagógica e cultural com o objetivo 

de atender as solicitações de pesquisa da comunidade em geral e, para tanto, os arquivos devem 

estar organizados, sendo necessária a concepção de políticas institucionais arquivísticas com o 

intuito de promover a gestão, a preservação e o acesso aos documentos de arquivo. 

Bellotto (1989, p. 23-24), aponta que o papel principal dos arquivos universitários 

é:  

 Reunir, processar, divulgar e conservar todos os documentos relativos à 

administração, histórica e ao funcionamento/desenvolvimento da universidade;  

 Avaliar e descrever estes documentos tornando possível seu acesso, segundo 

as políticas e procedimentos elaborados especificamente para estes fins;  

 Supervisionar a eliminação e ter o controle da aplicação das tabelas de 

temporalidade, a fim de que nenhum documento de valor permanente seja 

destruído. 

Dentro da perspectiva das funções sociais da universidade, as quais se reportam 

para o desenvolvimento da sociedade, os arquivos representam, segundo Bellotto (1989, p.23), 

um “grande referencial informativo a organizar, a moldar, a viabilizar as próprias relações 
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administrativas; igualmente ele significa o referencial/memória apto a oferecer retratos das 

situações, atos, fatos e comportamentos passados.” Desse modo, os arquivos universitários 

constituem-se de elementos essenciais e estratégicos para a administração, no que tange ao 

desenvolvimento de suas funções.  

O conceito de arquivo universitário é definido por Bottino (1994, p. 67), como  

O conjunto de documentos, tanto institucionais quanto privados, produzidos, 

recebidos e acumulados por estabelecimento de ensino superior no curso da 

gestão jurídica-acadêmica-administrativa que servem de suporte 

informacional e prova de evidência no exercício de suas funções, constituindo 

a memória institucional.  

A autora destaca que a qualidade dos produtos e serviços de um arquivo pode ser: 

 [...] evidenciada nas informações fornecidas para a tomada de decisões; na 

fixação das diretrizes tanto do planejamento quanto da avaliação institucional; 

no apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, contribuindo para o projeto 

pedagógico; orientando na elaboração de currículos; programas de curso; 

formação de discentes; atuando como laboratório prático de ensino e pesquisa; 

servindo como campo de estágio; contribuindo para a produção científica na 

elaboração dos trabalhos de conclusão de curso; formando novos 

pesquisadores; apoiando a comunidade; prestando assessoria técnica; 

colaborando na difusão cultural por meio de publicações, exposições, 

palestras, cursos, entre tantas outras atividades que podem ser exercidas 

(BOTTINO, 2014, p. 28).  

Pode-se dizer que tivemos no Brasil, durante a realização do I Seminário Nacional 

de Arquivos Universitários, realizado pela Universidade Estadual de Campinas em 1991, os 

primeiros estudos com o tema dos arquivos universitários: [...] “este seminário pode ser 

considerado um marco na história dos arquivos universitários em nosso país, quando estes 

passam a ser vistos como uma área especializada da Arquivologia.” (BOTTINO, 1995, p. 64). 

Antes disso, para a ideologia pós-moderna implantada na virada do século XX, que 

se desvinculava da razão, da verdade e da história, em que o espaço e o tempo eram vistos, 

simplesmente, como efêmeros, e que a virtualidade conduz ao apagamento do passado, o que 

podemos considerar para os arquivos universitários nesse período era sua completa 

inexistência.  

Quanto à realidade, ainda encontrada nas Universidades Federais Brasileiras, 

percebemos que a constituição de seus arquivos acabam adotando as configurações dadas pela 

estrutura organizacional. Ora esses arquivos são entendidos como administradores de papéis 

institucionais, ora como acumuladores dos mesmos. 

Os arquivos universitários estão inseridos em instituições que mantêm seus 

arquivos isolados, como por exemplo, o arquivo do setor de pessoal, da 
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reitoria, dos cursos, sendo que todos possuem arquivos correntes somente para 

atender as necessidades básicas, esquecendo-se da memória das instituições 

universitárias. Os arquivos permanentes encontram-se muitas vezes em estado 

precário, porque são mal cuidados e não são preservados seus documentos 

valiosos (BOSO et al, 2007, p. 125).  

Percebemos durante a pesquisa que, infelizmente, ainda encontramos na maioria 

das Universidades Federais Brasileiras um descompromisso com seus arquivos. Também, é 

deficiente o conhecimento sobre o seu valor, o que faz com que essas instituições pouco se 

atentem para os arquivos e seus profissionais, principalmente no sentido de organizá-los. 

Observamos um cenário arquivístico desprovido de organização adequada, o que causa o mau 

armazenamento e a eliminação indiscriminada de documentos.  

Dentro das universidades, os conjuntos de documentos de arquivo podem fazer 

parte de diversas estruturas, como arquivos, centros de memória, bibliotecas, serviços 

arquivísticos, dentre outros. Nomeados das mais diversas formas, como arquivo geral, arquivo 

central, arquivo da faculdade, arquivo do instituto, protocolos, etc., os arquivos, quase sempre, 

ocupam um ambiente inóspito e sem possibilidade de acesso. 

Ainda há uma fraca relação entre os arquivos e a academia, a percepção de 

que o arquivo universitário é importante ainda não está bem conceituada 

dentro da rotina acadêmica, por isso a arquivologia deve se mostrar essencial 

na vida da Universidade, fazendo com que esta entenda a necessidade de 

arquivar os documentos de forma correta a fim de se poder recupera-los 

posteriormente quando se precisar, armazenando-os em arquivos correntes, 

intermediários e permanentes de acordo com as necessidades da Universidade 

(BOTTINO, 1995, p. 61).  

Vivemos num cenário de extrema velocidade de informações, um mundo 

tecnologicamente ágil, mutável e sem retorno. Portanto, é necessário que as universidades 

reconheçam o arquivo como elemento fundamental para o seu funcionamento, pois são seus 

profissionais que podem, tecnicamente, atender às novas demandas através da organização dos 

documentos e otimizar o seu acesso, atuando em parceria com os serviços de tecnologias da 

informação na implantação de sistemas informatizados que necessitam do conhecimento 

arquivístco e, também, auxiliando nas próprias demandas da universidade, preservando sua 

memória institucional através dos documentos de valor permanente. Segundo Bellotto (1989, 

p. 25), os arquivos permanentes das universidades:  

[...] possibilitam eficiência administrativa-acadêmica, informam sobre os 

procedimentos passados de ensino e de pesquisa; guardam direitos e deveres 

de professores, alunos e funcionários durante seu tempo de permanência na 

universidade e mesmo depois dele; finalmente, fornecem dados de toda ordem 

como “grande capital de experiência” para continuidade institucional da 

universidade.  
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Não é mais possível que os arquivos universitários sejam vistos apenas como 

auxiliares da administração. São partes de uma demanda social cada vez mais ávida por 

informações. 

Neste cenário, torna-se fundamental o apoio da administração universitária 

não só para o estabelecimento e a institucionalização do arquivo, como 

também para a continuidade de suas atividades. Além do apoio político, o bom 

desempenho do arquivo depende da qualidade das atividades de natureza 

técnica, tais como programa de gestão de documentos, política de aquisição 

de acervos, disseminação da informação (BOTTINO, 2014, p.27). 

Bellotto (1989, p. 25) identifica cinco vertentes ao analisar os pontos de igualdade 

entre arquivos e universidades, dada a importância dos arquivos para o ensino superior: 

1 Arquivo na universidade enquanto sistema documental oficial da 

informação administrativa e da científica dentro das próprias unidades e 

órgãos de direção.  
2 Arquivos culturais com fundos e coleções de origem privada e de interesse 

da comunidade e de história da região.  
3 Arquivos da universidade como integrante de um sistema maior dentro da 

esfera jurídico-administrativa a qual a entidade está ligada.  
4 Assistência técnica das universidades aos arquivos públicos especialmente 

os municipais, tão carentes de recursos e de metodologias atualizadas.  
5 Ensino arquivístico em níveis de graduação, pós-graduação, especialização 

e extensão com que a universidade pode enriquecer a própria área e os 

próprios profissionais. 
 

Muito ainda há de se fazer para que o arquivo universitário alcance seu verdadeiro 

lugar dentro das Universidades Federais Brasileiras. O convencimento de sua importância por 

parte dos gestores deve fazer com que esses entendam sua participação no processo de 

melhorias administrativas e na preservação da memória institucional. Para isso, ao nosso ver, a 

legislação se torna uma aliada 

5.3 O PONTO DE INTERSEÇÃO: A LEGISLAÇÃO COMO ELEMENTO DO DEBATE 

INSTITUCIONAL PARA OS ARQUIVOS E OS SISTEMAS DE ARQUIVOS DAS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 

Na tentativa de relacionar as políticas públicas, as políticas institucionais das 

universidades e o arquivo universitário, encontramos na legislação um viés possível. “Nos 

estudos de políticas públicas, a dimensão espacial é traduzida como contexto institucional. As 

políticas públicas se desenvolvem em um cenário político e o conjunto das instituições é esse 

cenário.” (SECCHI, 2013, p.81). 

Assim como nas políticas públicas, as políticas institucionais também se 

caracterizam pela resolução de problemas em busca de um bem comum, no nosso caso em 
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questão, um bem comum para as universidades. São expressas também sob a forma de ações, 

planos, programas e projetos.  

De acordo com Ackoff (1983, p. 29-32), o formulador de políticas de uma 

organização deve:   

[...] estudar a organização como um todo, atentando a suas finalidades; 

compreender como se dá o fornecimento de insumos, tais como materiais, 

equipamentos, instalações e serviços, dentro da organização; conhecer a 

interface do sistema a receber políticas; entender as motivações, necessidades 

e expectativas dos envolvidos; e compreender e prever a dinâmica das forças 

ambientais naquele sistema. 

 

No âmbito das políticas públicas de educação, buscaremos apresentar sucintamente 

os principais representantes legais da educação, mais precisamente, o que diz respeito ao ensino 

superior e as universidades públicas, e traçar os paralelos entre estas e o arquivo universitário, 

ou seja, em que momento das políticas institucionais o arquivo universitário se apresenta. 

No Brasil a institucionalização da educação se dá através de uma estrutura social 

que obedece uma hierarquia de poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, em que, por meio 

do Executivo Federal, situa-se o Ministério da Educação e, por sua vez, as Universidades 

Federais. Nesse contexto, o ordenamento jurídico da educação brasileira se expressa em leis, 

decretos, portarias e regulamentos, dos quais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é sua 

principal representante. 

Na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nº 9.394/1996, a 

educação superior tem as seguintes finalidades: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 

básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de 

pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 

aproximem os dois níveis escolares. 

 

No Inciso IV citado acima, podemos perceber, mesmo que indiretamente, a relação 

com o arquivo, pois uma de suas funções consiste na divulgação do patrimônio documental 

arquivístico como fonte de cultura e informação. 

O art. 9º, inciso I, da LDB, incube a união a “elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os estados, o distrito federal e os municípios.” O atual PNE foi 

aprovado pela lei nº 13.005/2014 com a vigência de 2014-2024. Seu principal objetivo é fazer 

valer a Constituição Federal em seu art. 214: 

 [...] articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 

etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas que conduzam a:           

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 

IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto.  
 

As principais diferenças entre a LDB e o PNE estão representadas no quadro 

abaixo: 
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Figura 12 – LDB e PNE – diferenças 

 

Fonte: https://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil 

O PNE institui 20 metas a serem alcançadas no decênio vigente. Para cada meta são 

relacionadas um certo número de estratégias. Se considerarmos o documento de arquivo como 

fonte de prova, esses serão fundamentais para a consecução destas metas e suas estratégias.  

Uma outra legislação que se faz importante nesse contexto é a Lei nº 10.861/2004, 

que Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras 

providências, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão. 

Art. 1º § 1º O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 

valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional. 
[...] 
Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 
I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
[...] 

https://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil
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III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 
 

No âmbito do Ministério da Educação, em 2013, foram lançadas duas portarias 

muito significativas para os arquivos universitários devido aos importantes documentos 

institucionais que acumulam: Portaria nº 1.224/2013, que institui normas sobre a manutenção e 

a guarda do acervo acadêmico das Instituições de Ensino Superior (IES), e a Portaria nº 

1.261/2013, que determina, entre outras providências, a obrigatoriedade do uso do Código de 

Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos 

às Atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), aprovada pela Portaria 

nº 92/2011, do Ministério da Justiça/Arquivo Nacional, para as IFES.  

Há também, a Portaria nº 315/2018, que dispõe sobre os procedimentos de 

supervisão e monitoramento de instituições de educação superior integrantes do sistema federal 

de ensino e de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades 

presencial e a distância. Na Seção VIII dessa Portaria encontram-se as disposições sobre Acervo 

Acadêmico das universidades “que deve ser mantido permanentemente organizado e em 

condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta.” 

No âmbito das universidades, a proposta de um anteprojeto de lei, de agosto de 

2002, discorre sobre a Lei Orgânica das Universidades, onde em seu art. 1º, a Universidade 

Federal é  

[...] é pessoa jurídica de direito público, dotada de capacidade de 

autonormação e de autogestão, submetida aos princípios e destinada às 

finalidades constantes desta Lei. Parágrafo único. A Universidade Federal 

instituída e mantida pela União constitui ente jurídico de direito público 

denominado Universidade Pública Federal, com as características próprias 

atribuídas pela Constituição Federal, por esta Lei, pelos diplomas legais de 

instituição e pelos respectivos estatutos. 

O art. 14 do mesmo projeto de lei institui a forma sistêmica para as universidades: 

“As instituições de ensino superior criadas ou incorporadas e mantidas pela União constituem 

o Sistema de Instituições Federais de Ensino Superior.” 

Esses instrumentos legais tendem a despertar maior responsabilidade dos gestores 

e dos arquivistas perante a gestão, a preservação e o acesso aos documentos de arquivo. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), é um documento obrigatório para 

as instituições de ensino superior e está demandado de acordo com a Lei nº 10.861/2004, citada 

acima. 
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O PDI é um documento institucional que, via de regra, expressa o planejamento 

estratégico da universidade que reúne as propostas da instituição para um período de cinco anos. 

Considerando que as políticas são representadas em planos, ações, programas e projetos, no 

PDI podemos encontrar uma aproximação entre as políticas públicas de educação e as políticas 

institucionais. 

Com a finalidade de compreender como a universidade pública se comporta frente 

ao princípio constitucional (no art. 207) da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

o PDI propõe as dimensões do desenvolvimento consequente ao conhecimento por ela 

produzido e, assim, podemos verificar qual o lugar do Arquivo na política universitária. 

Por meio do PDI podemos identificar a complexidade das universidades públicas 

que se coloca diante duas situações: uma delas exprime o comprometimento de sua 

responsabilidade social em todas as suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento do 

país, e a segunda, diz respeito a necessidade de se sustentar financeiramente, estabelecendo 

parcerias com o setor produtivo. 

A importância da informação é atualmente um fato aceito pelo mundo 

contemporâneo e assume o centro de vários debates envolvendo instâncias econômicas, sociais, 

políticas, culturais, científicas e tecnológicas. A emergente necessidade de tratamento da 

informação para torná-la acessível vem popularizando as discussões num mundo cada vez mais 

globalizado. Um acervo em constante crescimento e evolução, considerando os processos 

digitais, são problemas que permeiam constantes discussões. 

Tendo em vista que a informação contida no documento de arquivo consiste em 

fonte fundamental e estratégica para o desenvolvimento de um país, o Arquivo deve ocupar 

lugar de destaque dentro de uma instituição, de preferência na Administração Central. Seguindo 

nessa direção, entendemos a necessidade de elaboração e implementação de políticas 

arquivísticas institucionais. 

Os problemas institucionais relativos à produção, uso e preservação dos 

documentos de arquivo são os condicionadores para o desenvolvimento de políticas 

arquivísticas institucionais.  

Portanto, políticas arquivísticas institucionais são ações, planos programas e 

projetos elaborados a fim de solucionar problemas quanto a gestão, preservação, acesso e 

disseminação de documentos arquivísticos no âmbito da instituição. 

Para que a política arquivística institucional seja efetivamente implementada, são 

necessários o apoio da administração superior, a alocação dos recursos para o alcance de seus 
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objetivos, bem como a indicação de unidade político-administrativa responsável por sua 

implementação, ou seja, o Arquivo.  

De acordo com Durce e Sousa (2013, p. 39), é necessário considerar alguns 

requisitos para efetivar a implementação de políticas arquivísticas institucionais: 

• reconhecimento da necessidade de sua elaboração;  
• apoio da administração superior;  
• eleição de premissas norteadoras;  
• estudo da instituição como um todo e dos sistemas que a compõem;  
• diagnóstico da situação da gestão de documentos e identificação das 

necessidades informacionais da instituição;  
• declaração oficial de intenções da política;  
• indicação de unidade político-administrativa responsável pela gestão da 

política;  
• envolvimento de todos os níveis institucionais;  
• elaboração de manuais de procedimentos e outros instrumentos arquivísticos 

que orientem as ações; 
 • alocação de recursos em infraestrutura física e tecnológica adequada aos 

objetivos da política;  
• investimento em capacitação dos funcionários; e,  
• adequação do quadro profissional da instituição frente às necessidades de 

gestão de documentos.  
 

Percebemos até aqui, mesmo que sutilmente, um encadeamento de relações entre a 

política pública, a política arquivística e a política institucional. Vimos que para uma legislação 

seja implementada em uma instituição, é necessário que esta crie suas próprias normativas, que, 

por sua vez, precisam dos documentos de arquivo e estes, que serão encontrados nos arquivos 

que, por último, precisam também de políticas institucionais para fazer valer a legislação 

arquivística e, assim, fechar o ciclo.  
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Figura 13 – Ciclo de interseções políticas 

 

Fonte: elaboração da autora. 

Em todas as legislações apresentadas aqui encontramos o arquivo universitário 

como uma referência, seja para a administração da universidade como prova de suas ações 

institucionais e, assim, cumprir as exigências legais, seja como próprio demandante de políticas 

institucionais arquivísticas. Nesse sentido, insere-se a criação de sistemas de arquivos. O ciclo 

representado acima teve seus aspectos apresentados sob forma de descrição e análise na 

próxima seção, campo empírico da pesquisa. 
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6 O LUGAR DO SISTEMA DE ARQUIVOS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

BRASILEIRAS: ANÁLISE COMPARATIVA E PROPOSIÇÃO DE REQUISITOS 

PARA IMPLANTAÇÃO 

Nesta seção buscamos identificar, descrever, sistematizar e analisar o contexto 

institucional dos sistemas de arquivos e seu funcionamento dentro do que prevê a legislação 

arquivística escolhida para a pesquisa a partir de levantamento realizado nas Universidades 

Federais Brasileiras divididas pelas cinco regiões geopolíticas: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, 

Sudeste e Sul. Configura-se como o campo empírico da pesquisa, na qual descrevemos os 

arquivos universitários, nas suas mais diversas denominações, e os sistemas de arquivos, 

analisando-os comparativamente em relação ao SINAR e ao SIGA como base para formulação 

da proposta de requisitos para implantação de sistemas de arquivos das universidades. 

Os procedimentos de coleta de dados consideraram como fontes a legislação (Leis, 

Decretos, Portarias, Resoluções, Normas, Regimentos e Regulamentos em geral) e as 

informações institucionais disponíveis em sítios e e-SIC’s, além do questionário de pesquisa. 

Analisamos de forma comparativa os sistemas de arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras a partir de três perspectivas: 

 Da política pública: considerando a legislação, principalmente o contexto do SINAR 

e do SIGA, e os atores envolvidos – Universidades Federais Brasileiras e seus 

sistemas de arquivos 

 Da política institucional: considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI 

 Do sistema de arquivos: considerando os atos normativos que os institui nos 

aspectos conceituais, a abrangência do Sistema de Arquivos no âmbito das 

universidades e quanto a gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo    

Na subseção 6.1 apresentamos um panorama geral do lugar do arquivo e o 

desenvolvimento das atividades arquivísticas no espectro das 69 Universidades Federais 

Brasileiras. Aqui, referimo-nos à atividade arquivística como qualquer atividade relacionada 

aos arquivos, podendo ser atividade de protocolo, produção, tramitação, arquivamento, 

empréstimo de documentos, dentre outras.  

Na subseção 6.2 buscamos caracterizar os elementos da política pública no que se 

refere aos atores envolvidos, ou seja, identificar e descrever os sistemas de arquivos das 

Universidades Federais Brasileiras identificados através dos documentos levantados, e 

observando os aspectos considerados na legislação trabalhada. Ao final do item, obtemos um 
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cenário descritivo do funcionamento dos sistemas de arquivos, verificando o desenvolvimento 

das categorias apresentadas conforme a metodologia. 

Por fim, na subseção 6.3 foi realizada a análise comparada dos resultados da 

pesquisa e a proposição de requisitos para implantação de sistemas de arquivos das 

universidades, considerando: a política pública no seu elemento legislativo; a política 

institucional, através do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das universidades, 

verificando se o arquivo consta ou não do desenvolvimento institucional com metas definidas, 

além dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos, e dos sistemas de arquivos de acordo 

com seus atos normativos.  

6.1 PANORAMA INSTITUCIONAL DO ARQUIVO UNIVERSITÁRIO DAS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS  

Apresentamos aqui, de forma sintetizada, as atividades de gestão de documentos, 

preservação e acesso aos documentos dos arquivos universitários a partir de sua 

institucionalização nas Universidades Federais Brasileiras, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos na legislação arquivística brasileira, neste caso, mais especificamente, a Lei nº 

8.159/1991, o Decreto nº 4.073/2002, o Decreto nº 4.915/2003 e o Decreto nº 10.148/2019. 

O objetivo foi demonstrar um panorama geral da atuação e o lugar do arquivo das 

69 universidades, principalmente a existência ou não de sistema de arquivos instituídos através 

de algum ato normativo. O levantamento de dados completo encontra-se no APÊNDICE A.  

Desta forma, a apresentação dos dados coletados se deu através distribuição das 

universidades pelas cinco regiões geopolíticas brasileiras: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, 

Sudeste e Sul, conforme quadro abaixo: 

Quadro 13 – Universidades Federais Brasileiras por região geopolítica 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

UFG UFSB UNIR UNIFAL UFFS 

UFGD UFBA UFRR UNIFEI UNILA 

UFMS UFRB UFAC UFJF UFCSPA 

UFMT UNILAB UNIFAP UFLA UFPEL 

UnB UFPB UFAM UFMG UFSC 

UFJ UFCA UFOPA UFOP UFSM 

UFCat UFAL UFPA UFSCar UNIPAMPA 

UFR UFCG UFT UFSJ UFPR 

----- UFPE UFRA UNIFESP FURG 
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----- UFS UNIFESSPA UFU UFRGS 

----- UFC UFNT UFV UTFPR 

----- UFMA ----- UFABC ----- 

----- UFOB ----- UFES ----- 

----- UFPI ----- UNIRIO ----- 

----- UFRN ----- UFRJ ----- 

----- UNIVASF ----- UFTM ----- 

----- UFRPE ----- UFVJM ----- 

----- UFERSA ----- UFF ----- 

----- UFAPE ----- UFRRJ ----- 

----- UFDPar ----- ----- ----- 

Fonte: Elaboração da autora. 

Considerando o levantamento de dados realizado, observamos que na maioria das 

universidades existe algum tipo de unidade institucionalizada para a realização de atividades 

arquivísticas na forma da lei, com as mais diversas denominações (APÊNDICE A). Ocorre que, 

nos documentos identificados essas atividades não estão muito bem especificadas e que, por 

muitas vezes, parece não existir um conhecimento técnico para melhor defini-las, resultando, 

em muitos dos casos, em serviços arquivísticos espalhados por toda universidade, como os 

serviços de protocolo. Contudo, não foi possível afirmar que a realização dessas atividades se 

coadunam com a perspectiva da Arquivologia, principalmente em relação à gestão de 

documentos. 

 

Quadro 14 – Universidades Federais Brasileiras que possuem unidade institucionalizada que 

realiza atividade arquivística por região geopolítica 

 
REGIÃO QUANTIDADE DE 

UNIVERSIDADE 

QUANTIDADE DE 

UNIDADE 

INSTITUCIONALIZADA 

PORCENTAGEM 

Centro-Oeste 8 7 90% 

Nordeste 20 16 76% 

Norte 10 9 90% 

Sudeste 19 18 90% 

Sul 11 11 100% 

Fonte: Elaboração da autora. 
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 Fonte: Elaboração da autora. 

Das oito universidades existentes na região Centro-Oeste, sete delas apresentam 

alguma unidade institucionalizada para a realização de atividades arquivísticas e apenas na 

Universidade Federal de Rondonópolis não foi localizado nenhum tipo de informação referente 

aos arquivos, gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo, talvez por essa 

universidade ter sido criada recentemente e ainda estar em processo de implementação.  

Mesmo a Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal do Catalão, 

criadas por desmembramento da Universidade Federal de Goiás e, também, em fase de 

implementação, tiveram suas atividades arquivísticas designadas à Universidade Federal de 

Goiás. 

Na região Nordeste, das 20 universidades existentes 76% apresentam 

institucionalização das atividades arquivísticas através de algum órgão, ou seja, em apenas 

quatro universidades não foram localizados dados referentes à pesquisa, que são: Universidade 

Federal da Lusofonia Afro Brasileira, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal 

do Agreste de Pernambuco e Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Cabe ressaltar que a 

Universidade Federal de Alagoas, com mais de 50 anos de institucionalização (Lei nº 

3.867/1961), ainda apresenta grande atraso no seu desenvolvimento arquivístico, pois poucas 

informações foram identificadas em seus documentos.  

A região Norte, assim como a Centro-Oeste, também apresentou 90% das 

universidades com algum tipo de unidade institucionalizada para o desenvolvimento de 

Gráfico 1 - Representação das Universidades Federais Brasileiras que 

possuem unidade institucionalizada que realiza atividade arquivística 

por região geopolítica

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul
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atividades arquivísticas. Apenas na Universidade Federal Rural da Amazônia nada foi 

localizado. 

O Sudeste, tido como uma das regiões mais desenvolvidas do país, apresentou 18 

das 19 universidades com unidades arquivísticas institucionalizadas, ou seja, apenas a 

Universidade Federal de São João Del-Rei não apresentou qualquer forma de 

institucionalização das atividades arquivísticas. 

A região Sul apresentou maior desenvolvimento arquivístico, com 100% das 

universidades com unidades institucionalizadas para a realização de atividades arquivísticas. 

Quanto a gestão de documentos, a observação geral está relacionada à atividade de 

avaliação a partir da constituição das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos 

(CPAD’s). A legislação arquivística vigente determina que os órgãos ou entidades públicas da 

Administração Federal instituam suas CPAD’s.  

De acordo com o art. 18 do Decreto nº 4.073/2002, a Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos, no âmbito da Administração Pública Federal, tem como 

responsabilidade a orientação e a realização do processo de análise, avaliação e seleção da 

documentação produzida ou acumulada na sua esfera de atuação, visando a identificação dos 

documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor.  

O Decreto nº 10.148, de 02 de dezembro de 2019, amplia a responsabilidade das 

CPAD’s na área institucional no sentido de que a submissão e aprovação de listagens de 

eliminação de documentos não cabe mais ao Arquivo Nacional, e sim, ao titular do órgão, no 

caso pertinente à pesquisa, cabendo aos Reitores das universidades. 

Partindo desta determinação, verificou-se, também por região, o quantitativo de 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos instituídas no total das 69 Universidades 

Federais Brasileiras, como a seguir: 

Quadro 15 – Comissão Permanente de Avaliação de Documentos instituída nas Universidades 

Federais Brasileiras por região geopolítica 

REGIÃO CPAD PORCENTAGEM UNIVERSIDADE 

Centro-

Oeste 

2 6% UFG, UnB 

Nordeste 8 24% UFBA, UFRB, UFPB, UFAL, UFCG, UFS, 

UFMA, UFRPE 

Norte 3 9% UFOPA, UFPA, UNIFESSPA 

Sudeste 11 33% UNIFAL, UFJF, UFMG, UFOP, UFSCar, UFV, 

UFABC, UNIRIO, UFRJ, UFF, UFRRJ 

Sul 9 27% UFFS, UNILA, UFCSPA, UFPEL, UFPR, FURG, 

UFGRS, UTFPR 

Fonte: Elaboração da autora. 
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 Fonte: Elaboração da autora. 

Como dito anteriormente, não foi possível verificar quanto à abrangência das ações 

de gestão de documentos e nem das CPAD’s. Contudo, observou-se que, mesmo sendo a 

criação de comissões permanentes de avaliação de documentos uma determinação legal para a 

administração pública federal, seu número aparece relativamente baixo nas Universidades 

Federais Brasileiras. Nesse sentido, também não foi possível afirmar se já houve transferência 

de arquivos em idade intermediária ou recolhimento para guarda permanente. Apenas há 

registro no Arquivo Nacional de encaminhamento de listagens de eliminação de documentos 

para aprovação.  

Quanto ao acesso aos documentos de arquivos, ao que parece, em primeira análise, 

é limitado, e a consulta é dada, basicamente, à comunidade interna da universidade, apesar de 

todas possuírem em seus sítios institucionais o Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).   

A seguir, passa-se à caracterização dos sistemas de arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras. 

6.2 OS SISTEMAS DE ARQUIVOS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 

Após o levantamento realizado nas Universidades Federais Brasileiras contidas nas 

cinco regiões geopolíticas, definiu-se a amostra da pesquisa. Foram localizados 15 sistemas de 

arquivos institucionalizados por um ato normativo e sua identificação se deu de acordo com o 

mesmo, observando os aspectos legais destacados na metodologia. O quadro abaixo demostra 

Gráfico 2 - Comissão Permanente de Avaliação de Documentos das 

Universidades Federais Brasileiras por região geopolítica

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul
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o percentual desses sistemas de arquivo em relação às 69 universidades, seguido por seu gráfico 

representativo. 

Quadro 16 – Sistema de Arquivos instituído nas Universidades Federais Brasileiras por região 

geopolítica 

 

REGIÃO Sistema 

de 

Arquivo 

Porcentagem Universidade Ato de Criação 

Centro-

Oeste 

2 6% 

 

UnB Resolução do Conselho 

Universitário nº 0039/2014 

   UFG Resolução Conselho 

Universitário nº 02/2010 

Nordeste 4 25% UFBA Regimento Interno da 

Reitoria, art. 17  

   UFPB Resolução Consuni nº 

43/2018 

   UFRN Regimento Interno da 

Reitoria, art. 116 

   UFERSA Emenda Regimental nº 

06/2012 

Norte 1 13% 

 

UFPA – Resolução nº 590/1988 – 

Regimento Interno da 

Reitoria, art. 99  

Sudeste 6 44% 

 

UFJF 

 

Resolução Consuni nº 

15/2011 

   UFMG Resolução Complementar do 

Conselho Universitário nº 

01/2015 e Resolução do 

Conselho Universitário nº 

03/2015 

   UFES Resolução do Conselho 

Universitário nº 33/2008 

   UNIRIO Resolução do Conselho 

Universitário nº 815/1990 e 

3693/2011 

   UFRJ Portaria da Reitoria nº 

2726/2016 

   UFF Portaria GAR nº 45248/2011 

 

Sul 2 13% UFSM Resolução da Reitoria nº 

009/2012 

 

   FURG Resolução Consuni nº 

015/2010 – Regimento 

Interno da Reitoria 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Fonte: Elaboração da autora. 

 Região Centro-Oeste 

A região Centro-Oeste do Brasil é formada por três estados: Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul, e o Distrito Federal, e possui oito universidades que estão identificadas 

com dados gerais, conforme o quadro a seguir:  

Quadro 17 – Universidades Federais Brasileiras da região Centro-Oeste 

INSTITUIÇÃO ATO DE 

CRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE 

SERVIDORES 

NÚMERO DE 

DISCENTES 

Universidade Federal 

de Goiás – UFG 

Lei nº 3.834 C de 

14 de dezembro 

de 1960 

Goiânia – GO, 

multicampi 

6.224 24.952 

Universidade Federal 

da Grande Dourados 

– UFGD 

Lei nº 11.153, de 

29 de julho de 

2005 

Dourados – MS, 

campus Dourados I e II 

1.858 7.621 

Universidade Federal 

do Mato Grosso do 

Sul – UFMS 

Lei nº 6.674 de 

05 de julho de 

1979 

Campo Grande – MS, 

multicampi 

4.126 18.890 

Universidade Federal 

do Mato Grosso – 

UFMT  

Lei nº 5.647 de 

10 de dezembro 

de 1970 

Cuiabá – MT, 

multicampi 

4.241 21.301 

Fundação 

Universidade de 

Brasília – UnB  

Lei nº 3.998 de 

15 de dezembro 

de 1961 

Brasília – DF, 

multicampi 

7.194 36.636 

Universidade Federal 

de Rondonópolis – 

UFR  

Lei nº 13.637 de 

20 de março de 

2018 

Rondonópolis – MT, 

compus único 

----- ----- 

Gráfico 3 - Sistema de Arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras por região geopolítica

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.153-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.153-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.153-2005?OpenDocument
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Universidade Federal 

de Jataí – UFJ  

Lei nº 13.635 de 

20 de março de 

2018 

Jataí – GO, campus 

Jataí I e II 

 

----- ----- 

Universidade Federal 

de Catalão – UFCat  

Lei nº 13.634 de 

20 de março de 

2018 

Catalão – GO, campus 

único 

----- ----- 

Fonte: Ministério da Educação (e-Sic nº 23480013298201986); sítios institucionais, Portal da 

Transparência, Folha de São Paulo. 

A Universidade Federal de Rondonópolis, Universidade Federal de Jataí, 

Universidade Federal do Catalão, criadas em 2018 por desmembramento da Universidade 

Federal de Mato Grosso e da Universidade Federal de Goiás, respectivamente, não possuem 

dados nos Portais da Transparência em relação ao número de servidores, nem no Ranking das 

universidades (2019), da Folha de São Paulo em relação ao número de alunos. 

Das oito universidades apresentadas, apenas duas possuem sistema de arquivos: a 

Fundação Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Federal de Goiás (UFG), objeto da 

caracterização a seguir.  

 Fundação Universidade de Brasília – UnB 

A Fundação Universidade de Brasília – UnB foi criada pela Lei nº 3.998/1961, e 

foi instituída como uma Fundação com o objetivo de criar e manter a Universidade de Brasília. 

Com um projeto inovador sob a responsabilidade do antropólogo Darcy Ribeiro e do educador 

Anísio Teixeira, a universidade pretendia trazer para a região central do Brasil, assim como o 

Projeto da construção de Brasília, o desenvolvimento científico, cultural e tecnológico, a fim 

de reinventar a educação superior e melhorar as condições do país. A UnB tem como missão e 

visão:  

Ser uma universidade inovadora e inclusiva, comprometida com as finalidades 

essenciais de ensino, pesquisa e extensão, integradas para a formação de 

cidadãs e cidadãos éticos e qualificados para o exercício profissional e 

empenhados na busca de soluções democráticas para questões nacionais e 

internacionais, por meio de atuação de excelência. 

Visão de futuro – Ser referência nacional em ensino, pesquisa e extensão, com 

inserção local, regional e internacional, inovadora, inclusiva, transparente e 

democrática, com gestão eficaz e qualidade de vida. (http://www.unb.br/a-

unb/missao?menu=423) 

As atividades arquivísticas, atualmente, são desenvolvidas pelo Arquivo Central 

instituído pela Resolução do Conselho Universitário nº 0002/2014: 

http://www.unb.br/a-unb/missao?menu=423
http://www.unb.br/a-unb/missao?menu=423
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Aprovar a emenda ao Estatuto da Universidade de Brasília, acrescentando o 

inciso VII ao art. 41: “VII Arquivo Central”; art. 2º Autorizar a criação do 

Arquivo Central – ACE da Universidade de Brasília na estrutura 

organizacional desta Instituição; art. 3º Extinguir o Centro de Documentação 

– CEDOC da estrutura organizacional da Universidade de Brasília. 

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

De acordo com o organograma da UnB, o Arquivo Central – ACE é um órgão 

complementar subordinado à Reitoria, conforme organograma a seguir: 

Organograma 1 – Arquivo Central da UnB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com o sítio institucional da UnB. 

Segundo o Regimento Interno aprovado pela Resolução do Conselho Universitário 

nº 0019, de 24 de julho de 2015, p. 2, compete ao Arquivo Central: 

I - propor e implementar a política arquivística para a FUB;  

II - coordenar o Sistema de Arquivos da FUB (SAUnB);  

III - planejar e implementar as diretrizes relativas aos procedimentos de gestão 

de documentos na FUB;  

IV - prestar orientações técnicas à FUB referentes à política arquivística;  

V - armazenar e preservar os documentos transferidos e recolhidos ao ACE, 

garantindo sua integridade e segurança;  

VI - fornecer acesso às informações e promover a divulgação do acervo sob a 

sua guarda, nos termos da legislação vigente;  

VII - proceder à eliminação de documentos de arquivo, conforme legislação 

vigente; 

VIII - promover intercâmbio e ações de cooperação técnica e científica com 

instituições congêneres em âmbito nacional e internacional;  

IX - elaborar seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);  

Reitoria 

ACE 

Conselho Consultivo 

Direção 

Apoio Administrativo 

Coord. de Gestão de 

Documentos 

Coord. Protocolo Coord. de Arquivo 

Permanente 

Serviço de Microfilmagem 
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X - atuar como laboratório nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, atendendo 

às Unidades Acadêmicas;  

XI - apoiar e desenvolver projetos de pesquisas e extensão. 

 

O inciso II da referida Resolução provoca a existência de um sistema de arquivos 

coordenado pelo Arquivo Central, adotando o modelo centralizador e hierárquico conforme o 

SINAR e o SIGA, porém, não está representado no organograma no ACE. 

art. 1- Criar o Sistema de Arquivos da Fundação Universidade de Brasília 

(SAUnB/FUB). 

art. 2- O Sistema de Arquivos (SAUnB/FUB) é o conjunto de inter-relações 

de funções e serviços, no âmbito do qual é implementada a política 

arquivística institucional.  

art. 3- O Arquivo Central (ACE) é o órgão complementar responsável pela 

coordenação do Sistema de Arquivos e pela elaboração e implementação da 

política arquivística da Fundação Universidade de Brasília.  

art. 4- Política arquivística é o conjunto de premissas, decisões e ações 

produzidas, com o objetivo de favorecer a gestão de documentos e a 

democratização do acesso à informação na FUB. 

2. Quanto à gestão de documentos 

Para os procedimentos de gestão de documentos, o Arquivo Central, também de 

acordo com seu regimento, conta com a Coordenação de Gestão de Documentos (COGED) com 

as seguintes competências: 

I orientar e auxiliar a execução das atividades de gestão de documentos da 

FUB;  

II elaborar treinamentos e cursos para capacitação de servidores concernentes 

ao desenvolvimento das atividades de gestão de documentos arquivísticos na 

FUB;  

III orientar sobre questões relativas aos procedimentos e instrumentos técnicos 

de gestão de documentos na FUB;  

IV elaborar manuais de procedimentos de gestão de documentos para a FUB;  

V atender às solicitações de empréstimos e consultas aos documentos 

arquivísticos e informações do acervo sob sua guarda;  

VI definir os critérios para a mudança de suporte de documentos no âmbito da 

FUB;  

VII gerenciar as atividades de microfilmagem de documentos arquivísticos da 

FUB;  

VIII gerenciar o arquivo intermediário do ACE;  

IX atuar no apoio às atividades de ensino desenvolvidas no ACE referentes à 

gestão de documentos. (RESOLUÇÃO CONSUNI nº 0019, 2015, p. 5). 

 

Observa-se que o conceito de gestão de documentos não foi explicitado no 

regimento, que também não especifica quais são suas atividades e seus procedimentos, 

conforme apresentados na Lei de Arquivos (produção, tramitação, uso, avaliação e 
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arquivamento nas fases corrente e intermediária visando a eliminação ao o recolhimento para 

guarda permanente). 

Constata-se que, para as atividades de protocolo, o Arquivo Central conta com uma 

Coordenação independente da gestão de documentos, a quem compete:  

I atuar como Protocolo Central e Unidade Autuadora Central da FUB;  

II definir e orientar a execução do serviço de autuação das Unidades 

Descentralizadas da FUB;  

III orientar e auxiliar a execução dos serviços de protocolo e expedição de 

correspondência das Unidades de Protocolo Setorial da FUB;  

IV elaborar manuais de procedimentos de protocolo da FUB;  

V atuar no apoio às atividades de ensino, referentes a protocolo, desenvolvidas 

no ACE. (RESOLUÇÃO CONSUNI nº 0019, 2015, p. 4). 

 

Ainda dentro da gestão de documentos, a eliminação de documentos ou seu 

recolhimento para a guarda permanente depende, obrigatoriamente, da implantação de uma 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, conforme o Decreto nº 4.073/2002. Nesse 

sentido, o regimento do Arquivo Central não faz menção à constituição da referida comissão 

na UnB e, também, não está representada no organograma do ACE. No entanto, sua criação   

possui regulamentação própria através da Resolução da Reitoria nº 0059, de 12 de maio de 

2015, que cria a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) e seu respectivo 

regimento interno. De acordo com essa resolução, p. 2-3, compete à CPAD: 

I Elaborar e enviar propostas ao Arquivo Nacional referentes à inserção e 

alteração nos Códigos de Classificação de Documentos de Arquivo relativos 

às atividades meio e fim, conforme, respectivamente, Resolução nº 14, de 24 

de outubro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ – e 

Portaria nº 92, de 23 de setembro de 2011, do Ministério da Educação 

aprovada pelo CONARQ;  

II Elaborar e enviar propostas ao Arquivo Nacional referentes a alteração de 

prazos de guarda e à destinação na Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo conforme, respectivamente, Resolução nº 14, de 24 

de outubro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ – e 

Portaria nº 92, de 23 de setembro de 2011, do Ministério da Educação 

aprovada pelo CONARQ;  

III Propor a constituição de grupos de trabalho provisórios para tratar de 

assuntos específicos relacionados à execução de suas competências; 

IV Opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins 

de classificação em qualquer grau de sigilo; 

V Assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente 

superior quanto a desclassificação, reclassificação ou reavaliação de 

informação classificada em qualquer grau de sigilo; 

VI Propor o destino das informações desclassificadas, indicando os 

documentos para a guarda permanente, observando o disposto na Lei nº 8.159, 

de 08 de janeiro de 1991; 

VII Subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e 

documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na 

internet, de acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 



150 
 

 

VIII Aprovar as listagens de eliminação de documentos de acordo com os 

prazos de guarda da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 

de Arquivo, submetendo posteriormente ao Arquivo Nacional para aprovação;  

IX Acompanhar os procedimentos necessários para a efetiva eliminação de 

documentos contemplados nas listagens de eliminação, conforme Resolução 

nº 40 do CONARQ, de 09 de dezembro de 2014. 

 

3. Quanto ao acesso 

As condições de acesso às informações contidas nos documentos de arquivo da 

UnB estão asseguradas na concepção do Regimento Interno do ACE de 2015, mantendo o que 

preconiza a Lei de Arquivos no que diz respeito à proteção especial dos arquivos, visando seu 

acesso em qualquer suporte, independentemente da fase de vida em que se encontram, ou seja, 

corrente, intermediária e permanente. 

Nesse sentido, vale destacar que no art. 1º é proposto o desenvolvimento da gestão 

de documentos de arquivo e sua preservação, visando facilitar o acesso e a divulgação das 

informações. No art. 3º, são assegurada as condições de preservação e acesso ao patrimônio 

documental arquivístico na defesa dos interesses da FUB. O art. 4º prevê armazenagem e 

preservação dos documentos transferidos e recolhidos ao ACE, garantindo sua integridade e 

segurança, e também, o acesso. Note-se, então, que o recolhimento é facultado ao ACE. 

No que tange às fases corrente e intermediária está previsto na Coordenação de 

Gestão de Documentos: “atender às solicitações de empréstimos e consultas aos documentos 

arquivísticos e informações do acervo sob sua guarda” (RESOLUÇÃO CONSUNI nº 0019, 

2015, p. 5). 

 

4. Quanto à guarda dos documentos permanentes 

No que diz respeito à guarda dos documentos permanentes, o Arquivo Central da 

UnB conta com a Coordenação de Arquivo Permanente (COAP) com as seguintes 

competências: 

I preservar a memória da FUB, protegendo seu acervo arquivístico de caráter 

permanente como prova, informação, referência ou fonte de pesquisa 

científica;  

II atender às solicitações de consulta aos documentos arquivísticos e às 

informações do acervo sob a sua guarda;  

III elaborar e manter atualizados os instrumentos de pesquisa;  

IV propor a promoção de eventos e publicações, visando à difusão do acervo 

e à divulgação da memória institucional da FUB;  

V elaborar manuais de procedimentos referentes ao arquivo permanente;  

VI atuar no apoio às atividades de ensino referentes à descrição e à difusão da 

informação, desenvolvidas no ACE. (RESOLUÇÃO CONSUNI nº 0019, 

2015, p. 5). 
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Para os documentos permanentes observa-se que: 

I atender às solicitações de consulta aos documentos arquivísticos e às 

informações do acervo sob a sua guarda; 

III elaborar e manter atualizados os instrumentos de pesquisa; 

IV propor a promoção de eventos e publicações, visando à difusão do acervo 

e à divulgação da memória institucional da FUB. (RESOLUÇÃO CONSUNI 

nº 0019, 2015, p. 5). 

 

Considerando os elementos propostos pela Lei nº 8.159/1991, pelo Decreto nº 

4.073/2002 e pelo Decreto nº 4.915/2003, no que se refere à estrutura, gestão de documentos, 

acesso e guarda de documentos permanentes, podemos afirmar que com a criação do Arquivo 

Central configurada como unidade institucionalizada pelas ações de gestão, preservação e 

acesso aos documentos de arquivo, conforme estabelecido pela Resolução do Conselho 

Universitário da UnB nº 19 de 2015, a universidade atinge seus principais objetivos. 

A título de esclarecimento, na resolução da Reitoria nº 0059/15 que cria a CPAD 

da UnB percebemos um equívoco no que diz respeito a Portaria nº 92, de 23 de setembro de 

2011. Essa portaria foi aprovada pelo Arquivo Nacional/Ministério da Justiça e não foi 

publicada como portaria do CONARQ, no texto da resolução supracitada consta como sendo 

do Ministério da Educação aprovada pelo CONARQ. 

 Universidade Federal de Goiás – UFG 

A Universidade Federal de Goiás foi criada pela Lei nº 3.834 C/1960, a partir de 

cinco faculdades já existentes no Estado. Atualmente, o objetivo da UFG é produzir, 

sistematizar e socializar conhecimentos e saberes, formando profissionais e cidadãos 

comprometidos com a transformação e o desenvolvimento da sociedade. (https://www.ufg.br). 

A UFG tem por missão “produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e 

saberes, formando profissionais e cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da 

sociedade.” (PDI 2018-2022, p. 9) 

No que diz respeito ao desenvolvimento arquivístico na UFG, o Centro de 

Informação, Documentação e Arquivo – CIDARQ foi instituído pela Resolução do Conselho 

Universitário nº 02, de 05 de fevereiro de 2010. É “o órgão responsável pelo planejamento e 

desenvolvimento da gestão técnica da informação e de documentos de valor administrativo, 

acadêmico ou histórico no âmbito da Universidade Federal de Goiás.”  

1. Quanto à estrutura do arquivo e do sistema de arquivos 

https://www.ufg.br/
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De acordo com sua resolução de criação, o CIDARQ é um órgão administrativo 

vinculado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) e possui a seguinte estrutura: 

Organograma 2 – CIDARQ da UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com a Resolução CONSUNI nº 02/2010. 

São atribuições do CIDARQ: 

I. estabelecer normas e procedimentos relativos à produção, tramitação, uso, 

arquivamento, eliminação e guarda permanente de documentos convencionais 

e digitais com valor administrativo ou acadêmico;  

II. estabelecer normas e procedimentos para garantir a autenticidade das 

informações e documentos convencionais e digitais no âmbito da UFG, de 

forma a assegurar a defesa dos interesses da universidade e dos direitos da 

comunidade acadêmica;  

III. elaborar o plano de classificação da informação quanto à produção e 

acesso de forma a garantir a sua organização, recuperação, acesso ou sigilo;  

IV. coordenar a rede de arquivos e protocolos setoriais;  

V. organizar e sistematizar os processos organizacionais da UFG de forma a 

promover a execução eficaz e eficiente do trabalho e auxiliar na 

informatização desses processos;  

VI. coordenar a comissão permanente de avaliação de documentos;  

VII. assegurar condições de conservação, proteção, acesso e disseminação do 

patrimônio documental da UFG;  

VIII. preservar a memória institucional da UFG, protegendo seu acervo 

arquivístico, para servir como referência, informação, prova ou fonte de 

pesquisa científica;  

PROAD 

Secretaria 

CIDARQ 

Coord. de Documentação 

Permanente e de Memória 

Institucional 

Coord. de 

Documentação 

Intermediária 

Coord. da Rede de 

Arquivos e Protocolos 

Setoriais 

DIREÇÃO 

Comissão de Classificação da 

Informação 



153 
 

 

IX. desenvolver uma política de aquisição de acervos documentais de pessoas 

físicas ou jurídicas de interesse acadêmico, científico e cultural, tornando-os 

acessíveis à consulta pública promovendo a pesquisa científica;  

X. promover treinamentos para capacitação e formação profissional na área 

de Arquivologia;  

XI. manter intercâmbio com outros centros de documentação e memória nas 

diversas áreas de pesquisa que envolvem a Universidade e a comunidade em 

geral. (RESOLUÇÃO CONSUNI nº 02, 2010). 

 

Nota-se que, apesar de não ser instituído um sistema de arquivos nos moldes da 

legislação, o CIDARQ apresenta uma Coordenação da Rede de Arquivos e Protocolos Setoriais 

com característica sistêmica, também nos moldes do SINAR e do SIGA, mas não existem mais 

esclarecimentos sobre essa perspectiva nos documentos localizados. 

2. Quanto à gestão de documentos 

A gestão de documentos na UFG foi considerada no seu Regimento Geral aprovado 

pela Resolução Conjunta – CONSUNI/CEPEC/CONSELHO DE CURADORES Nº 01, de 17 

de abril de 2015, como parte integrante da Gestão Universitária na qual a informação integra o 

processo de Administração Institucional com a seguinte redação:   

Art. 159. O processo de planejamento e desenvolvimento da gestão técnica da 

informação e de documentos de valor administrativo, acadêmico ou histórico 

será compartilhado pelos setores que têm a informação e os documentos como 

objeto de trabalho e atenderá a legislação específica.   

Art. 160. Caberá aos órgãos gestores da informação e de documentos:   

I- estabelecer normas e procedimentos relativos a produção, tramitação, uso, 

arquivamento, eliminação e guarda permanente de documentos convencionais 

e digitais;  

II- estabelecer normas e procedimentos para garantir a autenticidade das 

informações e documentos convencionais e digitais no âmbito da UFG, de 

forma a assegurar a defesa dos interesses da universidade e dos direitos da 

comunidade acadêmica; estabelecer normas e procedimentos para o acesso, a 

utilização e a divulgação das informações oficiais garantindo a transparência 

e o direto à informação; 

III- assegurar condições de conservação, proteção, acesso e disseminação do 

patrimônio documental da UFG;  

IV- preservar a memória institucional da UFG, protegendo seus acervos, para 

servir como referência, informação, prova ou fonte de pesquisa científica. 

 

Observa-se que o Regimento Geral foi aprovado após a criação do CIDARQ, o que 

pode ter contribuído para a inclusão da gestão de documentos em sua redação. 

Na resolução de criação do CIDARQ a gestão de documentos pressupõe duas 

coordenações: uma que diz respeito aos arquivos e protocolos setoriais integrando-se numa 

rede, portanto, entende-se, que trata-se da fase corrente dos documentos de arquivo; e outra 
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coordenação que trata dos documentos na fase intermediária. Nesse sentido, o conceito de 

gestão de documentos preconizado pela Lei nº 8.159/1991 se reflete tanto na Resolução de 

criação do CIDARQ quanto no Regimento Interno da UFG.  

Quanto a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (COPAD), sua 

instituição na UFG se deu pela Resolução CONSUNI nº 22, de 17 de maio de 2013, aprovando 

seu regimento com as seguintes competências: 

I- sugerir atualizações necessárias aos instrumentos de classificação, 

temporalidade e destinação de documentos e encaminhar ao Arquivo 

Nacional;  

II- supervisionar o uso e aplicação das normas referentes à transferência, 

recolhimento e eliminação, no âmbito da UFG; 

III- apreciar as listas de eliminação elaboradas pelas unidades, órgãos e 

campus da UFG; 

IV- autorizar a eliminação de documentos e encaminhar aos órgãos 

competentes;  

V- atribuir valor permanente a conjuntos documentais acumulados no âmbito 

da UFG;  

VI- comunicar e relatar à Administração Superior a eliminação indevida, o 

desaparecimento e a falta de zelo com os documentos da UFG;  

VII- designar um membro da COPAD para acompanhar o processo de 

eliminação de documentos;  

VIII- definir a forma de destruição dos documentos aprovados para 

eliminação.  

 

É importante destacar que em 2014, foi alterado o Regimento da COPAD para 

inclusão da atividade de assessoria quanto à classificação dos documentos de acordo com seu 

grau de sigilo:  

assessorar a Administração superior quanto a gestão transparente dos 

documentos com o objetivo de assegurar o amplo acesso e divulgação, bem 

como a classificação de documentos em qualquer grau de sigilo, observando 

o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e no Decreto nº 7.724, 

de 16 de maio de 2012. (RESOLUÇÃO CONSUNI nº 41, 2014). 

 

A COPAD não está representada no organograma do CIDARQ. 

3. Quanto ao acesso 

O acesso aos documentos de arquivo da UFG está previsto na Resolução CONSUNI 

nº 02, 2010 em suas atribuições:  

III. elaborar o plano de classificação da informação quanto à produção e 

acesso de forma a garantir a sua organização, recuperação, acesso ou sigilo;  

VII. assegurar condições de conservação, proteção, acesso e disseminação do 

patrimônio documental da UFG.  

Essas informações levam-nos a considerar que o acesso é garantido na universidade 

em qualquer fase de vida dos documentos, respeitando a legislação vigente. 
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4. Quanto à guarda dos documentos permanentes 

O CIDARQ conta com uma Coordenação de Documentação Permanente e de 

Memória Institucional com atribuições referentes aos documentos permanentes que guardam a 

memória da instituição. Porém, segundo a resolução de criação do Centro, as competências e 

atribuições de cada coordenação serão definidas no Regimento Interno do CIDARQ, mas, até 

o momento, não houve publicação. 

Pôde-se observar que com a criação do CIDARQ na UFG, os elementos legais 

propostos pela Lei nº 8.159/1991, o Decreto nº 4.073/2002 e o Decreto nº 4.915/2003, e com 

relação à estrutura do arquivo, a gestão de documentos, o acesso e a preocupação com a 

preservação da memória institucional através da guarda e tratamento dos documentos 

permanentes são mantidos. Apesar de não ser constituído como sistema, percebe-se essa 

característica no CIDARQ uma vez que sua finalidade abrange toda universidade, e por esse 

motivo, foi considerado como uma das universidades que possui um sistema de arquivos. Outro 

ponto a se destacar é a preocupação com a preservação com os documentos digitais a partir da 

publicação da Resolução CONSUNI nº 45, de 01 de dezembro de 2017que institui a “Política 

de Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais da Universidade Federal de Goiás.” 

 Região Nordeste 

A região Nordeste do país é formada por nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Possui 20 

universidades que estão identificadas com dados gerais, conforme o quadro a seguir:  

Quadro 18 – Universidades Federais Brasileiras da região Nordeste 

INSTITUIÇÃO ATO DE 

CRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE 

SERVIDORES 

NÚMERO 

DE 

DISCENTES 

Universidade Federal 

Alagoas – UFAL 

Lei no 3.867, 

de 25 de 

janeiro de 

1961 

Maceió – Alagoas, 

multicampi 

3.964 22.522 

Universidade Federal do 

Agreste de Pernambuco – 

UFAPE 

Lei nº 13.651, 

de 11 de abril 

de 2018 

Garanhuns - 

Pernambuco 

----- ----- 

Universidade Federal da 

Bahia – UFBA 

Decreto-Lei nº 

9155, de 8 de 

abril de 1946 

Salvador - Bahia, 

multicampi 

6.942 36.611 

Universidade Federal do 

Ceará – UFC 

Lei no 2.373, 

de 16 de 

dezembro de 

1954 

Fortaleza - Ceará, 

multicampi 

6.650 29.188 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.867-1961?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.867-1961?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.867-1961?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.867-1961?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.651-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.651-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.651-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%202.373-1954?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%202.373-1954?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%202.373-1954?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%202.373-1954?OpenDocument


156 
 

 

Universidade Federal do 

Cariri – UFCA 

Lei nº 12.826, 

de 5 de junho 

de 2013. 

Juazeiro do Norte - 

Ceará, multicampi 

970 2.694 

Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG 

Lei n. 10.419 

de 09 de abril 

de 2002 

Campina Grande - 

Paraíba, multicampi 

3.450 15.473 

Universidade Federal do 

Delta do Parnaíba – 

UFDPar 

Lei nº 13.651, 

de 11 de abril 

de 2018 

Parnaíba - Piauí  ----- ----- 

Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido – UFERSA 

Lei nº 11.155, 

de 29 de julho 

de 2005 

Mossoró – Rio 

Grande do Norte, 

multicampi 

1.489 9.475 

Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA 

Lei nº 5.152, 

de 21 de 

outubro de 

1966 

São Luiz - 

Maranhão, 

multicampi 

4.338 35.828 

Universidade Federal do 

Oeste da Bahia – UFOB 

Lei nº 12.825, 

de 5 de junho 

de 2013. 

Barreiras – Bahia, 

multicampi 

848 2.591 

Universidade Federal  da 

Paraíba –  UFPB 

Lei Estadual 

nº. 1.366 de 

02 de 

dezembro de 

1955 

Lei nº 3.835, 

de 13 de 

dezembro de 

1960. 

João Pessoa – 

Paraíba, multicampi 

7.226 29.535 

Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE 

Decreto-Lei n. 

9.388 de 20 de 

junho de 1946 

Recife – 

Pernambuco, 

multicampi 

8.085 32.796 

Universidade Federal do 

Sul da Bahia – UFSB 

Lei nº 12.818, 

de 5 de junho 

de 2013 

Itabuna – Bahia, 

multicampi 

875 2.929 

Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia – 

UFRB 

Lei nº 11.151, 

de 29 de julho 

de 2005 

Santa Cruz das 

Almas - Bahia, 

multicampi 

1.604 9.574 

Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira - UNILAB 

Lei nº 12.289, 

de 20 de julho 

de 2010. 

Redenção - Ceará 882 5.236 

Universidade Federal de 

Sergipe – UFS 

Lei nº 5.558 

de 12 de 

novembro de 

1968 

Aracajú – Sergipe, 

multicampi 

3.829 26.205 

Universidade Federal do 

Piauí – UFPI 

Lei nº 5.528, 

de 12 de 

novembro de 

1968. 

Teresina – Piauí, 

multicampi 

3.758 33.971 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – 

UFRN 

Lei no 3.849, 

de 18 de 

dezembro de 

1960. 

Natal – Rio Grande 

do Norte, multicampi 

6.732 27.449 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.826-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.826-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.826-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.651-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.651-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.651-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.155-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.155-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.155-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.152-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.152-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.152-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.152-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.825-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.825-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.825-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.835-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.835-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.835-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.835-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.289-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.289-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.289-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.528-1968?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.528-1968?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.528-1968?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.528-1968?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.849-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.849-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.849-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.849-1960?OpenDocument
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Universidade Federal do 

Vale do São Francisco – 

UNIVASF 

Lei no 10.473, 

de 27 de junho 

de 2002 

Petrolina – 

Pernambuco, 

multicampi 

1.291 7.184 

Universidade Federal Rural 

de Pernambuco - UFRPE 

Lei nº 2.524 

de 04 julho de 

1955 

Recife – 

Pernambuco, 

multicampi 

2.979 13.567 

Fonte: Ministério da Educação (e-Sic nº 23480013298201986); sítios institucionais, Portal da 

Transparência, Folha de São Paulo.  

 Universidade Federal da Bahia 

Com seu início em 18 de fevereiro de 1808, quando Dom João VI instituiu a Escola 

de Cirurgia da Bahia como o primeiro curso universitário do Brasil, teve os primeiros passos 

para a fundação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Foram incorporados à 

Universidade, ainda no decorrer do século XIX, os cursos de Farmácia, Odontologia, a 

Academia de Belas Artes, Direito e Politécnica. No século XX, o Reitor Isaías Alves criou a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Criada pelo Decreto-Lei nº 9155/1946, e sob a 

reitoria de Edgard Santos, foi denominada de Universidade Federal da Bahia, e iniciou-se o 

processo para uma universidade integrada com escolas isoladas e instituição de novos cursos. 

(www.ufba.br). 

A UFBA tem como missão e visão: 

Missão de produzir e disseminar ciência, tecnologia, arte e cultura, base para 

a formação sólida de profissionais, docentes e pesquisadores que atuem dentro 

de elevados padrões de desempenho técnico e ético e sejam cidadãos 

comprometidos com a democracia e a promoção da justiça social. Visão É ser 

uma Universidade cuja excelência da formação seja socialmente reconhecida 

e cujo modelo de governança e gestão assegure condições para o contínuo 

desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural, conciliando uma 

crescente inserção internacional e forte engajamento no atendimento de 

demandas sociais, locais e regionais. (PDI, 2018-2022, p. 65). 

 

Quanto ao desenvolvimento das atividades de arquivo na UFBA, de acordo com o 

Regimento Interno da Reitoria, 2013, art. 17, possui uma Coordenação de Arquivo e 

Documentação (CAD), que é uma unidade administrativa diretamente subordinada à Pró-

Reitoria de Administração (PROAD), com as principais competências:  

a. realização de mapeamentos e diagnósticos nas unidades documentais da 

Universidade; 

b. estruturação dos núcleos de arquivamento; 

c. coordenação do Sistema de Arquivos;  

d. gerenciamento, organização, armazenamento, preservação e viabilização do 

funcionamento do Arquivo Geral garantindo a sua segurança e integridade;  

e. gerenciar e responder pelos serviços de arquivo, guarda, custódia, 

acondicionamento, armazenamento, microfilmagem, digitalização e 

assinatura digital dos documentos a serem arquivados;  

http://www.ufba.br/
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f. elaborar procedimentos e instruções sobre arquivamento central e setorial e 

descarte de documentos;  

g. supervisionar o funcionamento dos arquivos setoriais, correntes e 

intermediários das Unidades Universitárias e de outros órgãos;  

h. atender solicitações de empréstimos e consultas de documentos sob sua 

guarda, resguardando o sigilo legal das informações produzidas e recebidas; 

i. buscar constante aperfeiçoamento das técnicas de conservação e guarda de 

documentos, atentando para os padrões de controle ambiental de temperatura 

e de umidade; e  

j. elaborar programas de publicação e de divulgação do acervo arquivístico. 

(Regimento Interno da Reitoria, 2013, art. 17, p.29-30). 

 

Existe um Sistema Universitário de Museus e um Sistema Universitário de 

Bibliotecas no organograma geral da universidade, mas o mesmo não acontece com o Sistema 

de Arquivos, no qual aparece no referido regimento timidamente, motivo pelo qual houve a 

necessidade de complementação das informações através do envio do questionário de pesquisa, 

que por sua vez, apesar de ter sido respondido pelo e-Sic da instituição, não obteve êxito. 

Detalhes mais adiante. 

Visto que a Coordenação de Arquivo e Documentação não se desdobra 

estruturalmente, e portanto, não há organograma. 

A gestão de documentos não está definida no regimento, mas há uma referência 

dada pelo SIGA-MEC quanto à constituição de uma Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD) pela Portaria nº 008, de 09 de janeiro de 2013.  

De acordo com o Regimento Geral da Reitoria (2013), existe como competência da 

CAD a preocupação quanto ao acesso e à guarda dos documentos de arquivo, porém, de maneira 

muito superficial, não sendo possível afirmar que existam normativas e padrões quanto à gestão, 

preservação e acesso aos documentos de arquivo, tampouco se o previsto no referido regimento 

foi elaborado em observância à legislação vigente. 

 Universidade Federal da Paraíba 

Criada pela Lei Estadual 1.366/1955, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

foi instalada sob o nome de Universidade da Paraíba como resultado da junção de algumas 

escolas superiores do Estado. Após sua federalização aprovada e promulgada pela Lei nº. 

3.835/1960, foi transformada em Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas 

universitárias existentes nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. (www.ufpb.br) 

A UFPB tem como missão e visão: 

MISSÃO: Gerar e difundir conhecimento e inovação por meio de ensino, 

pesquisa e extensão para contribuir com o desenvolvimento da sociedade de 

forma sustentável, assegurando uma educação pública, gratuita, inclusiva, 

http://www.ufpb.br/
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equitativa e de qualidade. VISÃO: Ser reconhecida como uma universidade 

inovadora, de excelência acadêmica, científica, tecnológica, artística, cultural 

e referência na gestão pública. (PDI, 2019-2023, p. 10). 

 

As atividades de arquivo na UFPB são realizadas pelo Arquivo Central criado pela 

Resolução do Conselho Universitário nº 43, de 2018, como órgão suplementar, que também 

cria e normatiza seu Sistema de Arquivos e aprova o regimento interno do Arquivo Central, que 

prevê em suas disposições gerais a importância dos documentos de arquivo para a Universidade, 

além de estabelecer o conceito de arquivo, dados importantes que estejam contemplados em 

documentos institucionalizadores. 

Art. 1º É dever da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e de todos os 

órgãos que compõem sua estrutura, a gestão documental, o acesso e a proteção 

especial aos documentos e registros de arquivos, enquanto instrumentos de 

auxílio à administração, elemento de informação probatória, apoio ao 

desenvolvimento científico, à cultura e à memória institucional.  

Art. 2º Consideram-se, para os fins deste Regimento, como arquivos: 

I - Todos os documentos e registros arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados no decurso das atividades de cada órgão/setor/unidade da UFPB, 

das fases corrente, intermediária e permanente, sejam eles de qualquer tipo, 

natureza ou suporte, inclusive os digitais.  

§ 1º Também serão considerados arquivos da UFPB, os conjuntos 

documentais privados adquiridos de outras instituições, pessoas ou famílias 

por terem sido considerados de interesse da universidade.  

II - Todas as unidades ou serviços pertencentes à UFPB, que tenham por 

finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a 

documentos e registros arquivísticos, doravante denominados arquivos 

setoriais. (RESOLUÇÃO CONSUNI nº 43, 2018). 

 

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

De acordo com a Resolução CONSUNI nº 43, 2018, que aprova o Regimento 

Interno do Arquivo Central da UFPB tem  

a natureza de órgão suplementar da UFPB, o Arquivo Central (ACE), 

diretamente vinculado ao gabinete do reitor com a finalidade de propor, 

implementar, executar, supervisionar e dar apoio aos diversos órgãos e 

unidades desta autarquia no que tange à política de documentos e registros 

arquivísticos e como órgão central ao Sistema de Arquivos (SiArq/UFPB). 
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Organograma 3 – ACE da UFPB  

 

Fonte: www.ufpb.br/arquivocentral 

 A UFPB, adota o modelo centralizador do Arquivo Central como órgão gestor do 

Sistema de Arquivos assim como os modelos do SINAR e do SIGA, porém não está 

representado no organograma. De acordo com o ato em questão, o Sistema de Arquivos (SiArq) 

da UFPB consiste  

no conjunto de arquivos integrados com objetivos, princípios, diretrizes e 

programas constituídos de modo harmônico buscando padronização 

cooperação técnica e operacional das atividades arquivísticas e a integração 

funcional dos arquivos dos órgãos e unidades da Universidade Federal da 

Paraíba de forma a garantir a gestão unificada dos documentos e registros de 

caráter arquivísticos da UFPB. (RESOLUÇÃO CONSUNI, nº 43, parágrafo 

único, 2018). 

 

Segundo o Regimento Interno do Arquivo Central, art. 31, aprovado pela Resolução 

CONSUNI nº 43, 2018, o SiArq/UFPB tem por finalidade:  

I - organizar, proteger, preservar e integrar o acervo arquivístico da UFPB;  

II - normatizar e disseminar políticas, manuais, normas, procedimentos 

técnicos e rotinas arquivísticas no âmbito da UFPB;  

III - racionalizar a produção dos documentos e registros arquivísticos;  

IV - garantir, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos e registros e às 

informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições 

administrativas ou legais;  

V - harmonizar e coordenar as atividades de gestão de documentos e registros 

arquivísticos no âmbito da UFPB, independente de qual seja o suporte e o 

gênero documental;  

http://www.ufpb.br/arquivocentral
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VI - assegurar a integração entre arquivos setoriais;  

VII - reduzir custos operacionais da gestão e armazenagem dos documentos e 

registros;  

VIII - promover melhoria da eficiência e transparência administrativa. 

 

Integram-se ao SiArq/UFPB  

 
I - Conselho Consultivo; a) Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD)  

II - Presidência  

III - Arquivo Central  

a) Arquivos setoriais Intermediários  

b) Arquivos setoriais Intermediários e Permanentes  

c) Arquivos setoriais Permanentes (REGIMENTO INTERNO, art. 32, 2018). 

2. Quanto à gestão de documento 

O Arquivo Central comporta em sua estrutura uma Coordenação de Gestão de 

Documentos, Registros Digitais e Sistemas com as seguintes atribuições:  

I - assessorar o Diretor do Arquivo Central no âmbito de sua atuação; 

II - orientar e assistir os integrantes do Sistema de Arquivos no que se refere 

à gestão de documentos e registros digitais, sistemas e repositório digital; 

III - coordenar e orientar ações emanadas das normas e legislação arquivística 

vigentes relativas aos documentos e registros da fase corrente;  

IV - orientar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de gestão 

dos documentos e registros digitais produzidos e recebidos pelas unidades da 

UFPB, propondo rotinas e procedimentos padronizados acompanhando sua 

implantação;  

V - promover, supervisionar e orientar os integrantes do Sistema de Arquivos, 

em articulação com a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

(CPAD), ao que se referir aos procedimentos de transferência dos documentos 

digitais e não digitais;  

VI - articular com as demais unidades da UFPB nos assuntos afeitos ao uso da 

tecnologia da informação, documentos e registros arquivísticos digitais;  

VII - apoiar e orientar o desenvolvimento das atividades das divisões 

subordinadas à esta Coordenação;  

VIII - avaliar produtos e serviços relativos a sistemas informatizados 

direcionados à gestão de documentos e registros arquivísticos digitais;  

X - intermediar junto à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) 

o desenvolvimento de soluções de tecnologia e manutenção de sistemas de 

informação referentes ao acervo digital e instrumentos arquivísticos de gestão; 

XI - propor a edição de manuais que contemplem a padronização dos 

procedimentos de gestão de documentos arquivísticos em todos os suportes 

no âmbito da UFPB  

XII - fomentar a criação de instrumentos de gestão do conhecimento 

relacionado às atividades estratégicas, táticas e operacionais da área de 

arquivo. (REGIMENTO INTERNO, art. 13, 2018). 

 

O art. 26 institui a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), 

com as seguintes atribuições: 
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I - orientar e coordenar o processo de análise, avaliação e seleção da 

documentação produzida, recebida e acumulada na UFPB, em razão de suas 

funções e atividades, de qualquer espécie, natureza ou suporte, digital e não-

digital, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda 

permanente e a eliminação dos destituídos de valor;  

II - elaborar e enviar ao Arquivo Nacional, em tempo oportuno, proposta de 

inserção de descritores e/ou de prazos de guarda e destinação de documentos 

aos Códigos de Classificação de Documentos e à Tabela de Temporalidade e 

Destinação de documentos de arquivo relativos às atividades meio e fim das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES);  

III - propor a constituição de comissões especiais provisórias ou grupos de 

trabalho provisórios para tratar de assuntos específicos relacionados à 

execução de suas competências;  

IV - elaborar seu Regimento Interno e submeter à homologação do 

CONSUNI, ouvido o Conselho Consultivo do SiArq/UFPB;  

V - propor medidas visando o aprimoramento dos procedimentos de avaliação 

de documentos e registros no âmbito da UFPB. (REGIMENTO INTERNO, 

art. 29, 2018). 

 

Note-se que a CPAD da UFPB articula-se com a Coordenação de Gestão de 

Documentos, Coordenação de Registros Digitais e Sistemas e Coordenação de Arquivos e 

Registros Intermediários e Permanentes, promovendo melhor interação entra a transferência e 

o recolhimento dos documentos. 

3. Quanto ao acesso 

O direito ao acesso aos documentos de arquivo da UFPB está garantido na forma da lei, previsto 

no art. 4º da Resolução CONSUNI nº 43, “A UFPB franqueará consulta ao seu acervo 

arquivístico público na forma da legislação em vigor.” 

4. Quanto à guarda de documentos permanente 

A Coordenação de Arquivos e Registros Intermediários e Permanentes possui as 

seguintes atribuições: 

I - assessorar o Diretor do Arquivo Central no âmbito de sua atuação;  

II - orientar e assistir os integrantes do Sistema de Arquivos no que concerne 

aos documentos e registros de fase intermediária e de guarda permanente;  

III - coordenar e orientar ações emanadas das normas e legislação arquivística 

vigentes relativas aos documentos e registros de fase intermediária e guarda 

permanente;  

IV - acompanhar e orientar as atividades de implementação de produtos e 

serviços relativos ao Repositório Arquivístico Digital e demais sistemas 

informatizados direcionados à organização, controle, acesso e armazenamento 

de documentos e registros arquivísticos da fase intermediária e guarda 

permanente;  

V - apoiar e orientar o desenvolvimento das atividades das divisões 

subordinadas à esta Coordenação;  
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VI - promover, supervisionar e orientar os integrantes do Sistema de Arquivos, 

em articulação com a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

(CPAD), no que se referir aos procedimentos de recolhimento dos documentos 

digitais e não digitais;  

VII - gerir o acervo físico permanente custodiado no ACE, assim como os 

documentos e registros digitais sob sua responsabilidade; 

VIII - coordenar e supervisionar a execução das atividades para fins de 

tratamento técnico de documentos permanentes, promovendo a padronização 

dos procedimentos técnicos, respeitando as normas e a cadeia de preservação. 

(REGIMENTO INTERNO, art. 17, 2018). 

 

Uma observação dada pelo art. 3º do Regimento Interno da UFPB, que conceitua 

documento de arquivo como “toda unidade de registro de informações, independentemente do 

formato, suporte ou natureza, [...]”. Ora, nesse sentido, pergunta-se o porquê da denominação 

da Coordenação de Gestão de Documentos, Registros Digitais e Sistemas Coordenação de 

Arquivos e Registros Intermediários e Permanentes considerar o termo Registro, uma vez que 

está imbuído no conceito de documento de arquivo, nos parece não fazer sentido sem a devida 

definição do termo no Regimento Interno. 

De maneira geral e de acordo com as informações apresentadas nos atos da UFPB, 

pode-se dizer que a Universidade está em consonância com as diretrizes legais. 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte originou-se da Universidade do 

Rio Grande do Norte e foi federalizada pela Lei no 3.849/1960. Em sessão solene realizada no 

Teatro Alberto Maranhão, a Universidade se instaurou a partir de faculdades e escolas de nível 

superior existentes em Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia; a Faculdade de 

Direito; a Faculdade de Medicina; a Escola de Engenharia, entre outras. Em 1968, com a 

reforma universitária, a UFRN passou por um processo de reorganização que marcou o fim das 

faculdades e a consolidação da atual estrutura. (www.ufrn.br)  

A UFRN tem por missão educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir 

para o desenvolvimento humano e o compromisso com a justiça social, a democracia e a 

cidadania. Os Princípios e Objetivos da UFRN são: universidade pública e gratuita com gestão 

democrática colegiada e descentralização administrativa e acadêmica, desenvolver atividades de 

ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão, ministrar formação intelectual e 

profissional de qualidade e produzir e difundir o conhecimento científico universal que promova 

o desenvolvimento econômico e social. (www.ufrn.br)  

As atividades de arquivo são desenvolvidas, de acordo com o Regimento Interno da 

Reitoria, art. 94, 2015, pela Diretoria de Gestão da Informação, diretamente subordinada à Pró-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.849-1960?OpenDocument
http://www.ufrn.br/
http://www.ufrn.br/
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Reitoria de Administração. No art. 116, a referida Diretoria tem por finalidade “planejar, 

coordenar e organizar o sistema de arquivos da UFRN em sua forma documental e eletrônica, 

bem como os serviços de correspondência, de comunicação com a comunidade externa à UFRN 

e de segurança da informação”, sugerindo a criação de um Sistema de Arquivos. Como as 

informações encontradas no documento oficial não foram suficientes para descrever o sistema de 

arquivos, foi, então, enviado à Universidade o questionário de pesquisa, no qual obtemos como 

resposta via e-SIC: “Não possuímos um sistema de arquivos devidamente elaborado e 

implementado na instituição.”  

Desta forma, temos a seguinte estrutura para a Diretoria de Gestão da Informação:  

I – Direção;  

II – Setor de Comunicação;  

III – Setor de Arquivos;  

IV – Setor de Tecnologia da Informação;  

V – Secretaria Administrativa. (REGIMENTO INTERNO DA REITORIA, 

2015, art. 117). 

 

Na estrutura apresentada acima, no Setor de Comunicação verificamos que suas 

atividades correspondem às atividades de protocolo: 

I – atender aos usuários das consultas encaminhadas por correspondência, 

em qualquer modalidade, mediante prestação de informações e orientação de 

referência;  

II – administrar o cadastro de usuários correspondentes;  

III – coordenar, controlar e executar as atividades relativas à certificação, à 

autenticação e à reprodução de documentos;  

IV – controlar os documentos utilizados para a execução de suas atividades, 

zelando por sua preservação;  

V – subsidiar as unidades de guarda e descrição do acervo quanto às 

necessidades apresentadas pelos usuários correspondentes;  

VI – exercer outras atividades inerentes ao Setor.  

VII - gerenciar as atividades de comunicação, recebimento e distribuição de 

documentos e da correspondência interna e externa da UFRN.  

VIII - planejar, coordenar, executar e avaliar as ações relacionadas com o 

atendimento presencial e exercer outras atividades inerentes ao Setor. 

(REGIMENTO INTERNO DA REITORIA, 2015, art. 119). 

 

 

Ao Setor de Arquivos compete: 

I – planejar, coordenar, executar e avaliar a implantação de programas de 

gestão de documentos;  

II – aplicar os códigos e planos de classificação, assim como a tabelas de 

temporalidade e destinação de documentos;  

III – acompanhar a transferência, o recolhimento e a doação de documentos, 

procedendo ao registro de sua entrada e o encaminhamento às unidades 

competentes;  
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IV– planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas com a 

recepção, a conferência, o arranjo, a descrição e a guarda dos documentos 

permanentes;  

V – executar atividades relativas à emissão de certidões, à transcrição e à 

autenticação de documentos sob a sua guarda;  

VI – apoiar as atividades de consulta e de divulgação, viabilizando o acesso 

aos documentos sob a sua guarda;  

VII– acompanhar as transferências, os recolhimentos e as doações de 

documentos e subsidiar o Setor de Arquivos com informações quanto ao 

desmembramento de fundos arquivísticos e transferência interna de acervo;  

VIII – planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas com:  

a) higienização, conservação preventiva, restauração e encadernação de 

documentos, monitoramento ambiental nos depósitos de guarda de acervo e 

desenvolvimento de modelos de embalagens para acondicionamento do 

acervo; 

b) digitalização dos documentos sob sua guarda, visando à preservação e à 

divulgação do acervo e ao atendimento ao usuário;  

IX – compartilhar o gerenciamento dos depósitos de documentos e orientar 

outras unidades quanto aos procedimentos de guarda e de preservação do 

acervo; 

X – acompanhar as doações e recolhimentos de documentos de outras 

unidades e a transferência interna de acervo. (REGIMENTO INTERNO DA 

REITORIA, 2015, art. 120). 

Percebe-se que é no Setor de Arquivos que ocorre, de fato, o desenvolvimento das 

atividades arquivísticas abrangendo a gestão, a preservação e o acesso aos documentos de 

arquivo. Mesmo não apresentando uma ampla estrutura para o Arquivo, nota-se que há uma 

preocupação da universidade em relação aos arquivos, talvez, neste caso, o imperativo legal 

apresente grande relevância, mas não foi possível comprovar.  

 Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Criada pela Lei nº 11.155/2005, em transformação da Escola Superior de 

Agricultura de Mossoró (ESAM). A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 

fixa, em pleno Semi-Árido do Rio Grande do Norte, uma universidade com 

um currículo inteiramente voltado para a realidade em questão. Oferece atualmente dez cursos: 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia, habilitação Agrícola, Engenharia 

de Pesca e Engenharia Ambiental. Esses dois últimos entraram em funcionamento a partir do 

primeiro semestre de 2006. Oferece também cinco cursos de pós-graduação: Clínica e Cirurgia 

de Pequenos Animais, Bovinocultura, Agronegócio, Irrigação e Drenagem, e Carcinicultura. 

(www.ufersa.br)  

A missão da UFERSA é  

produzir e difundir conhecimentos no campo da educação superior, com 

ênfase na região semiárida brasileira, contribuindo para o exercício pleno da 

cidadania, mediante formação humanística, crítica e reflexiva, preparando 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.155-2005?OpenDocument
http://www.ufersa.br/


166 
 

 

profissionais capazes de atender as demandas da sociedade. (PDI, 2015-2019, 

p. 17). 

 

As atividades de Arquivo são desenvolvidas pela Divisão de Arquivo e Protocolo 

(DIAP), diretamente subordinada à Pró-Reitoria de Administração (PROAD), que é 

responsável pelo planejamento, coordenação e organização do sistema de arquivos da 

UFERSA, incluído os serviços de Gestão Eletrônica de Documentos, bem como os serviços de 

informação e o fluxo, emissão e recebimento de todas as correspondências institucionais. 

(EMENDA REGIMENTAL nº 06, 2013). 

A Divisão de Arquivo e Protocolo é constituída por: 

I – Setor de Arquivo Geral, 

II – Setor de Correspondências, e 

                            III – Setor de Protocolo Geral. (EMENDA REGIMENTAL nº 06, 2013). 

 

Ao Setor de Arquivo Geral compete: 

Planejar, coordenar, executar e avaliar a implantação de programas de gestão 

de documentos; 

Aplicar os códigos e planos de classificação, assim como a tabela de 

temporalidade e destinação de documentos; 

Acompanhar a transferência, o recolhimento e a doação de documentos, 

procedendo ao registro de sua entrada e o encaminhamento às unidades 

competentes; 

Executar e avaliar as atividades relacionadas com a recepção, a conferência, o 

arranjo, a descrição e a guarda dos documentos permanentes; 

Executar atividades relativas a cópias, transcrição e à autenticação de 

documentos sob a sua guarda; 

Desenvolver as atividades de consulta e de divulgação, viabilizando o acesso 

aos documentos sob a sua guarda, promovendo o acesso à informação. 

Implantar, coordenar e controlar os documentos normativos e institucionais 

da UFERSA através da gestão documental do Arquivo Geral e setoriais. 

Coordenar os serviços de manutenção, higienização, conservação do acervo e 

de desenvolvimento do Arquivo Geral da UFERSA;  

Prestar assessoria e treinamentos referentes à gestão documental e demais 

assuntos arquivísticos aos diversos setores da UFERSA. 

Implementar e coordenar o Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) 

na instituição. 

Coordenar a Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) na 

UFERSA, que será responsável pela análise e deliberação final referente aos 

prazos de guarda e destinação final dos documentos produzidos pela 

universidade; 

Exercer outras atividades de responsabilidade do Setor. (EMENDA 
REGIMENTAL nº 06, 2013). 

 

Ao Setor de Protocolo compete: 

Receber, conferir, autuar, cadastrar e classificar os documentos de acordo com 

o Código de Classificação de Assuntos adotado pela UFERSA; 
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Registrar em sistema eletrônico a tramitação dos processos enviados ou 

recebidos para arquivamento; 

Prestar informações as partes interessadas sobre a tramitação de seus 

processos; 

Prestar informações, verbalmente ou por escrito, sobre os feitos distribuídos, 

quando solicitadas; 

Manter registro informatizado dos processos que tramitam no setor; 

Gerenciar o tramite e distribuição de processos autuados para os diversos 

setores da UFERSA; 
Exercer outras atividades de responsabilidade do Setor. (EMENDA 
REGIMENTAL nº 06, 2013). 

 

Assim como se apresentou a UFRN, a UFERSA também destaca em seu documento 

oficial a proposta de um sistema de arquivos, porém esse documento não trouxe elementos 

suficientes para descrevê-lo, seguindo-se ao encaminhamento do questionário de pesquisa do 

qual obteve-se a seguinte resposta: “A Divisão de Arquivo e Protocolo, informa que a 

Universidade não adotou o sistema de arquivo. Dito isso, registramos que há estudos 

preliminares para esta demanda.” 

Para além da criação do sistema de arquivos, observamos, de acordo com o 

documento apresentado pela UFERSA, que existe a preocupação por parte da Universidade em 

relação aos seus arquivos, mas não podemos afirmar que a gestão, preservação e acesso estão 

em consonância com a legislação vigente. 

 Região Norte 

A região Norte do país é formada por sete Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins. Possui 11 universidades que estão identificadas com dados 

gerais, conforme o quadro a seguir:  

Quadro 19 – Universidades Federais Brasileiras da região Norte 

INSTITUIÇÃO ATO DE 

CRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE 

SERVIDORES 

NÚMERO DE 

DISCENTES 

Universidade Federal 

do Acre – UFAC 

Lei nº 6.025 de 

05 de abril de 

1974 

Rio Branco - Acre, 

multicampi 

1.779 9.564 

Universidade Federal 

do Amazonas – 

UFAM 

Lei no 4.069-a, de 

12 de junho de 

1962 

Manaus – Amazonas, 

multicampi 

4.026 29.427 

Universidade Federal 

do Oeste do Pará – 

UFOPA 

Lei nº 12.085, 

de 5 de novembro 

de 2009 

Santarém - Pará, 

multicampi 

1.271 6.238 

Universidade Federal 

do Pará – UFPA 

Lei nº 3.191, de 2 

de julho de 1957 

Belém - Pará, 

multicampi 

6.346 38.858 

Universidade Federal 

Rural da Amazônia – 

UFRA 

Lei no 10.611, de 

23 de dezembro 

de 2002 

Belém - Pará, 

multicampi 

1.351 6.615 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.069-a-1962?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.069-a-1962?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.069-a-1962?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.191-1957?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.191-1957?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.611-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.611-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.611-2002?OpenDocument


168 
 

 

Universidade Federal 

de Roraima – UFRR 

Lei no 7.364, de 

12 de setembro 

de 1985 

Boa Vista – Roraima, 

multicampi 

1.255 6.206 

Universidade Federal 

do Tocantins – UFT 

Lei no 10.032, de 

23 de outubro de 

2000 

Palmas – Tocantins, 

multicampi 

2.353 16.257 

Universidade Federal 

do Amapá – UNIFAP 

Lei nº 7.530, de 

29 de agosto de 

1986 

Macapá – Amapá, 

multicampi 

1.419 9.742 

Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do 

Pará – UNIFESSPA 

Lei nº 12.824, de 

5 de junho de 

2013 

Marabá – Pará, 

multicampi 

1.099 3.488 

Universidade Federal 

de Rondônia – UNIR 

Lei nº 7.011, de 8 

de julho de 1982. 

Porto Velho – 

Rondônia, multicampi 

1.548 11.097 

Universidade Federal 

do Norte do 

Tocantins – UFNT – 

EM TRANSIÇÃO 

Lei nº 13.856, de 

8 de julho de 

2019 

Araguaína - Tocantins ----- ----- 

Fonte: Ministério da Educação (e-Sic nº 23480013298201986); sítios institucionais, Portal da 

Transparência, Folha de São Paulo.  

 Universidade Federal do Pará 

Sancionada pelo Presidente Juscelino Kubitschek e após cinco anos de tramitação 

legislativa, a Lei nº 3.191/1957 criou a Universidade Federal do Pará (UFPA) através da junção 

das sete faculdades federais, estaduais e privadas existentes em Belém: Medicina, Direito, 

Farmácia, Engenharia, Odontologia, Filosofia, Ciências e Letras e Ciências Econômicas, 

Contábeis e Atuariais.  

Atualmente, a UFPA é constituída por 15 institutos, oito núcleos, 36 bibliotecas 

universitárias, dois hospitais universitários e uma escola de aplicação, e tem como missão: 

“produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos 

capazes de promover a construção de uma sociedade inclusiva e sustentável.” E por visão: “ser 

reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela qualidade no ensino, na produção de 

conhecimento e em práticas sustentáveis, criativas e inovadoras integradas à sociedade. 

(www.ufpa.br). 

As atividades arquivísticas da Universidade são desenvolvidas pelo Arquivo 

Central, órgão suplementar instituído pelo art. 100 do Estatuto da UFPA.  

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

O Arquivo Central da UFPA, diretamente subordinado à Reitoria, teve seu 

Regimento Interno aprovado pela Resolução do CONSUN nº 662, de 31 de março de 2009, 

com a seguinte estrutura: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.011-1982?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.011-1982?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.856-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.856-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.856-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.191-1957?OpenDocument
http://www.ufpa.br/
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Organograma 4 – Arquivo Central da UFPA 

 

Fonte: www.ufpa.br/arquivocentral 

Ao Arquivo Central, compete: 

I – estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema de Arquivos, 

visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos dos arquivos da 

UFPA;  

II – operacionalizar as recomendações do Conselho;  

III – propor e executar uma política de produção, organização e preservação 

de documentos das atividades-meio e fim da UFPA, articulando-se com as 

unidades acadêmicas e administrativas;  

IV – cumprir e fazer cumprir a legislação e normas da área arquivística;  

V – oferecer estágios a estudantes de Graduação e Pós-Graduação, e 

profissionais das diversas áreas, na realização de suas atividades;  

VI – coordenar e operacionalizar as recomendações e decisões da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, elaborando manuais de 

normas do Sistema de Arquivos, estabelecendo diretrizes para conservação, 

acesso, avaliação e transferência e/ou recolhimento de documentos;  

VII – determinar o recolhimento dos documentos de valor permanente, dos 

arquivos setoriais para o Arquivo Central;  

VIII – fixar critérios que assegurem condições adequadas para implementação 

de serviços automatizados, bem como criar uma política de mudança de 

suporte;  

IX – programar, promover e incentivar a ampla utilização do Arquivo Central 

como Laboratório de pesquisa e investigação histórica;  

X – disciplinar a reprodução e a consulta dos documentos;  

XI – elaborar programas de publicações e divulgação do acervo arquivístico 

da UFPA;  

XII – elaborar projetos relativos a atividades arquivísticas de organização e 

recuperação de informações científicas relacionadas ao acervo custodiado 

pelo Arquivo Central, para obtenção de recursos;  

http://www.ufpa.br/arquivocentral
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XIII – prestar serviços de consultoria e assessoria arquivística a unidades 

internas e a instituições/empresas externas;  

XIV – participar de eventos culturais, pesquisas e programa de interesse para 

a instituição; 

 XV – gerir recursos humanos, financeiros e materiais;  

XVI – promover o aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, destinado 

ao Sistema de Arquivos;  

XVII – integrar o sistema de informação da Universidade, considerado de 

interesse para os usuários do Sistema de Arquivos;  

XVIII – integrar os sistemas nacionais e internacionais de informação, visando 

ao acesso à produção científica de instituições congêneres e à divulgação da 

produção gerada pela Universidade;  

XIX – executar outras atividades que assegurem a operacionalização do 

Órgão. (REGIMENTO INTERNO, 2009). 
 

O Sistema de Arquivos da UFPA remonta os anos de 1988, quando instituído pela 

Resolução nº 590 de 21 de dezembro, antes mesmo da criação do Arquivo Central. 

Art. 1º. Fica aprovada a Instituição ao Sistema de Arquivos da UFPA que 

objetiva servir a instituição como fonte de informação, testemunho e 

referência, assegurar a proteção e preservação dos documentos Arquivísticos, 

tendo em vista seu valor administrativo, histórico, probatório e os interesses 

da comunidade; harmonizar as diversas fases da administração dos 

documentos, desde a sua produção até a guarda no arquivo permanente; Tudo 

de acordo com as especificações constantes do Processo nº 10867/88. 

O Arquivo Central é o órgão coordenador do Sistema de Arquivos que possui 

estrutura hierárquica e centralizada representada pelos modelos do SINAR e do SIGA. O 

Arquivo Central, o Conselho, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e os 

Arquivos Setoriais integram o Sistema, e seus objetivos são: 

  

Oferecer à Administração da Instituição informações as mais completas e 

precisas, aprimorando dessa maneira a eficácia das ações gerenciais; 

Assegurar a proteção e preservação dos documentos arquivísticos da UFPA, 

tendo em vista o seu valor probatório e histórico, e os interesses da 

comunidade; 

Conciliar as diversas fases da administração dos documentos arquivísticos, 

atendendo às particularidades das Unidades produtoras da documentação; 

Servir à Instituição como fonte de informação, testemunho e referência, 

promovendo a consulta e a pesquisa. (REGIMENTO INTERNO, 2009). 

 

2. Quanto à gestão de documento 

A gestão de documentos da UFPA fica a cargo da Coordenadoria de Gestão 

Documental, a quem compete:  

I – coordenar e supervisionar a Divisão de Comunicação, Divisão de 

Arquivos Setoriais e Divisão de Arquivos Intermediários;  

II – coordenar e supervisionar os Sistemas Informatizados;  
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III – elaborar manuais de normas e procedimentos gerais para autuação de 

documentos;  

IV – elaborar manual de rotinas para expedição de correspondências de 

acordo com as normas e procedimentos da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – EBCT;  

V – planejar meios adequados de guarda e conservação dos documentos;  

VI – fazer cumprir e observar a correta aplicação do Código de Classificação 

e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos do Conselho 

Nacional de Arquivos – CONARQ, relativos às atividades-meio e 

atividades-fim da UFPA;  

VII – fazer cumprir as normas relativas à guarda e consulta de documentos 

reservados e confidenciais, estabelecidas pela CPAD;  

VIII – propor o planejamento anual da Coordenadoria;  

IX – exercer outras atividades que assegurem o desempenho eficaz do órgão. 

(REGIMENTO INTERNO, art. 15, 2009). 

 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), consta do 

Regimento Interno do Arquivo Central, art. 9º, 2009, com as competências abaixo: 

 

I – orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da 

documentação produzida e acumulada na UFPA, tendo em vista a 

identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos 

destituídos de valor;  

II – estabelecer políticas de difusão e acesso às informações contidas no 

acervo do Arquivo Central, resguardando os documentos que requeiram sigilo 

e restrições;  

III – normalizar a incorporação de acervos de pessoas físicas e jurídicas de 

direito privado, considerados de interesse para a Universidade.  

§ 1º Os documentos relativos às atividades-meio são analisados, avaliados e 

selecionados pela CPAD da UFPA e das unidades geradoras dos arquivos, 

obedecendo aos prazos estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação 

expedida pelo Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ.  

§ 2º Os documentos relativos às atividades-meio não constantes da tabela 

referida no § 1º são submetidos à CPAD da UFPA e das unidades geradoras 

dos arquivos, que estabelecem os prazos de guarda e destinação daí 

decorrentes, a serem aprovados pelo Arquivo Nacional.  

§ 3º Os documentos relativos às atividades-fim são avaliados e selecionados 

pelos órgãos ou unidades geradores dos arquivos, em conformidade com a 

tabela de temporalidade e destinação expedida pelo CONARQ. 

3. Quanto ao acesso 

O acesso aos documentos de arquivo está garantido pela UFPA através da Divisão 

de Arquivos Intermediários, unidade subordinada à Coordenadoria de Gestão Documental e da 

Divisão de Pesquisa e Investigação Histórica, unidade diretamente subordinada à 

Coordenadoria de Arquivos Permanentes. (REGIMENTO INTERNO, arts. 18 e 20, 2009).  
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4. Quanto à guarda de documentos permanente 

Os documentos de valor permanente da UFPA são recolhidos ao Arquivo Central e 

geridos pela Coordenadoria de Arquivos Permanentes, unidade subordinada ao Diretor, a qual 

compete: 

 I – receber, custodiar e organizar os documentos de valor permanente, 

oriundos dos Arquivos Setoriais e do Arquivo Intermediário;  

II – participar do processo de avaliação de documentos;  

III – fornecer, quando devidamente autorizado, cópias autenticadas dos 

documentos sob sua custódia;  

IV – informar e fornecer subsídios à administração superior, com base nos 

documentos custodiados 

V – planejar meios adequados de guarda, conservação e restauração de 

documentos;  

VI – manter intercâmbio com outros arquivos e instituições científicas 

nacionais e internacionais;  

VII – propor o planejamento anual da Coordenadoria;  

VIII – exercer outras atividades que assegurem o desempenho eficaz do órgão. 

(REGIMENTO INTERNO, art. 19, 2009). 

 

Pode-se considerar que a UFPA, segundo os documentos normativos, está em 

consonância com a legislação vigente. 

 Região Sudeste 

A região Sudeste do país é formada por quatro estados: Minas Gerais, São Paulo, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro. Possui 19 universidades que estão identificadas com dados 

gerais, conforme o quadro a seguir:  

Quadro 20 – Universidades Federais Brasileiras da região Sudeste 

INSTITUIÇÃO ATO DE 

CRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE 

SERVIDORES 

NÚMERO DE 

DISCENTES 

Universidade Federal 

do ABC – UFABC 

Lei nº 11.145, de 

26 de julho de 

2005 

ABC Paulista – São 

Paulo, multicampi 

1.776 12.670 

Universidade Federal 

do Espírito Santo – 

UFES 

Lei no 3.868, de 

30 de janeiro de 

1961 

Vitória – Espírito 

Santo, multicampi 

4.559 24.252 

Universidade Federal 

Fluminense – UFF 

Lei no 3.848, de 

18 de dezembro 

de 1960. 

Niterói – Rio de 

Janeiro, multicampi 

8.286 47.254 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora – 

UFJF 

Lei no 3.858, de 

23 de dezembro 

de 1960. 

Juiz de Fora – Minas 

Gerais 

3.897 21.010 

Universidade Federal 

de Lavras – UFLA 

Lei nº 8.956, de 

15 de dezembro 

de 1994. 

Lavras – Minas Gerais 1.629 10.904 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.848-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.848-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.848-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.858-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.858-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.858-1960?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.956-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.956-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.956-1994?OpenDocument
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Universidade Federal 

de Minas Gerais – 

UFMG 

Lei nº 971, de 16 

de dezembro de 

1949 

Belo Horizonte – Minas 

Gerais, multicampi 

8.917 31.609 

Universidade Federal 

de Ouro Preto – 

UFOP 

Decreto-Lei nº 

778, de 21 de 

agosto de 1969 

Ouro Preto – Minas 

Gerais, multicampi 

2.082 12.136 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – 

UFRJ 

Decreto nº 

14.343 de 7 de 

setembro de 1920 

Rio de Janeiro – RJ, 

multicampi 

15.839 45.373 

Universidade Federal 

Rural do Rio de 

Janeiro – UFRRJ 

Decreto-Lei n. 

6.155 - de 30 de 

dezembro de 

1943 

Seropédica – Rio de 

Janeiro, multicampi 

3.028 20.627 

Universidade Federal 

de São Carlos – 

UFSCar 

Decreto nº 

62.758, de 22 de 

maio de 1968 

São Carlos – São Paulo, 

multicampi 

2.796 13.111 

Universidade Federal 

de São João del-Rei – 

UFSJ 

Lei nº 10.425, 

de 19 de abril de 

2002. 

São João del-Rei – 

Minas Gerais, 

multicampi 

3.377 12.472 

Universidade Federal 

do Triangulo Mineiro 

– UFTM 

Lei nº 11.152, de 

29 de julho de 

2005 

Uberaba – Minas 

Gerais 

2.568 6.048 

Universidade Federal 

de Uberlândia – UFU 

Decreto-Lei nº 

762, de 14 de 

agosto de 1969 

Uberlândia – Minas 

Gerais, multicampi 

5.909 22.130 

Universidade Federal 

de Viçosa – UFV 

Decreto-Lei nº 

570 de 08 de 

maio de 1969 

Viçosa – Minas Gerais, 

multicampi 

3.790 13.613 

Universidade Federal 

dos Vales do 

Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM 

Lei nº 11.173, de 

6 de setembro de 

2005. 

Diamantina – Minas 

Gerais, multicampi 

1.786 9.319 

Universidade Federal 

de Alfenas – 

UNIFAL 

Lei nº 11.154, de 

29 de julho de 

2005. 

Alfenas – Minas 

Gerais, multicampi 

1.206 6.442 

Universidade Federal 

de Itajubá – UNIFEI 

Lei nº 10.435, 

de 24 de abril de 

2002. 

Itajubá – Minas Gerais 1.239 7.155 

Universidade Federal 

de São Paulo – 

UNIFESP 

Lei nº 8.957, de 

15 de dezembro 

de 1994. 

São Paulo – SP, 

multicampi 

7.746 11.191 

Universidade Federal 

do Estado do Rio de 

Janeiro – UNIRIO 

Lei nº 6.655, de 5 

de junho de 1979 

Rio de Janeiro - RJ 3.040 13.760 

Fonte: Ministério da Educação (e-Sic nº 23480013298201986); sítios institucionais, Portal da 

Transparência, Folha de São Paulo. 

 Universidade Federal de Juiz de Fora 

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi criada pela Lei nº 3.858/1960, 

pelo presidente Juscelino Kubitschek. A Cidade Universitária foi construída no ano de 1969, 

local onde se mantém até os dias de hoje. Foi a segunda Universidade Federal do interior do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.425-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.425-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.425-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.173-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.173-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.173-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.154-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.154-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.154-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.435-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.435-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.435-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.957-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.957-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.957-1994?OpenDocument
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país a ser criada. A Universidade se formou a partir da agregação de instituições de Ensino 

Superior de Juiz de Fora, reconhecidos e federalizados. Medicina, Engenharia, Ciências 

Econômicas, Direito, Farmácia e Odontologia foram seus primeiros cursos. (www.ufjf.br). A 

UFJF tem por missão: 

produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e 

tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o 

exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e 

internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e 

democrática e na defesa da qualidade de vida. (PDI, 2016-2020, p. 17). 

As atividades arquivísticas da UFJF são desenvolvidas atualmente pelo Arquivo 

Central, criado pela Resolução CONSU nº 15, de 31 de maio de 2011, como órgão suplementar 

da Universidade. 

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

De acordo com a Resolução de criação do Arquivo Central em seu art. 5º, tem a 

finalidade de “[...] implementar, executar, supervisionar e dar apoio aos diversos órgãos e 

Unidades desta autarquia na execução do Sistema de Arquivos (SIARQ/UFJF) 

institucionalizado por esta Resolução, responsabilizando-se pela normalização dos 

procedimentos técnicos aplicados aos arquivos da UFJF.” 

O Arquivo Central está estruturado conforme organograma abaixo: 

Organograma 5 – Arquivo Central da UFJF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com a Resolução CONSU nº 15, 2011. 
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http://www.ufjf.br/


175 
 

 

Compete ao Arquivo Central:  

  
I. responsabilizar-se pela administração geral do Arquivo Central;  

II. presidir o Conselho Técnico-administrativo; 

III. coordenar a política de gestão documental da UFJF em consonância com 

a legislação federal, cumprindo e fazendo cumprir esta Resolução;  

IV. promover a articulação dos órgãos integrantes do SIARQ/UFJF;  

V. indicar, para nomeação do Reitor, o Secretário do Arquivo, o Coordenador 

do Sistema de Arquivos e os titulares das Gerências do Arquivo Central;  

VI. elaborar o relatório anual das atividades do Arquivo e encaminhá-lo ao 

Reitor, após aprovação do Conselho Técnico-Administrativo;  

VII. tomar as providências para as operações básicas de destinação, isto é, 

descarte ou recolhimento, dos documentos intermediários sob sua custódia;  

VIII. recolher e custodiar os documentos arquivísticos da Universidade em 

fase permanente, em especial, aqueles de interesse para a história da UFJF;  

IX. exercer outras funções nos termos desta Resolução, visando os objetivos 

do Arquivo Central. (RESOLUÇÃO CONSU nº 15, art. 11, 2011). 

 

A Coordenação do Sistema de Arquivos possui as seguintes competências: 

 

I. integrar, harmonizar e coordenar as atividades de gestão arquivística de 

documentos desenvolvidas no âmbito da UFJF.  

II. implementar e acompanhar rotinas de trabalho desenvolvidas no âmbito da 

gestão arquivística de documentos da UFJF, visando à padronização dos 

procedimentos técnicos relativos às atividades de produção, classificação, 

registro, tramitação, arquivamento, preservação, empréstimo, consulta, 

expedição, avaliação, transferência e recolhimento ou eliminação de 

documentos de arquivo e ao acesso às informações neles contidas; 

III. prestar orientação técnica aos órgãos integrantes do SIARQ;  

IV. manter cadastro atualizado dos setores da UFJF com funções de protocolo 

e arquivo corrente;  

V. manter cadastro atualizado das unidades acumuladoras de documentos 

arquivísticos da UFJF;  

VI. manter cadastro atualizado da tipologia documental da UFJF;  

VII. prestar apoio às Comissões de Avaliação de Documentos da UFJF. 

(RESOLUÇÃO CONSU nº 15, art. 13, 2011). 

 

Observa-se neste artigo que ao Sistema de Arquivos abrange apenas a fase corrente 

dos documentos de arquivo estando assim, em inconformidade com a perspectiva sistêmica. 

Porém, no art. 17, da Resolução CONSU nº 15, é dado um conceito para o Sistema 

de Arquivos (SIARQ/UFJF): “é o conjunto de objetivos, princípios, diretrizes e programas 

propostos pelo Arquivo Central buscando a integração dos diversos arquivos dos órgãos e 

Unidades da UFJF de forma a garantir a gestão unificada de seus documentos arquivísticos.” 

Ou seja, existem dois momentos para o SIARQ/UFJF, tornando-se confuso seu entendimento. 

Neste segundo momento da referida Resolução, o SIARQ/UFJF apresenta as seguintes 

diretrizes:  
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I. proteção, organização e integração do seu acervo arquivístico;  

II. racionalização da produção dos seus documentos arquivísticos; 

III. redução dos custos operacionais da gestão e armazenagem da sua 

documentação arquivística;  

IV. promoção, de forma ágil e segura, do acesso aos documentos de 

arquivo da UFJF e às informações neles contidas, resguardado o aspecto 

de sigilo e as restrições administrativas ou legais;  

V. melhoria da eficiência e transparência administrativa.  

VI. assegurar condições de preservação e acesso aos documentos. 

(RESOLUÇÃO CONSU nº 15, art. 18, 2011). 
 

O SIARQ/UFJF apresenta-se de forma hierárquica e centralizada, sendo o Arquivo 

Central seu órgão central. 

2. Quanto à gestão de documentos 

Percebe-se no documento apresentado que a gestão de documentos se divide entre 

a Coordenação do Sistema de Arquivos e a Coordenação de Arquivos Intermediários, sendo 

assim, inconsistente com o ciclo de vida dos documentos de arquivo. Nota-se uma diferença de 

nomenclatura entre o art. 6º, Coordenação de Arquivos Intermediários, e o art. 15, Gerência de 

Arquivos Intermediários. A essa Coordenação ou Gerência compete:  

I. autorizar a transferência de documentos em fase intermediária para suas 

dependências;  

II. supervisionar a transferência de documentos nos prazos regulares com a 

observância das normas e instruções aprovadas pelo Arquivo Central;  

III. custodiar os documentos em fase intermediária transferidos para a 

Gerência, controlando o acesso e os empréstimos;  

IV. executar as operações de destinação dos documentos custodiados pela 

Gerência, em conformidade com a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo da UFJF. (RESOLUÇÃO CONSU nº 15, art. 15, 

2011). 

 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) é dada como um 

órgão especial com as seguintes competências: 

I. orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da 

documentação arquivística produzida e acumulada no âmbito de atuação da 

UFJF, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente 

e a eliminação dos destituídos de valor;  

II. orientar e coordenar o processo de análise, avaliação e seleção da 

documentação produzida e acumulada na UFJF, em razão de suas funções e 

atividades, de qualquer espécie, natureza ou suporte, analógica ou digital, 

tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a 

eliminação dos destituídos de valor;  

III. Elaborar e enviar proposta ao Arquivo Nacional, da inserção de descritores 

ao Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativos às 

atividades–meio da Administração Pública, aprovado pela Resolução nº 14, 

de 24 de outubro de 2001, do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ.  
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IV. Elaborar e enviar proposta ao Arquivo Nacional, de prazos de guarda e 

destinação à Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos 

de Arquivo relativos às atividades– meio da Administração Pública, aprovado 

pela Resolução nº 14, de 2001, do CONARQ.  

V. Elaborar e enviar ao Arquivo Nacional proposta de inserção de descritores 

ao Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativos às 

atividades–fim das IFES, e/ou de prazos de guarda e destinação final à Tabela 

de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às suas atividades–

fim.  

VI. opinar sobre os programas de informatização de documentos, a produção 

eletrônica de documentos arquivísticos e a instalação de redes de informação 

e bancos de dados que se refiram a documentos arquivísticos;  

VII. propor a constituição de comissões especiais provisórias ou grupos de 

trabalho provisórios para tratar de assuntos específicos relacionados à 

execução de suas competências;  

VIII. elaborar seu Regimento Interno, submetido à homologação do Reitor, 

ouvido o Diretor do Arquivo Central da UFJF;  

IX - propor medidas visando o aprimoramento do Sistema de Arquivos da 

UFJF. (RESOLUÇÃO CONSU nº 15, art. 26, 2011). 

 

3. Quanto ao acesso 

Segundo a Resolução CONSU nº 15, 2011, art. 4º. “A UFJF franqueará a consulta 

ao seu patrimônio arquivístico público na forma da legislação em vigor.” 

4. Quanto à guarda de documentos permanente 

Os documentos de valor permanente da UFJF são administrados pela Gerência de 

Arquivos Permanente e novamente, ocorre uma diferença de nomenclatura em relação ao art. 

6º, Coordenação de Arquivos Permanentes, a qual compete: 

I. autorizar o recolhimento de documentos em fase permanente para suas 

dependências, em conformidade com a Tabela de Temporalidade e Destinação 

e com instruções aprovadas pelo Arquivo Central da UFJF;  

II. autorizar o recolhimento da massa documental acumulada, em 

conformidade com instruções aprovadas pelo Arquivo Central da UFJF;  

III. custodiar os documentos em fase permanente transferidos para a Gerência, 

procedendo ao arranjo dos mesmos e supervisionando o acesso;  

IV. elaborar os instrumentos descritivos do acervo permanente do Arquivo 

Central visando sua divulgação e atendimento aos consulentes;  

V. participar de programas e projetos especiais visando a preservação da 

memória institucional. (RESOLUÇÃO CONSU nº 15, art. 16, 2011). 

  

E a preservação de documentos é atribuição da Gerência de Preservação, de novo, 

a diferença de nomenclatura em relação ao art. 6º, Coordenação de Preservação, a qual compete:  
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I. estimular, promover, gerenciar e orientar as ações de conservação 

preventiva e interventiva dos documentos integrantes do patrimônio 

arquivístico da UFJF, em qualquer uma das fases do seu ciclo de vida e de 

outros documentos não arquivísticos integrantes do patrimônio documental da 

UFJF;  

II. promover, em conformidade com os recursos disponíveis, a microfilmagem 

dos documentos arquivísticos de valor permanente, tendo em vista a 

preservação da memória institucional, a preservação da cultura e a promoção 

da pesquisa;  

III. promover, em conformidade com os recursos disponíveis, a 

microfilmagem e/ou digitalização de documentos de interesse para a memória 

social, provenientes de instituições diversas que integrem o patrimônio 

histórico cultural juizforano, mineiro ou brasileiro.  

IV. promover, em conformidade com os recursos disponíveis, a digitalização 

dos documentos de valor permanente e os de guarda temporária por longos 

períodos, visando sua difusão e acesso;  

V. promover, em conformidade com os recursos disponíveis, a conservação e 

reformatação de documentos não arquivísticos integrantes do acervo 

documental da Universidade ou de interesse para a história da UFJF. 

(RESOLUÇÃO CONSU nº 15, art. 14, 2011). 

 

A resolução de criação do Arquivo Central e do Sistema de Arquivos apresentou 

um texto confuso em relação à sua estrutura e formatação, dando a entender, em certos 

momentos, algumas inconsistências em relação à atuação do Sistema de Arquivos e sua 

abrangência quanto a gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo. Porém, percebe-

se que está em consonância com a legislação vigente. 

 

 Universidade Federal de Minas Gerais 

Criada pela Lei nº 971/1949, a mais antiga Universidade de Minas Gerais teve sua 

origem a partir da junção de instituições superiores: a Faculdade de Direito de 1892, a Escola 

Livre de Odontologia de 1907, a Faculdade de Medicina de 1911 e a Escola de Engenharia de 

1911. Com o nome de Universidade de Minas Gerais (UMG), era uma instituição privada e 

subsidiada pelo Estado. (www.ufmg.br). 

A partir de 1965, por determinação do Governo Federal, passa a adotar o nome de 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pessoa jurídica de direito público, mantida 

pela União e dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão 

financeira e patrimonial. (www.ufmg.br). Tem por missão  

gerar e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, 

destacando-se como Instituição de referência na formação de indivíduos 

críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e 

comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade, com vistas à 

promoção do desenvolvimento econômico, da diminuição de desigualdades 

sociais, da redução das assimetrias regionais, bem como do desenvolvimento 

sustentável. (PDI, 2018-2023, p. 17). 

http://www.ufmg.br/
http://www.ufmg.br/
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Atualmente, as atividades arquivísticas da UFMG são desenvolvidas pela Diretoria 

de Arquivos Institucionais (DIARQ), criada pela Resolução Complementar nº 1, de 31 de março 

de 2015. 

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

A DIARQ-UFMG é um órgão auxiliar da Reitoria e possui as seguintes 

competências: 

coordenar a implantação da política arquivística para o Sistema de Arquivos 

da Universidade Federal de Minas Gerais (SIARQ/UFMG); 

atuar como órgão coordenador do SIARQ/UFMG; 

estabelecer interface com os arquivos das Unidades Acadêmicas e 

Administrativas da Universidade, integrantes do SIARQ/UFMG; 

promover eventos técnicos e científicos, visando a disseminar o acervo 

documental da UFMG, para fins de pesquisa. (RESOLUÇÃO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO nº 3, art. 2º, 2015). 

 

Não foi localizado um organograma para a DIARQ-UFMG, porém, à sua estrutura 

integram: 

 
I. A Diretoria; 

II. A Secretaria Administrativa; 

III. A Comissão Central Permanente de Avaliação de Documentos 

Arquivísticos – CPAD Central. (RESOLUÇÃO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO nº 3, art. 3º, 2015). 

2. Quanto à gestão de documento 

Quanto à gestão de documentos na UFMG, as Resoluções apresentadas não 

possuem uma estruturação na sua forma conceitual e na sua forma física, ou seja, não existe 

uma unidade específica que represente a gestão de documentos organicamente, apenas estrutura 

a Comissão Central Permanente de Avaliação de Documentos Arquivísticos. 

Compete à CPAD Central: 

I. elaborar e acompanhar o processo de avaliação de documentos da 

universidade; 

II. orientar e normalizar a produção e o fluxo de documentos;  

III. elaborar os planos de classificação e de tabelas de temporalidade de 

documentos, atualizá-los e velar por sua aplicação. 

Parágrafo único: o processo de avaliação referido no inciso I deste artigo 

consistirá na determinação do ciclo de vida dos documentos, na fixação do 

prazo de guarda e em sua destinação final, conforme legislação pertinente. 

(RESOLUÇÃO CONSELHO UNIVERSITÁRIO nº 3, art. 7º, 2015). 

 

 De acordo com a Resolução em pauta, “Será criada nas Unidades Acadêmicas, 

Especiais e Administrativas, por solicitação da DIARQ, Comissão Setorial Permanente, para 
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avaliação de documentação produzida e acumulada em seu âmbito, conforme determina o 

Artigo 18, Capítulo 4, Seção I, do Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002.” 

Quanto ao acesso e à guarda de documentos permanente, as Resoluções 

apresentadas não faz menção. Porém, no sítio oficial da DIARQ-UFMG, localizamos 

informações importantes quanto à gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo, 

representados na missão, visão e valores da unidade. 

Missão 

Atuar na formulação e coordenação da política de gestão de documentos da 

universidade, contribuindo para a eficiência administrativa e a preservação da 

memória institucional. 

Visão 

Ser reconhecida como órgão de coordenação do Sistema de Arquivos da 

UFMG, implementando a gestão documental e assegurando o acesso à 

documentação administrativa e acadêmica, assim como preservando os 

registros da memória institucional. 

Valores 

Transparência administrativa, eficiência gerencial e memória institucional. 

(www.ufmg.br/diarq).  

 

Também localizamos no mesmo sítio um conceito para Sistema de Arquivos, que 

da mesma forma não está estruturado nas Resoluções encontradas. 

O Sistema de Arquivos é o conjunto de órgãos arquivísticos que se relacionam 

entre si com vistas a promover a gestão continuada dos documentos de 

arquivo. Tem por objetivo assegurar a conservação, a proteção, e o acesso aos 

documentos para defesa de direitos ou como elementos de prova, informação 

ou fonte para a pesquisa científica. O Sistema de Arquivos da UFMG é 

composto por: DIARQ, Comissão Central Permanente de Avaliação de 

Documentos Arquivísticos (CPAD-Central), Arquivos Setoriais das Unidades 

Acadêmicas e Administrativas, Comissões Setoriais Permanentes de 

Avaliação de Documentos Arquivísticos (CPADs-Setoriais). 

(www.ufmg.br/diarq). 

 

Observamos então, que, apesar da documentação de criação da unidade responsável 

pelas atividades arquivísticas da UFMG apresentar poucas informações, o sítio oficial da 

DIARQ faz uma complementação, podendo-se dizer que a Universidade está em consonância 

com a legislação vigente quanto à gestão, preservação e acesso, porém, não podemos afirmar 

se, de fato, as ações são implementadas. 

 Universidade Federal do Espírito Santo 

A Universidade Federal do Espírito Santo surgiu em 1954, como Universidade 

Estadual e em meio a um contexto político e econômico difícil que foi acentuado pela morte do 

presidente Getúlio Vargas e pela decadência do café no Estado, necessitando de mudanças 

http://www.ufmg.br/diarq
http://www.ufmg.br/diarq
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significativas em seu cenário econômico. A federalização da Universidade inicia-se em 1961 

pelo presidente Juscelino Kubitschek quando assinou a Lei nº 3.868. 

A Universidade, atualmente, definiu sua missão, visão e valores como: 

Missão: Gerar avanços científicos, tecnológicos, educacionais, culturais e 

sociais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, produzindo, 

transferindo e socializando conhecimentos e inovações que contribuam para a 

formação do cidadão, visando ao desenvolvimento sustentável no âmbito 

regional, nacional e internacional. 

Valores: Comprometimento e zelo com a Instituição; Defesa da Universidade 

gratuita como bem público; Busca permanente da excelência no ensino, na 

pesquisa, na extensão e na gestão; Atuação calcada nos princípios da ética, da 

democracia e da transparência; Respeito à justiça, à equidade social, à 

liberdade de pensamento e de expressão; Compromisso com a coletividade, a 

pluralidade, a individualidade e a diversidade étnica e cultural; 

Responsabilidade social, interlocução e parceria com a sociedade; 

Preservação e valorização da vida; Gestão participativa. 

Visão: Ser reconhecida como instituição pública de excelência nacional e 

internacional em ensino, pesquisa e extensão, integrada à sociedade e 

comprometida com a inovação e o desenvolvimento sustentável. 

(www.ufes.br).  

 

Fato curioso é que, de acordo com a Resolução do Conselho Universitário nº 08, de 

10 de abril de 2014, em seu art. 1º, que aprova a reestruturação organizacional da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), a Gestão da Informação aparece repetidas vezes, como uma 

unidade orgânica da estrutura superior da Universidade, porém não foi localizado no Estatuto 

e no Regimento Geral a regulamentação, as atribuições e a definição desta Gestão da 

Informação. Apresenta-se da seguinte forma: 

Reitoria – Chefia de Gabinete – Coordenação de Gestão da Informação 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAECI) – Seção de Gestão da Informação 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) – Coordenação de Gestão da Informação 

PROGEP – Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) – Coordenação de Documentação 

Institucional 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) – Departamento 

de Gestão da Informação 

Comissão Própria de Avaliação Institucional – Secretaria de Avaliação Institucional (SAI) – 

Seção de Gestão da Informação 

Pró-Reitoria de Administração (PROAD) – Coordenação do SIARQ 

Prefeitura Universitária (PU) – Coordenação de Gestão da Informação 

A UFES instituiu seu Sistema de Arquivos (SIARQ) através da Resolução CUn nº 

33, de 14 de novembro de 2008. 

http://www.ufes.br/
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1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivo 

A Resolução supracitada aprova o Regimento Interno do SIARQ/UFES. 

Art. 1º O Sistema de Arquivos da Universidade Federal do Espírito Santo 

(SIARQ-UFES) compreende o Arquivo Central (Arquivos Intermediário e 

Permanente) e o Serviço de Protocolo Geral (SERPROG), vinculados 

administrativamente à Pró-reitoria de Administração (PROAD); e os 

Arquivos Setoriais Correntes e Especializados vinculados 

administrativamente às unidades universitárias em que estão fisicamente 

localizados. 

Parágrafo único. Consideram-se Arquivos Setoriais Correntes os arquivos 

localizados em todos os órgãos que compõem a estrutura organizacional da 

UFES; e Arquivos Especializados as unidades de informação, vinculadas ao 

ensino, pesquisa e extensão, estruturados e mantidos, in loco, para subsidiar 

os processos operacionais informacionais estratégicos. (RESOLUÇÃO CUn, 

nº 33, 2014). 

O Arquivo Central é a unidade coordenadora do SIARQ e tem as seguintes 

competências: 

I. Implantar, coordenar e controlar as atividades de gestão de documentos de 

arquivo, em seu âmbito de atuação e de seus seccionais;  

II. Implementar e acompanhar rotinas de trabalho desenvolvidas, no seu 

âmbito de atuação e de seus seccionais, visando à padronização dos 

procedimentos técnicos relativos às atividades de produção, classificação, 

registro, arquivamento, preservação, empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, transferência e recolhimento ou eliminação de documentos de 

arquivo e ao acesso às informações neles contidas;  

III. coordenar a elaboração de Plano de Classificação de Documentos de 

Arquivo, com base nas funções e atividades desempenhadas pela 

Universidade, e acompanhar a sua aplicação no seu âmbito de atuação e de 

seus seccionais;  

IV. atualizar, por meio da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos, e aplicar, após aprovação do Arquivo Nacional, a Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo (TTDDA);  

V. supervisionar e garantir a implementação da TTDDA impedindo a 

eliminação aleatória dos documentos de arquivo, visando à preservação da 

memória institucional da UFES;  

VI. elaborar manuais de normas do SIARQ/UFES, estabelecendo diretrizes 

para a preservação e conservação, acesso, avaliação e transferência de 

documentos ao Arquivo Central;  

VII. proporcionar aos servidores que atuam na área de gestão de documentos 

de arquivo a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento garantindo a 

atualização permanente;  

VIII. promover e articular o treinamento dos servidores técnicos dos Arquivos 

Correntes Setoriais e Especializados, para as funções específicas requeridas 

pela aplicação do Plano de Classificação de Documentos e da TTDDA, entre 

outras normas arquivísticas a serem implementadas pelo SIARQ/UFES;  

IX. normalizar o acesso dos usuários autorizados pelos órgãos produtores ao 

Arquivo Central;  

X. atender à pesquisa científica responsabilizando-se pela integridade do 

acervo sob sua custódia; 
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XI. subsidiar a administração da Universidade, dispondo a documentação 

como fonte de informação, testemunho, referência e como garantia de 

eficiência da gestão administrativa e dos direitos das pessoas;  

XII. integrar e harmonizar as atividades arquivísticas nas diferentes fases do 

ciclo vital do documento. (RESOLUÇÃO CUn, nº 33, art. 6º, 2014). 

 

A estrutura do SIARQ apresenta-se como a seguir: 

 

Organograma 6 – SIARQ-UFES 

                                              PROAD 

 

Coord. do SIARQ 

 

Arquivo Central 

Protocolo Geral 

 

                                              Arquivos Setoriais Correntes 

                                              Arquivos Especializados 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com a Resolução CUn, nº 33, 2014. 

O SIARQ possui os seguintes objetivos:   

I. gerenciar tecnicamente os procedimentos de avaliação e de arquivamento 

dos documentos de valor intermediário e permanente prioritariamente em 

suporte papel;  

II. promover o recolhimento dos documentos do Arquivo Intermediário para 

o Arquivo Permanente;  

III. orientar a transferência dos documentos dos arquivos setoriais para o 

Arquivo Central. (RESOLUÇÃO CUn, nº 33, art. 5º, 2014). 

2. Quanto à gestão de documentos 

A gestão de documentos da UFES está a cargo do Arquivo Central conforme citado 

acima. Porém, o seu desenvolvimento também é atribuição dos Arquivos Setoriais e dos 

Arquivos Especializados, conforme artigos 7º e 8º da Resolução CUn, nº 33, 2014. 
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3. Quanto ao acesso 

O acesso aos documentos de arquivo da UFES é franqueado pelo Arquivo Central, 

assim como os Arquivos Setoriais e os Arquivos Especializados. (Resolução CUn, nº 33, arts. 

6º, 7º e 8º, 2014) 

A destinação dos documentos de arquivo da UFES, parte do processo de avaliação 

de documentos, e está a cargo da Comissão Central de Avaliação de Documentos (CCAD) e 

das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSAD). A definição da CCAD diz que 

é um órgão de caráter permanente do SIARQ/UFES, que tem como atribuições 

elaborar e acompanhar juntamente com as Comissões Setoriais de Arquivos 

Correntes, previstas no art. 17 deste Regimento, o processo de avaliação de 

documentos da universidade, competindo-lhes mais especificamente orientar 

e normalizar o fluxo documental, respeitando-se as recomendações do 

Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA), da Administração 

Pública Federal, visando: I. à produção de documentos; II. à utilização de 

documentos de arquivo; III. à destinação de documentos de arquivo; IV. à 

preservação do patrimônio documental. (RESOLUÇÃO CUn, nº 33, art. 11, 

2014). 

 

Percebeu-se uma diferença de nomenclatura entre o art. 11, que denomina 

Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos, e o art. 17, Comissões Setoriais de Arquivo 

Corrente (CSAC’s). Compete às CSAC’s:  

 

I. propor a CCAD prazos de guarda dos documentos, em função dos valores 

que apresentem para fins administrativos, legais, fiscais, operacionais ou 

técnicos, propondo as tabelas setoriais de temporalidade e destinação de 

documentos;  

II. assessorar a CCAD no processo de avaliação dos documentos gerados e/ou 

recebidos pelos órgãos a que estão vinculados;  

III. assistir às atividades de seleção e destinação de documentos dos arquivos 

setoriais correntes. (RESOLUÇÃO CUn, nº 33, art. 17, 2014). 

4. Quanto à guarda de documentos permanente 

No que tange à preservação e a guarda dos documentos de valor permanente, de 

acordo com a Resolução CUn, nº 33, 2014, são de responsabilidade do Arquivo Central, dos 

Arquivos Setoriais e dos Arquivos Especializados,  

A partir dos documentos apresentados pela UFES, podemos verificar a falta de 

alguns conceitos, principalmente no que diz respeito a gestão da informação, termo que nomeia 

várias unidades orgânicas da Universidade, conforme Regimento Geral. Porém, podemos 

afirmar que, de acordo com a legislação vigente, percebe-se um alinhamento, mas não é 

possível afirmar que a gestão, preservação e acesso estão, de fato, sendo desenvolvidas. 
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 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

A mais antiga Universidade do Brasil foi criada pelo Decreto nº Decreto nº 14.343, 

de 7 de setembro de 1920, como Universidade do Rio de Janeiro, pela junção da Escola 

Politécnica, da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Direito. A Lei nº 452/1937, 

sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, organiza a URJ em Universidade do Brasil, 

juntando universidades de outros Estados brasileiros. Pelas mãos do presidente Castelo Branco 

e assinada a Lei nº 4.831/1965, a Universidade do Brasil passou a denominar-se Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, a UFRJ se constitui como a maior universidade 

pública federal do país e tem por missão e visão: 

MISSÃO Contribuir para o avanço científico, tecnológico, artístico e cultural 

da sociedade por meio de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

promovendo a formação de uma sociedade justa, democrática e igualitária.  

VISÃO Posicionar-se entre os líderes mundiais na produção de conhecimento 

e na formação emancipadora em diferentes áreas do saber, integrando-as de 

maneira a construir respostas para os inúmeros desafios do nosso século e 

destacando-se como um veículo transformador da realidade socioeconômica 

e ambiental. (PDI, 2020-2024, p. 55). 

 

As atividades arquivísticas na UFRJ são desenvolvidas pelo Arquivo Central, 

criado pela Portaria do Reitor nº 2726, de 29 de março de 2016. 

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

Identificou-se na Portaria de criação do Arquivo Central e do Sistema de Arquivos 

da UFRJ a aprovação do Regulamento do SIARQ, porém não foi localizado documento oficial 

que regule o funcionamento do Arquivo Central, suas informações foram localizadas no sítio 

oficial: www.siarq.ufrj.br 

O Arquivo Central é o órgão de coordenação do Sistema de Arquivos da 

UFRJ, responsável pelo desenvolvimento da gestão, preservação, acesso e 

divulgação do acervo arquivístico da Universidade. Constitui-se como órgão 

da Administração Central, diretamente subordinado à Reitoria e tem por 

objetivo principal implantar a Política Arquivística na UFRJ. 

O arquivo Central está estruturado de acordo com o organograma a seguir: 

 

 

 

 

http://www.siarq.ufrj.br/
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Organograma 7 – Arquivo Central/SIARQ-UFRJ 

 

Fonte: www.siarq.ufrj.br 

Não foi localizado conceito para sistema de arquivos no seu documento de criação, 

mas observou-se o conceito de arquivos:  

Parágrafo único: constituem arquivos o conjunto de documentos produzidos 

ou recebidos pela Universidade, bem como do seu corpo social, em 

decorrência do exercício de suas atividades, qualquer que seja o suporte da 

informação arquivística ou a natureza dos documentos, fonte fundamental 

para conhecimento e prova, assim como para salvaguarda e divulgação de 

nossa memória institucional, cultural e científica, (PORTARIA nº 2726, 

2016). 

O SIARQ-UFRJ tem os seguintes objetivos: 

a) elaborar a política arquivística que assegure a integridade do patrimônio 

documental arquivístico e promover sua gestão, preservação, valorização, 

difusão e acesso; 

b) implantar e promover, em colaboração das Pró-Reitorias e demais órgãos 

responsáveis pela administração universitária, a políticas arquivística da 

UFRJ, planos, projetos e ações que assegurem a integração das fases corrente, 

intermediária e permanente; 

http://www.siarq.ufrj.br/
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c) promover e normatizar a gestão do patrimônio documental arquivístico, de 

características administrativa e acadêmica; 

d) assegurar na UFRJ o cumprimento da legislação arquivística em vigor no 

Brasil; 

e) zelar pela preservação da documentação permanente da universidade, 

estabelecendo padrões para recolhimento, conservação, custódia e divulgação 

do patrimônio documental arquivístico produzido ou acumulado pela UFRJ, 

que seja de sua propriedade ou interesse; 

f) estabelecer critérios para aquisição, doação, permuta e cessão temporária de 

acervos arquivísiticos; 

g) promover o acesso aos arquivos da UFRJ e as informações neles contidas, 

utilizando instrumentos de pesquisa e os recursos tecnológicos disponíveis e 

adequados a este fim;   

h) promover a melhor capacitação profissional e a valorização do pessoal a 

serviço do SIARQ-UFRJ; 

i) promover a classificação da documentação arquivística quanto ao grau e 

prazo de sigilo referente aos assuntos relacionados à segurança da instituição, 

desenvolvimento científico ou tecnológico; 

j) prestar assessoria técnica, em matéria arquivística, aos pesquisadores para 

organização da documentação científica, oriundos das atividades de pesquisa 

e extensão; 

k) definir e estabelecer critérios e procedimentos para usos de nosso 

patrimônio documental arquivístico protegidos pela legislação sobre direitos 

autorais e propriedade industrial (patentes) e intelectual; 

l) estabelecer critérios para aquisição, criação e adequação de sistemas 

informatizados capazes de desenvolver a gestão eletrônica de documentos e a 

difusão via web dos conteúdos informativos dos acervos documentais da 

instituição; 

m) promover atividades científicas, culturais e editoriais próprias ao campo 

da Arquivística ou relacionados aos acervos documentais da UFRJ;  

n) apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, bem 

como as atividades culturais da UFRJ; 

o) promover a integração a sistemas nacionais e estrangeiros de informação, 

visando acesso a produção científica de instituições congêneres e a divulgação 

da produção gerada pela universidade. (PORTARIA nº 2726, art. 4º, 2016). 

 

Integram-se ao SIARQ-UFRJ: “o Arquivo Central, as Unidades Arquivísticas e o 

Fórum do SIARQ.” (PORTARIA nº 2726, art. 6º, 2016). 

De acordo com o documento de criação, as Unidades Arquivísticas são constituídas 

pelo “conjunto de arquivos das Unidades, Órgãos Suplementares, Centros e Administração 

Central da UFRJ.” (PORTARIA nº 2726, art. 6º, 2016). A proposta do SIARQ-UFRJ sugere o 

modelo representado pela figura a seguir: 
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Figura 14 – SIARQ/UFRJ: Elementos do Sistema 

  

Fonte: www.siarq.ufrj.br 

Apesar de a figura acima representar um modelo mais circular e interativo, o 

SIARQ-UFRJ ainda se mantém hierárquico e centralizador, conforme os modelos do SINAR e 

do SIGA. 

2. Quanto à gestão de documento 

Assim como o Arquivo Central que não possui, ainda, um documento de regule seu 

funcionamento, a gestão de documentos também não está regulamentada, porém, o 

organograma do Arquivo Central apresenta a Divisão de Gestão Documental e da Informação 

(DGDI) que possui as seguintes atribuições: 

Coordenar, em parceria com as respectivas chefias, o planejamento das 

atividades da Seção de Publicações, do Protocolo Central e da Seção de 

Arquivos Corrente e Intermediário; 

Buscar, constantemente, a melhoria no atendimento das demandas relativas à 

publicação de atos administrativos nos veículos oficiais de comunicação, às 

atividades de protocolo e ao correto gerenciamento de documentos em fases 

corrente e intermediária da Instituição; 

Identificar inovações tecnológicas, no âmbito da gestão de documentos, que 

possam contribuir para a eficiência dos serviços prestados pela Divisão; 

http://www.siarq.ufrj.br/
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Zelar para que as determinações legais que regulam as atividades de protocolo 

e gestão de arquivos sejam cumpridas; 

Disponibilizar treinamento aos servidores da Instituição que atuam em 

atividades relacionadas aos serviços de protocolo, como também, na gestão de 

arquivos correntes e intermediários. (www.siarq.ufrj.br).  

 

Na estrutura do Arquivo Central existe uma Seção de Projetos que representa 

grande importância para a gestão de documentos no âmbito do SIARQ para a Universidade 

como um todo, devido às suas atribuições. 

Orientar as Unidades da UFRJ na solução dos problemas referentes à gestão 

documental, bem como a aplicação das normas técnicas e legislação; 

Realizar visitas técnicas às Unidades da UFRJ, através de solicitação das 

Unidades interessadas; 

Diagnosticar a situação dos arquivos institucionais; 

Criar projetos de melhorias para os arquivos das Unidades, visando à 

padronização dos seus acervos; 

Elaborar planos de trabalho para a execução das atividades; 

Atuar na gestão de documentos dos acervos institucionais, quando for o caso; 

Assegurar a produção, administração, manutenção e destinação dos 

documentos; 

Avaliar a documentação de acordo com os valores, estabelecendo critérios 

para o seu destino; 

Garantir a disponibilização da informação para a tomada de decisões de 

caráter institucional; 

Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas nos Arquivos da UFRJ, pelas 

equipes que atuarem nos projetos; 

Elaborar Manual de Organização de Acervos para as Unidades onde as 

equipes atuaram, bem como mantê-lo atualizado; 

Contribuir para a preservação e conservação de documentos institucionais; 

Assegurar que a eliminação de documentos na UFRJ seja realizada de acordo 

com as normas e legislação vigentes; 

Promover treinamento visando à capacitação dos servidores na Instituição. 

(www.siarq.ufrj.br).  

 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) da UFRJ foi 

instituída pela Portaria do Reitor nº 4357, de 13 de maio de 2016, com as seguintes atribuições: 

I - Identificar os valores primário e secundário, segundo o seu potencial de 

uso, considerando por valor primário o uso administrativo para a instituição, 

razão primeira da criação do documento, e valor secundário o uso para outros 

fins que não aqueles para os quais os documentos foram criados, podendo ser 

probatório e informativo;  

II - Estabelecer critérios de avaliação e de classificação quanto ao grau de 

sigilo de documentos; 

III - Garantir a aplicabilidade das Tabelas de Temporalidade de Documentos 

das atividades meio e fim; IV - Elaborar Plano de Destinação de Documentos, 

bem como instruir na elaboração de Listagens de Eliminação de Documentos, 

com base na autorização do Arquivo Nacional; 

V - Orientar a constituição de Comissões Setoriais de Arquivos para integrar-

se a CPAD;  

VI - Orientar o Reitor quanto à Classificação de Documentos Sigilosos. 

http://www.siarq.ufrj.br/
http://www.siarq.ufrj.br/
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3. Quanto ao acesso 

De acordo com a Portaria nº 2726, art.4º, 2016, de criação do SIARQ-UFRJ, o 

acesso aos documentos de arquivo está garantido em toda Universidade. 

4. Quanto à guarda de documentos permanente 

A Divisão de Preservação Documental (DIPD) do Arquivo Central tem a 

responsabilidade pela preservação e a guarda dos documentos de valor permanente. Possui as 

seguintes atribuições: 

Preservar o patrimônio documental arquivístico de valor permanente da 

Instituição; 

Gerenciar e dar acesso ao acervo de guarda permanente da Instituição; 

Preservar e gerir o acervo micrográfico da Instituição; 

Elaborar projetos de digitalização de acervos permanentes com o objetivo de 

melhorar o acesso à informação; 

Gerenciar e dar acesso às informações contidas nos acervos da divisão. 

(www.siarq.ufrj.br).  

 

Os documentos apresentados pela UFRJ estão em consonância com a legislação 

vigente, porém não é possível afirmar que as ações de gestão, preservação e acesso estão, de 

fato, sendo realizadas pela Universidade. 

 

 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) é uma fundação 

que originou-se da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG) 

e foi criada pelo Decreto-Lei nº 773/1969, que reuniu estabelecimentos isolados de ensino 

superior, anteriormente vinculados aos Ministérios do Trabalho, do Comércio e da Indústria; 

da Saúde; e da Educação e Cultura, como a Escola Central de Nutrição, a Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto, o Conservatório Nacional de Teatro (atual Escola de Teatro), o 

Instituto Villa-Lobos, a Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e o Curso 

de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. (www.unirio.br). 

Com a Lei nº 6.655/1979, a FEFIERJ foi institucionalizada com o nome de 

Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atualmente, a UNIRIO tem como missão e visão: 

 

Missão 

Produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos do saber, 

contribuindo para o exercício pleno da cidadania, mediante formação 

humanista, crítica e reflexiva, preparando profissionais competentes e 

http://www.siarq.ufrj.br/
http://www.unirio.br/
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atualizados para o mundo do trabalho e para a melhoria das condições de vida 

da sociedade. 

 

Visão 

Ser reconhecida como referência na produção e difusão de conhecimento 

científico, tecnológico, artístico e cultural, comprometida com as 

transformações da sociedade e com a transparência organizacional. 

(www.unirio.br).  

 

As atividades arquivísticas são desenvolvidas pela Universidade através do Arquivo 

Central criado pela Resolução do Conselho Universitário nº 815, de 20 de dezembro de 1990. 

 

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

O Arquivo Central da UNIRIO é um órgão suplementar diretamente subordinado à 

Reitoria e “sob a denominação de Arquivo Central fica constituído o Sistema de Arquivos 

Central da Universidade do Rio de Janeiro, que se regerá pelo presente Regimento e pelo 

Regimento Geral da Universidade” (RESOLUÇÃO nº 815, art. 1º, 1990). Observa-se que o 

órgão Arquivo Central está constituído em forma de sistema, sendo o Arquivo Central e o 

Sistema de Arquivos a mesma coisa. 

O Arquivo Central reestruturou-se com a Resolução n° 3.693, de 19 de agosto de 

2011, e está de acordo com o organograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unirio.br/
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Organograma 8 – Arquivo Central da UNIRIO 

Fonte: Boletim Interno da UNIRIO, p. 14, 2011. 

O Arquivo Central tem por objetivos e finalidades: 

a) Criar um sistema de arquivo orientador da gestão dos documentos da UNI-

RIO, assessorando as ações acadêmicas e administrativas promovendo a 

recuperação e disseminação da informação;  

b) Organizar o acervo documental produzido e acumulado pelas diversas áreas 

administrativa e de ensino, com vistas a sua reutilização acadêmico-

administrativa;  

c) Proporcionar estagio supervisionado e aula pratica;  

d) Promover a integração entre as várias disciplinas do currículo, bem como, 

proporcionar parâmetros para a reestruturação do currículo do Curso de 

Arquivologia;  

e) Criar um Centro de referência da produção intelectual da UNI-RIO;  

f) Implantar um Centro de Memória da Universidade Brasileira;  

g) Prestar serviço na área de preservação, conservação e restauração de 

documentos;  

h) Capacitar os profissionais do Arquivo Central a prestarem assessoria 

técnica, no âmbito interno e externo. 

O Arquivo Central da UNI-RIO tem por finalidade:  

I - Coordenar o Sistema de Arquivo de toda a Universidade;  

II - Supervisionar e coordenar as atividades dos arquivos setoriais;  

III - Recolher, reunir, selecionar, arranjar, descrever, conservar, reproduzir e 

tornar disponíveis para consulta e pesquisa os documentos de valor histórico, 

jurídico, patrimonial, técnico e administrativo, produzidos na Universidade ou 

não, desde que oficialmente incorporados a seu acervo e que podem ser de 

procedência particular ou institucional.  
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Parágrafo Único - A documentação de que trata o inciso III se refere a doação, 

permuta, compra e aquela produzida na própria Universidade. (RESOLUÇÃO 

nº 815, arts. 5º e 6º, 1990). 

 

Não foi localizado nos documentos oficiais da UNIRIO um conceito para Sistema 

de Arquivos, porém a Resolução 815/1990 destaca as características do Sistema: 

Art. 3º - Os arquivos que compõem o Sistema de Arquivo Central são o 

suporte Informacional de Incentivo ao ensino, e pesquisa e de apoio à máquina 

administrativa da UNI-RIO e aos sistemas de informação cultural, 

tecnológica, científica e artística, de âmbito nacional e internacional.  

Art. 4º - O acervo geral dos arquivos da UNI-RIO constituir-se-á de toda a 

Informação produzida e adquirida pela Universidade cujo caráter seja privado, 

de memória cultural e de disseminação técnica, científica e artística.  

2. Quanto à gestão de documento 

Apesar da gestão de documentos estar representada no organograma do Arquivo 

Central através da Gerência de Gestão de Documentos, não foi encontrada sua regulamentação 

nos documentos oficiais da UNIRIO. Mas, a Resolução nº 815, art. 43, 1990, dispõe sobre os 

Arquivos Setoriais: “são órgãos deliberativos e de assessoramento ao Sistema, contribuindo 

para a eficiência e eficácia da gestão de documentos académico - administrativos, produzidos 

ou recebidos pela Universidade.” 

A mesma Resolução, em seu art. 20, regula a Comissão de Avaliação de 

Documentos (CAD), com as seguintes competências: 

I - Estabelecer critérios de avaliação da documentação produzida e recebida. 

II - Os critérios de que trata o inciso I são relativas a: 

 a) analisar a origem e as características da documentação;  

b) estabelecer a tabela de temporalidade;  

c) elaborar lista de descarte;  

d) definir o termo de destruição 

 

A Portaria n° 565, de 21 de maio de 2012, passou a adotar a nomenclatura de 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e não mais Comissão de Avaliação de 

Documentos. 

3. Quanto ao acesso 

A consulta aos documentos de arquivo na UNIRIO é regulamentada pela Resolução 

nº 815, de 1990, conforme a seguir:  

Art. 54 - A consulta, efetuada in loco, será permitida, em princípio, apenas 

para o corpo docente, discente e administrativo da Universidade do Rio de 

Janeiro. Parágrafo Único - As pessoas não enquadradas neste artigo, só terão 
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acesso, mediante autorização expressa do Diretor do Arquivo Central ou do 

Magnifico Reitor. 

Art. 55 - A exceção de documentos de caráter confidencial e reservado, todos 

os demais, em princípio, estarão disponíveis para consulta. 

Note-se que a Resolução em pauta é do ano de 1990, anterior a Lei nº 12.527/2011 

que regula o acesso à informação no Brasil. Portanto, o acesso aos documentos na UNIRIO 

deve ter sofrido alterações determinadas pela legislação. 

4. Quanto à guarda de documentos permanente 

A Resolução nº 815/1990, regula as atividades concernentes aos documentos de 

valor permanente: 

Art. 26 - O núcleo de Documentação Permanente é órgão consultivo e 

deliberativo do Arquivo Central no que concerne as atividades de 

recolhimento, registro, preparação técnica e conservação de documentos de 

valor permanente.  

Art. 27 - O Núcleo de Pesquisa e Divulgação é órgão consultivo e deliberativo 

no que concerne às atividades de pesquisa e divulgação. 

 

Com a reestruturação do Arquivo Central, dada pela Resolução n° 3.693, de 19 de 

agosto de 2011, o Núcleo de Documentação Permanente denominou-se Gerência de 

Documentação Permanente. 

Observou-se através dos documentos levantados da UNIRIO a consonância do 

Sistema de Arquivos em relação à legislação vigente, mesmo apresentando um texto confuso 

em relação as nomenclaturas adotadas e aos conceitos utilizados, talvez por conta do ano de sua 

construção, 1990. Adota também, um modelo hierárquico e centralizado, porém não é possível 

afirmar que as atividades de gestão, preservação e acesso são, de fato, realizadas. 

 Universidade Federal Fluminense 

A Universidade Federal Fluminense foi criada pela Lei no 3.848/1960 e teve sua 

origem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Incorporando as Escolas 

Federais de Farmácia, Odontologia e Direito, Medicina e Medicina Veterinária, mais tarde, a 

partir de 1944, agregou outras cinco escolas, das quais três eram estaduais: Enfermagem, 

Serviço Social, Engenharia, e outras duas particulares, Ciências Econômicas e Filosofia.  Após 

serem federalizadas passou a ser denominada Universidade Federal Fluminense (UFF). A 

Universidade tem por missão e visão:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.848-1960?OpenDocument
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Missão 

Promover, de forma integrada, a produção e difusão do conhecimento 

científico, tecnológico, artístico e cultural, e a formação de um cidadão 

imbuído de valores éticos que, com competência técnica, contribua para o 

desenvolvimento autossustentado do Brasil, com responsabilidade social. 

Visão 

A UFF será reconhecida, nacional e internacionalmente, pela excelência dos 

seus cursos e de sua produção científica e pelo impacto social das suas 

atividades. (www.uff.br).  

As atividades arquivísticas da UFF são desenvolvidas pela Coordenação de 

Arquivos (CAR), que está subordinada à Superintendência de Documentação (SDC) e tem por 

finalidade, segundo o Regimento Interno da SDC, aprovado pela Decisão Conselho 

Universitário (CUV) nº 100, 04 de dezembro de 2019, propor, supervisionar e garantir as 

atividades relativas à gestão de documentos e arquivos da Universidade Federal Fluminense. 

(www.arquivos.uff.br).  

         
1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

De acordo com o documento apresentado, a Coordenação de Arquivos possui as 

seguintes competências:  

 
I - propor, supervisionar e garantir as atividades relativas à gestão de 

documentos e arquivos da Universidade;  

II - planejar e supervisionar projetos técnicos voltados para a documentação 

arquivística, por intermédio de parcerias entre a Universidade e outras 

instituições;  

III - promover e assegurar as assessorias técnicas requisitadas pelas unidades 

da universidade;  

IV - supervisionar e acompanhar o atendimento às pesquisas internas e 

externas no acervo custodiado;  

V - propor a realização de eventos na área de Arquivologia;  

VI - proporcionar e manter intercâmbio com órgãos normativos e entidades 

arquivísticas afim; VII - promover a integração permanente entre os Arquivos 

e as unidades acadêmicas e administrativas da Universidade;  

VIII - planejar, supervisionar e incentivar ações de sustentabilidade voltadas 

à gestão de documentos da universidade. (DECISÃO CUV nº 100, art.11, 

2019). 

 

A estrutura da Coordenação de Arquivo apresenta-se dentro da estrutura da 

Superintendência de Documentação, conforme organograma abaixo: 

 

 

 

 

http://www.uff.br/
http://www.arquivos.uff.br/
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Organograma 9 – Superintendência de Documentação da UFF 

 

Fonte: Portaria nº 45.248, 2011. 

Na Decisão CUV nº 100, art. 4º, 2019, a estrutura da Coordenação de Arquivos 

apresenta-se diferente, com o Arquivo Intermediário, o Arquivo Permanente, o Arquivo 

Especial e o Arquivo de Processos. Esse último é responsável pelo arquivamento e 

desarquivamento de processos administrativos da UFF, além de atuar na gestão e no tratamento 

técnico. (www.arquivo.uff.br). O Arquivo de Processos possui as seguintes competências: 

Gerenciar o arquivamento de processos dos órgãos da UFF; 

Realizar desarquivamentos sob demanda para subsidiar as demais áreas 

administrativas da UFF; 

Realizar o tratamento técnico dos documentos transferidos para o Arquivo, 

incluindo as atividades de classificação, avaliação e destinação; 

Elaborar Listagens de Eliminação e submetê-las à Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos (CPAD); 

Controlar a tramitação e transferência dos processos administrativos 

encaminhados ao Arquivo; 

http://www.arquivo.uff.br/
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Planejar políticas e normatizar procedimentos de recebimento, guarda, 

empréstimo e destinação de processos administrativos;  

Viabilizar a gestão das informações do acervo por meio de sistemas digitais; 

Orientar as unidades administrativas na realização de consulta e empréstimo 

dos processos;   

Auxiliar nas demais atividades afins à gestão, preservação e acesso de 

processos administrativos. (www.arquivo.uff.br).  

2. Quanto à gestão de documento 

Em relação à gestão de documentos, a Coordenação de Arquivos conta com o 

Arquivo Intermediário, que é responsável por realizar a transferência e o tratamento técnico da 

documentação de uso não corrente. Suas competências são:  

Planejar, treinar, orientar e supervisionar os procedimentos de transferência 

dos documentos produzidos pelas unidades administrativas e acadêmicas da 

UFF; 

Tratar, preservar e promover o acesso aos documentos transferidos; 

Orientar os usuários das unidades produtoras de documentos arquivísticos 

transferidos na realização de consulta e empréstimo dos mesmos; 

Conferir as Listagens de Transferência de Documentos recebidas das unidades 

após os trabalhos de assessoria técnica; 

Elaborar Listagens de Eliminação de Documentos sob sua guarda e submetê-

las à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD); 

Elaborar Guia de Recolhimento de Documentos sob sua guarda para 

encaminhar ao Arquivo Permanente ou ao Arquivo Especial; 

Supervisionar os projetos voltados para os documentos de fase corrente e 

intermediária, através de parcerias intra e inter-institucionais; 

Prestar assessoramento técnico às unidades administrativas e acadêmicas da 

UFF, na organização dos documentos na fase corrente e na transferência 

daqueles cujos prazos encontram-se expirados; 

Atuar no planejamento das transferências a serem realizadas, bem como no 

controle das assessorias técnicas, dando o suporte que for necessário; 

Normatizar procedimentos necessários no que tange à organização, tratamento 

e destinação dos documentos produzidos e recebidos pelas unidades 

administrativas e acadêmicas da UFF; e 

Atuar no planejamento e topografia dos depósitos que contém acervos 

produzidos e recebidos pela UFF, na fase intermediária. 

(www.arquivo.uff.br).  

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) da UFF, foi 

instituída pela Portaria nº 62.415, de 5 de novembro de 2018. Em seu art. 17, determina a criação 

de Subcomissões de Avaliação de Documentos. 

As Subcomissões de Avaliação de Documentos serão constituídas nos Campi 

da UFF e estarão vinculadas à CPAD. § 1º. As Subcomissões de Avaliação de 

Documentos serão responsáveis por acompanhar o processo de avaliação de 

documentos e validar as listagens de eliminação dos documentos das unidades 

respectivas ao seu Campus, para envio à CPAD que após aprovação, 

providenciará o encaminhamento ao Arquivo Nacional para aprovação. 

http://www.arquivo.uff.br/
http://www.arquivo.uff.br/
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3. Quanto ao acesso 

O acesso aos documentos de arquivo na UFF está previsto no inciso IV - 

supervisionar e acompanhar o atendimento às pesquisas internas e externas no acervo 

custodiado - da Decisão CUV nº 100, art.11, 2019, bem como uma das competências do 

Arquivo Permanente 

4. Quanto à guarda de documentos permanente 

O Arquivo Permanente é responsável pelo recolhimento, arranjo, descrição, 

preservação, guarda, acesso e difusão dos documentos de valor permanente provenientes das 

faculdades isoladas que deram origem à da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UFERJ) e dos diversos órgãos da UFF. Possui as seguintes competências:  

Orientar e supervisionar os procedimentos de recolhimento dos documentos, 

produzidos, recebidos e acumulados pelos diversos órgãos da UFF; 

Planejar, em conjunto com o Arquivo Especial, a política de recolhimento de 

documentos arquivísticos de valor permanente; 

Supervisionar projetos voltados para documentos textuais e digitais de valor 

permanente, através de parcerias intra e inter-institucionais; 

Orientar usuários na realização de pesquisas internas e externas; 

Recolher os documentos oriundos do Arquivo Intermediário, cuja 

classificação, avaliação e seleção já tenha sido realizada; 

Arranjar e descrever os documentos de valor permanente recolhidos a partir 

das Guias de Recolhimento de Documentos (GRD) 

Elaborar instrumentos de pesquisa visando o acesso e difusão do acervo 

arquivístico; 

Promover ações culturais e educativas na área de arquivologia; 

Promover ações, junto à comunidade universitária, que valorizem, fortaleçam 

e preservem a memória institucional. 

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

legislação vigente sobre arquivos e acesso à informação respeitando a 

intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, as liberdades e 

garantias individuais e segurança da Instituição. (www.arquivo.uff.br).  
 

Para a documentação de valor permanente, a UFF conta ainda com o Arquivo 

Especial, que o é responsável pelo recolhimento, guarda, conservação e preservação dos 

documentos de caráter permanente: em linguagem não-textual; em suporte não convencional; 

em formatos e dimensões excepcionais que exigem procedimentos específicos para seu 

processamento técnico, guarda e preservação; cujo acesso depende de intermediação 

tecnológica. Possui as seguintes competências: 

Orientar e supervisionar os procedimentos para a organização e/ou 

recolhimento de documentos de suporte não textual produzidos pela UFF; 

http://www.arquivo.uff.br/


199 
 

 

Organizar, conservar e preservar os documentos produzidos cujo 

arquivamento e consulta exijam condições especiais e/ou equipamentos 

específicos; 

Planejar, em conjunto com o Arquivo Permanente, a política de recolhimento 

de documentos arquivísticos de valor permanente; 

Supervisionar os projetos voltados para documentos de suporte não textual, 

através de parcerias intra e inter-institucionais; 

Atender às pesquisas internas e externas; 

Viabilizar o acesso às informações do acervo por meio de sistemas de 

recuperação online; 

Atuar na política de preservação de documentos arquivísticos digitais. 

(www.arquivo.uff.br).  

 

Nota-se que os desdobramentos que dizem respeito às competências dos Arquivos 

estruturados na Coordenação de Arquivos estão dispostos no sítio oficial, não sendo localizado 

um ato normativo para este fim. 

No levantamento inicial da pesquisa, realizado a fim de levantar em quais 

Universidades Federais Brasileiras existiam sistema de arquivos, a UFF apareceu como uma 

das possibilidades. No entanto, na documentação encontrada não foram localizadas 

informações referentes ao Sistema, sendo necessário o envio do questionário de pesquisa, via 

e-SIC, para complementar as informações. Obtivemos a seguinte resposta dada pelo 

Coordenador de Arquivos: “a Universidade Federal Fluminense ainda não implantou um 

Sistema de Arquivos sob as bases preconizadas pelo SINAR, pelo SIGA ou pela teoria da 

Arquivologia. Há, em nossa instituição, um Sistema de Bibliotecas e Arquivos, cuja 

nomenclatura pode ter ocasionado o engano. Por esse motivo, as perguntas abaixo listadas não 

se aplicam.” 

Porém, no que diz respeito à legislação arquivística em questão e à falta de 

referencial teórico em sua documentação, a UFF apresenta-se em consonância. 

 Região Sul 

A região Sul do país é formada por três estados:  Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Possui 11 universidades que estão identificadas com dados gerais, conforme o 

quadro a seguir:  

Quadro 21 – Universidades Federais Brasileiras da região Sul 

INSTITUIÇÃO ATO DE 

CRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE 

SERVIDORES 

NÚMERO DE 

DISCENTES 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR 

Lei nº 11.184, de 

7 de outubro de 

2005 

Curitiba - Paraná, 

multicampi 

4.281 29.031 

http://www.arquivo.uff.br/
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Universidade Federal 

do Pampa – 

UNIPAMPA 

Lei nº 12.189, 

de 12 de janeiro 

de 2010 

Bagé – Rio Grande do 

Sul, multicampi 

2.196 10.270 

Universidade Federal 

da Integração Latino-

Americana – UNILA 

Lei nº 6.674 de 05 

de julho de 1979 

Foz do Iguaçu - Paraná 1.160 3.219 

Universidade Federal 

de Santa Maria – 

UFSM 

Lei n. 3.834-C - 

de 14 de 

dezembro de 

1960 

Santa Maria – Rio 

Grande do Sul, 

multicampi 

5.850 21.304 

Universidade Federal 

de Santa Catarina – 

UFSC 

Lei no 3.849, de 

18 de dezembro 

de 1960 

Florianópolis – Santa 

Catarina, multicampi 

6.519 30.781 

Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 

– UFRGS 

Lei no 1.254, de 4 

de dezembro de 

1950. 

Porto Alegre – Rio 

Grande do Sul, 

multicampi 

6.676 29.190 

Universidade Federal 

do Paraná – UFPR 

Lei nº 1.254, de 4 

de dezembro de 

1950 

Curitiba – Paraná, 

multicampi 

7.453 28.190 

Universidade Federal 

de Pelotas – UFPEL 

Decetro-Lei nº. 

750, de 8 de 

agosto de 1969 

Pelotas – Rio Grande 

do Sul, multicampi 

3.301 18.130 

Universidade Federal 

da Fronteira Sul – 

UFFS 

Lei nº 12.029, 

de 15 de 

setembro de 

2009. 

Chapecó – Santa 

Catarina, multicampi 

2.015 7.792 

Universidade Federal 

de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre – 

UFCSPA 

Lei nº 11.641, de 

11 de janeiro de 

2008. 

Porto Alegre – Rio 

Grande do Sul 

1.306 2.420 

Universidade Federal 

do Rio Grande – 

FURG 

Decreto-Lei nº 

774, de 20 de 

agosto de 1969 

Rio Grande – Rio 

Grande do Sul, 

multicampi 

2.503 9.802 

Fonte: Ministério da Educação (e-Sic nº 23480013298201986); sítios institucionais, Portal da 

Transparência, Folha de São Paulo. 

 Universidade Federal de Santa Maria 

Criada pela Lei n. 3.834-C/1960, com a denominação de Universidade de Santa 

Maria, foi a primeira implantada no interior e fora de uma capital brasileira, representando fato 

importante no processo de interiorização do ensino superior público. Seu início, em 1960, 

contava com a Faculdade de Farmácia, de Medicina, de Odontologia e do Instituto Eletrotécnico 

do Centro Politécnico. A federalização da universidade se deu pela Lei nº 4.759/1965, quando 

passou a denominar-se Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Tem por missão e visão: 

Missão: a UFSM tem por missão “Construir e difundir conhecimento, 

comprometida com a formação de pessoas capazes de inovar e contribuir com 

o desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável”. Visão: ser 

reconhecida como uma instituição de excelência na construção e difusão do 

conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade, de modo 

inovador e sustentável. (PDI, 2016-2026, p. 24). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.254-1950?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.254-1950?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.254-1950?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.029-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.029-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.029-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.029-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.641-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.641-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.641-2008?OpenDocument
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As atividades arquivístca da Universidade são desenvolvidas pelo Departamento de 

Arquivo Geral (DAG), sob supervisão da Pró-Reitoria de Administração (PRA). 

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

O Departamento de Arquivo Geral, de acordo com a Resolução nº 009, de 02 de 

maio de 2012, é um órgão suplementar com a finalidade de “implementar e coordenar o Sistema 

de Arquivos na UFSM,” e tem as seguintes competências:  

I - desenvolver e estabelecer a política de gestão documental;  

II - coordenar as atividades de protocolo, arquivos setoriais, arquivo 

permanente, microfilmagem e outros métodos reprográficos; 

III - integrar e uniformizar as atividades arquivísticas nas diferentes fases do 

ciclo vital dos documentos;  

I V - preservar o patrimônio documental da UFSM;  

V - prestar orientação técnica aos arquivos setoriais;  

VI - promover a difusão e o acesso ás informações custodiadas pela Divisão 

de Arquivo Permanente; VII - elaborar projetos, programas e planos de 

trabalho relativos ao tratamento organização e acesso aos documentos 

permanente;  

VIII - promover o aperfeiçoamento e a qualificação dos servidores técnico-

administrativos; e 

IX - elaborar diretrizes, normas e métodos sobre a organização e 

funcionamento das atividades de protocolo, arquivos setoriais, arquivo 

permanente e serviços reprográficos (microfilmagem e digitalização). 

 

A DAG estrutura-se de acordo com o organograma a seguir: 
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Organograma 10 – Departamento de Arquivo Geral (DAG) da UFSM 

 

 

Fonte: www.ufsm.br/Organograma-DAG.pdf 

O Sistema de Arquivos da UFSM foi instituído também pela Resolução supracitada, 

que tem o DAG como órgão coordenador, adotando uma estrutura hierárquica e centralizadora. 

É definido por: “conjunto de arquivos da Universidade cujas políticas, diretrizes e métodos 

ocorrem de modo integrado, a fim de garantir a gestão unificada e padronizada dos documentos 

arquivísticos.” (RESOLUÇÃO nº 009, 2012). São objetivos do Sistema de Arquivos: 

I- desenvolver e implementar a as políticas de gestão arquivística na UFSM; 

II- promover, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo, 

resguardando os aspectos de sigilo e restrições administrativas ou legais; 

III- integrar as unidades/subunidades da UFSM nas diferentes fases da gestão 

documental; 

IV- constituir e preservar o patrimônio documental da UFMS, servindo como 

referência, informação, prova ou fonte de pesquisa científica; 

V- racionalizar a produção dos documentos institucionais; 

VI- promover a eficiência e a transparência administrativa; e  

http://www.ufsm.br/Organograma-DAG.pdf
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VII- reduzir os custos operacionais de gestão e armazenamento da 

documentação arquivística. 

Parágrafo único. Entende-se por gestão arquivística, o conjunto de normas e 

procedimentos técnicos de produção, tramitação, classificação, avaliação, uso 

e arquivamento dos documentos durante todo seu ciclo de vida (idade 

corrente, intermediária e permanente), visando a definição de seus prazos de 

guarda e destinação final: eliminação ou guarda permanente. (RESOLUÇÃO 

nº 009, 2012). 

 

O Sistema de Arquivos não está representado no organograma do DAG, mas seus 

integrantes são: o Departamento de Arquivo Geral, órgão central do sistema, os Arquivos 

Setoriais e a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. 

2. Quanto a gestão de documento 

A gestão de documentos na UFSM inicia-se na Divisão de Protocolo que tem por 

competência a “coordenação e supervisão das atividades de recebimento, seleção, registro, 

distribuição e expedição de correspondências e demais documentos institucionais.” 

(RESOLUÇÃO nº 09, 2012). 

À Divisão de Apoio Técnico aos Arquivos Setoriais compete a coordenação e 

supervisão das atividades de gestão arquivística nos arquivos setoriais (corrente e 

intermediário). Nota-se que o conceito utilizado para gestão arquivística, mencionado acima, é 

sinônimo do conceito de gestão de documentos dado pela Lei nº 8.159/1991. A divisão tem as 

seguintes atribuições: 

I- orientar e acompanhar a organização dos arquivos correntes e 

intermediários das unidades/subunidades da universidade, de forma a 

padronizar os procedimentos técnicos; 

II- orientar o levantamento da produção documental com vistas a elaboração 

dos instrumentos de gestão, os Planos de Classificação de Documentos e a 

Tabela de Temporalidade de Documentos; 

III- desenvolver normas operacionais para os arquivos setoriais, atendendo as 

peculiaridades de cada arquivo; 

IV- promover a capacitação dos responsáveis pela execução das atividades 

nos arquivos setoriais; 

V- prestar apoio técnico à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

no processo de avaliação documental; 

VI- atender aos usuários do sistema de arquivos; e  

VII- executar outras atividades inerentes aos arquivos setoriais. 

(RESOLUÇÃO nº 009, art. 12, 2012). 

 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos/CPAD também foi instituída 

pela Resolução nº 009, de 2012, art. 17 e tem por finalidade assessorar o Departamento de 

Arquivo Geral/DAG nas ações e procedimentos referentes à avaliação documental na UFSM. 

 3. Quanto ao acesso 
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De acordo com a Resolução 009, de 2012, art. 15, o acesso aos documentos de 

arquivo é garantido na UFSM através do Departamento de Arquivo Geral.   

4. Quanto à guarda de documentos permanentes 

O recolhimento dos documentos de valor permanente da Universidade está a cargo 

da Divisão de Arquivos Permanentes que tem como competência a custódia, a preservação e 

divulgação dos documentos de valor histórico, probatório e informativo da UFSM. 

Percebe-se de maneira geral que a UFSM, de acordo com o documento estudado, 

mantém, através do Sistema de Arquivos, as atividades de gestão, preservação e acesso aos 

documentos de arquivo preconizados pela legislação vigente. 

 Universidade Federal do Rio Grande 

Em 1955, foi criada a Escola de Engenharia Industrial, primeira escola de nível 

superior no Estado do Rio Grande que após 14 anos de sua criação deu origem a Universidade 

Federal do Rio Grande através do Decreto-Lei nº 774/1969, juntando-se à Escola de Engenharia 

Industrial a Faculdade de Ciências políticas e Econômicas, a Faculdade de Direito e a Faculdade 

de Medicina. (www.furg.br). 

Atualmente, por sua estrutura multicampi, a FURG consolida-se como um 

importante dinamizador social do extremo sul do Rio Grande do Sul e do Brasil. (www.furg.br). 

Tem por missão e visão: 

Missão: Promover o avanço do conhecimento e a educação plena com 

excelência, formando profissionais capazes de contribuir para o 

desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade socioambiental. Visão: A 

FURG consolidará sua imagem nacional e internacional como referência em 

educação, desenvolvimento tecnológico e estudo dos ecossistemas costeiros e 

oceânicos. (PDI, 2019-2022, p. 11). 

As atividades de arquivo são desenvolvidas pelo Arquivo Geral da FURG, 

subordinado à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD). 

1. Quanto à estrutura do Arquivo e do sistema de arquivos 

O Arquivo Geral possui as seguintes competências:  

I. implementar, executar, supervisionar e dar apoio às diversas unidades na 

execução da política arquivística de gestão documental na FURG através do 

Sistema de Arquivos (SIARQ/FURG) em consonância com a legislação 

federal vigente;  

http://www.furg.br/
http://www.furg.br/
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II. elaborar normas, manuais de serviço e programas de capacitação 

permanente visando a orientação dos servidores e estagiários em suas 

unidades com relação a gestão arquivística adequada;  

III. Orientar os procedimentos de classificação de documentos nos diversos 

setores da Universidade visando consolidar o Sistema de Arquivos 

(SIARQ/FURG);  

IV. implementar e acompanhar rotinas de trabalho desenvolvidas no âmbito 

da gestão arquivística de documentos, visando à padronização dos 

procedimentos técnicos relativos às atividades de produção, classificação, 

registro, tramitação, arquivamento, preservação, empréstimo, consulta, 

expedição, avaliação, transferência e recolhimento ou eliminação de 

documentos de arquivo (independente da forma ou suporte adotado) e ao 

acesso às informações neles contidas; 

 V. custodiar os documentos em fase intermediária e permanente transferidos 

e/ou recolhidos ao Arquivo Geral, supervisionando o acesso;  

VI. proceder à eliminação de documentos arquivístivos (independente da 

forma ou suporte adotado), cumprindo e fazendo cumprir as recomendações 

da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da FURG 

(CPAD/FURG) de acordo com a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo relativos às atividades-meio da Administração 

Pública às atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES;  

VII. estimular, promover, gerenciar e orientar as ações de conservação 

preventiva e interventiva dos documentos integrantes do patrimônio 

arquivístico da FURG, em qualquer uma das fases do seu ciclo de vida;  

VIII. elaborar os instrumentos descritivos do acervo documental do Arquivo 

Geral visando sua divulgação e atendimento aos consulentes;  

IX. coordenar e supervisionar as atividades de recebimento, seleção, registro, 

controle e expedição de documentos produzidos e/ou acumulados no decorrer 

das atividades das Unidades Acadêmicas e Administrativas (através de 

sistemas manuais e/ou informatizados);  

X. promover a digitalização dos documentos arquivísticos de fase 

intermediária e/ou permanente, tendo em vista a preservação da memória 

institucional, da cultura e a promoção da pesquisa; 

XI. estimular, promover e orientar a implantação de uma política de 

preservação, bem como requisitos, normas e procedimentos para assegurar 

que os documentos arquivístico digitais permaneçam sempre acessíveis, 

compreensíveis, autênticos e íntegros;  

XII. estimular, proporcionar e promover oportunidades com docentes, 

técnicos, discentes e pesquisadores externos, atividades que visem a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão junto à sociedade. 

(REGIMENTO DA REITORIA, art. 91, 2010). 

 

Apesar de a Universidade apresentar em sua estrutura o Arquivo Geral, esse não 

apresenta um organograma e, aparentemente, as atividades de gestão, preservação e acesso são 

desenvolvidas pelo mesmo. 

No sítio oficial da PROPLAD há uma definição para Sistema de Arquivos: 

“conjunto de objetivos, princípios, diretrizes e programas propostos pela Coordenação de 

Arquivo Geral buscando a integração dos diversos arquivos da instituição de forma a garantir 

a gestão unificada de seus documentos arquivísticos.” (https://proplad.furg.br/apresentacao-

arquivo-geral) 

https://proplad.furg.br/apresentacao-arquivo-geral
https://proplad.furg.br/apresentacao-arquivo-geral
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Pelo documento oficial, Regimento da Reitoria, no qual é constituído o Arquivo 

Geral, não há informações suficientes para a compreensão do Sistema de Arquivos, portanto 

foi encaminhado questionário de pesquisa via e-SIC, em que obtivemos a seguintes resposta: 

“em atendimento ao solicitado, informamos que a Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

ainda não possui um Sistema de Arquivos implementado. A Coordenação de Arquivo Geral 

está trabalhando na sua criação. Destacamos que a Área Técnica responsável pela informação 

foi a Coordenação de Arquivo Geral e a instância recursal é o Pró-Reitor de Planejamento e 

Administração.” 

A Universidade instituiu sua Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

(CPAD) através da Portaria nº 2.715 de 2009, atualizada pela Portaria PROPLAD nº 647 de 

2018. 

Contudo, é possível afirmar que a FURG desenvolve suas atividades arquivísticas 

de acordo com a legislação vigente, havendo preocupação com a gestão, preservação e aceso 

aos documentos de arquivo, mas não é possível dizer que está de acordo com o SINAR e o 

SIGA. 

6.3 ANÁLISE DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

BRASILEIRAS 

A análise dos sistemas de arquivos das 15 universidades em um estudo multicasos 

foi realizada de acordo com o referencial teórico, legislação vigente, documentos institucionais 

e questionário de pesquisa, lembrando que esse último item complementa os dados que não 

foram alcançados através dos documentos institucionais. 

Observamos inicialmente que, das 15 Universidades Federais Brasileiras que no 

levantamento inicial da pesquisa apareciam como possuidoras de Sistemas de Arquivos 

implementados, no entanto, somente 10, de fato, comprovaram sua existência a partir das 

respostas ao questionário de pesquisa: UnB, UFG, UFPB, UFPA, UFJF, UFMG, UFES, UFRJ, 

UNIRIO e UFSM. 

O estudo permitiu verificar como o fenômeno dos sistemas de arquivo ocorreu em 

várias universidades (múlticasos) possibilitando, assim, estabelecer comparações em busca de 

melhores resultados e de entender seu desenvolvimento de acordo com as perspectivas da 

política pública, da política institucional e do próprio conceito e abrangência dos sistemas de 

arquivos no âmbito das Universidades Federais Brasileiras. 
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6.3.1 Análise na perspectiva da legislação da política nacional de arquivos 

Sob a perspectiva da política pública, mais especificamente sob a política nacional 

de arquivos, adotamos a legislação como elemento dessa política pública a ser analisada no 

âmbito dos sistemas de arquivos das Universidades Federais Brasileiras. A partir da legislação 

escolhida e estudada, adotamos alguns aspectos para a análise, como caracterizado na 

metodologia da pesquisa. 

De acordo com o que se apresentou no item acima, as 10 universidades que de fato 

possuem sistemas de arquivos implementados por um ato normativo – seja uma resolução, 

portaria, regimento ou outro qualquer – apresentam-se em conformidade com a legislação nos 

aspectos estruturais do arquivo, quanto à gestão de documentos, o acesso e a guarda dos 

documentos. 

Aparentemente, sob o aspecto físico de forma, os documentos constituintes desses 

sistemas seguem a forma do texto legal vigente. Porém, em alguns aspectos precisamos tecer 

algumas considerações. Com relação à pesquisa documental, percebemos que nem tudo que 

está escrito oficialmente é o que de fato acontece nas universidades, haja vista a identificação 

de 15 documentos de instituição de sistemas de arquivos nas universidades e, que, quando 

questionados, verifica-se a existência de apenas 10. 

Portanto, o questionário de pesquisa complementou as informações necessárias ao 

estudo, mas não teve intuito de ser uma pesquisa de campo, ou seja, para os aspectos da gestão 

de documentos e do acesso consideramos os dados apresentados pelos atos normativos. Não há 

muito o que se dizer sob a eficácia e a eficiência de suas realizações. 

Sob a aspecto da guarda dos documentos permanentes, todos os 10 Sistemas de 

Arquivos em análise estão em divergências legal. Pois, de acordo com a Lei de Arquivos, art. 

18, 1991 diz que:  

Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos 

produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e 

facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar 

a política nacional de arquivos. 

Ainda corroborando com a Lei, o Decreto nº 4.073/2002 que a regulamenta, 

reafirma em seu art. 19: 

Os documentos arquvísticos públicos de âmbito federal, ao serem transferidos 

ou recolhidos ao Arquivo Nacional, deverão estar avaliados, organizados, 

higienizados e acondicionados, bem como acompanhados de instrumento 

descritivo que permita sua identificação e controle. 
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Foi questionado ao Arquivo Nacional através do e-SIC nº 08198.011298/2021-68, 

de 13 de abril de 2021, se o órgão, de acordo com a legislação vigente (Lei nº 8.159/1991, art. 

18), já recolheu documentos de valor permanente de alguma Universidade Federal Brasileira. 

Se sim, qual? Se não, por quê? O Arquivo Nacional não enviou resposta. 

Três situações em relação ao recolhimento ao Arquivo Nacional merecem destaque: 

uma refere-se à história e memória institucionais que perderia sua principal fonte de acesso, ou 

seja, a própria instituição de origem. Se há a existência de Arquivos Centrais ou Gerais, não 

nos parece que as universidades teriam interesse em transferir seu patrimônio documental a 

outrem.  

A segunda diz respeito à quebra do ciclo vital dos documentos, em que os 

documentos de valor permanente não mais fariam parte da cadeia orgânica documental da 

instituição de produção.  

E por último, e não menos importante, quanto às condições de armazenamento que 

o Arquivo Nacional deveria possuir, com quilômetros e quilômetros quadrados de espaço físico 

que nunca seriam suficientes para atender toda demanda de recolhimento do Executivo Federal. 

Assim sendo, seria urgente uma mudança na legislação em vigor quanto ao 

recolhimento dos documentos de valor permanente visto que o Decreto nº 10.148/2019 não 

altera o disposto anteriormente. 

Quando perguntados às universidades, através do questionário de pesquisa, sobre a 

utilização - como referência para a implantação do Sistema de Arquivos - os modelos propostos 

pelo Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) - Decreto nº 4.073/2002 e pelo Sistema de Gestão 

de Documentos e Arquivos do Poder Executivo Federal (SIGA) - Decreto nº 4.915/2003, ambos 

atualizados pelo Decreto nº 10.148/2019, obtivemos as seguintes respostas: 

Quadro 22 – SINAR e SIGA como modelos dos Sistemas de Arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras 

Universidades Usou SINAR e 

SIGA como 

modelo 

Possui Arquivo 

Central 

Órgão coordenador do 

Sistema de Arquivos 

 SIM NÃO SIM NÃO  

UnB  ----- X  Arquivo Central 

UFG X   X Centro de Informação, 

Documentação e Arquivo 

(CIDARQ)  

UFPB X  X  Arquivo Central 

UFPA X  X  Arquivo Central 

UFJF X  X  Arquivo Central 
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UFMG X   X Diretoria de Arquivo 

Institucional (DIARQ) 

UFES X  X  Arquivo Central 

UFRJ X  X  Arquivo Central 

UNIRIO X  X  Arquivo Central 

UFSM X  X  Departamento de Arquivo 

Geral (DAG) 

Fonte: Elaboração da autora.  

A UnB não respondeu acerca da utilização dos modelos do SINAR e do SIGA. A 

UFG e UFMG não possuem Arquivo Central, mas tanto o Centro de Informação, 

Documentação e Arquivo (CIDARQ), quanto a Diretoria de Arquivo Institucional (DIARQ), 

respectivamente, são os órgãos coordenadores do Sistema de Arquivos. 

O modelos do SINAR e do SIGA proposto pela legislação em vigor oferecem uma 

estrutura hierárquica e centralizadora, conforme visto no item 4 desta tese, tendo o CONARQ 

e o Arquivo Central como coordenadores dos Sistemas, respectivamente. Ora, o CONARQ é 

um órgão ou um conselho superior vinculado ao Arquivo Nacional? Se conselho, poderia ser 

órgão coordenador do Sistema Nacional de Arquivos? Questões ainda sem respostas, mas, se 

tomarmos como exemplo o Sistema Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014, o Conselho 

Nacional de Educação é um órgão de assessoramento do Ministro da Educação. 

O modelo apresentado pelo SINAR e pelo SIGA, constata-se como ultrapassado, 

visto que fazia parte de um projeto de modernização administrativa da década de 1950 e já 

entendido como impraticável, tendo em vista as muitas variantes brasileiras, como a extensão 

territorial, as diferenças geopolíticas, os vários Brasis dentro do Brasil, uma pluralidade que 

precisa ser considerada. Sob o ponto de vista arquivístico, ainda é preciso considerar a 

abrangências dos arquivos como um todo, sem quebrar seu ciclo vital. 

O SINAR como Sistema Nacional não foi implantado, por se tratar de um projeto 

um tanto quanto grandioso, como já dito anteriormente e, da mesma forma o SIGA corre o 

mesmo risco, apesar da tentativa de mudança dada pelo Decreto nº 10.148/2019. Ambos 

mantêm a mesma ideia hierárquica e centralizadora, tendo o próprio país como seu universo, 

ou seja, seu sistema geral. Como vimos na literatura sistêmica, para se construir um sistema 

temos que, primeiro, olhar o sistema geral do qual se constituirá seu modelo. O Brasil como 

sistema geral se torna um projeto muito ambicioso. 

No aspecto estrutural temos as Universidades Federais Brasileiras subordinadas ao 

Ministério da Educação, ambos parte do Poder Executivo Federal, e, então, subordinados ao 

SINAR e ao SIGA. Podemos perceber com esse modelo pouca atuação, nesse caso, 
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especificamente, do Arquivo Nacional junto aos arquivos universitários. Podemos citar como 

exemplo, a criação do Grupo de Trabalho do Arquivo Nacional e das Instituições Federais de 

Ensino Superior para elaboração de Código de Classificação de Documentos e Tabela de 

Temporalidade para atividade-fim, resultando na Portaria AN/MJ nº 92/2011. Uma outra 

atuação seria, no cumprimento de suas atribuições, as aprovações de listagens de eliminação de 

documentos, atendendo ainda, ao Decreto nº 4.073/2002. 

Em relação à aprovação das listagens de eliminação de documentos, o atual Decreto 

nº 10.148/2019, destitui essa atribuição ao Arquivo Nacional, passando assim, ao dirigente 

máximo da instituição de produção dos documentos de arquivo. Nesse sentido, cabe salientar 

que todas as Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos já instituídas precisam 

atualizar seus procedimentos a fim de adequá-los ao novo Decreto.   

6.3.2 Análise na perspectiva da política institucional 

A análise sob a perspectiva da política institucional baseou-se a partir de três 

aspectos principais: a estrutura organizacional da universidade, considerando a posição 

hierárquica que ocupam os órgãos coordenadores dos Sistemas de Arquivos, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, considerando alguma atividade arquivística no rol do 

desenvolvimento da universidade, e os recursos de pessoal (profissional de arquivo), 

financeiros e tecnológico. 

A construção de uma política arquivística institucional nas universidades, 

considerando a literatura estudada, deve ser elaborada sob a égide das políticas nacionais de 

educação. Para corroborar com o dito, o Decreto nº 9.235/2017, em seu art. 21, inciso VIII, 

atenta para a implementação do Projeto de Acervo Acadêmico Digital considerando a 

importância dos documentos de arquivo, bem como outras tratativas do Ministério da Educação 

como a Portaria nº 315/2018, que dispõe sobre os procedimentos de supervisão e 

monitoramento de instituições de educação superior integrantes do sistema federal de ensino e 

de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e 

a distância. Nesse sentido, a construção de políticas institucionais nas universidades precisa, 

sem mais demora, adequar-se e reconhecer o valor dos Arquivos para a instituição e, assim, 

promover a elaboração de políticas institucionais arquivisticas. 

A política arquivista nas universidades deveria inserir os sistemas de arquivos como 

um de seus elementos ou ações, cujo objetivo seria ser um facilitador de sua implementação no 

âmbito da instituição. Observamos, de fato, com a pesquisa, que os sistemas de arquivos são 

implantados muito antes da elaboração da política e que, em alguns momentos, constituem-se 
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como unidades estruturais e são os responsáveis por elaborar a política arquivística da 

instituição. 

As universidades possuem um modelo estrutural ainda burocrático e 

departamentalista, com os arquivos isolados constituídos nos departamentos, escolas centros, 

institutos, etc., que compõe toda estrutura organizacional da universidade. A estrutura dos 

órgãos coordenadores dos Sistemas de Arquivos seguiram o mesmo modelo, tanto por se 

balizarem do SINAR e no SIGA, quanto por compor o modelo universitário. 

Os recursos informacionais são, reconhecidamente, de grande importância 

estratégica para o desenvolvimento institucional. Dessa forma, quanto mais alto o nível 

hierárquico estiverem localizados os órgãos coordenadores dos Sistemas de Arquivos, mais 

alcance as ações de gestão, preservação e acesso terão na instituição. Sob esse aspecto, 

consideramos o quadro a seguir: 

Quadro 23 – Posição hierárquica do órgão coordenador dos Sistemas de Arquivos nas estruturas 

organizacionais das Universidades Federais Brasileiras 

UNIVERSIDADE POSIÇÃO HIERÁRQUICA - ATOS 

NORMATIVOS 

UnB Reitoria 

UFG Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) 

UFPB Gabinete do Reitor 

UFPA Reitoria 

UFJF Órgão suplementar da Universidade 

UFMG Reitoria 

UFES Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 

UFRJ Gabinete do Reitor 

UNIRIO Reitoria 

UFSM Pró-Reitoria de Administração (PRA) 

Fonte: elaboração da autora. 

Podemos observar que todos os órgãos coordenadores dos Sistemas de Arquivos 

das 10 universidades estão estrategicamente posicionados na Administração Superior, e nove 

entre as 10 possuem alguma referência no Plano de Desenvolvimento Institucional, exceto a 

UFES que ainda não atualizou seu documento, conforme quadro a seguir: 

Quadro 24 – Referências no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Arquivo das 

Universidades Federais Brasileiras 

UNIVERSIDADES REFERÊNCIAS NO PDI 

UnB PDI 2018-2022 - Metas Arquivo Central: 

1. Caracterizar a Política Arquivística da UnB 

2. Fortalecer o Sistema de Arquivos da UnB 

3. Propor e implementar o Programa de Gestão e de Preservação de 

Documentos 
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4. Regulamentar a aquisição de acervos de caráter permanente 

5. Assegurar acesso e transparência aos documentos de arquivo da UnB 

6. Propor e implementar Plano de Comunicação do ACE 

7. Atuar como laboratório nas áreas de ensino, pesquisa e extensão (p. 

320-322) 

UFG PDI 2018-2022 Objetivos e Metas:  

 Desenvolver os procedimentos técnicos referentes à produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos 

Ações 

1. Atualizar o diagnóstico dos arquivos das unidades e órgãos 

estabelecendo prioridades de intervenção.  

2. Adotar solução de tecnologia para implementação de processos 

eletrônicos.  

3. Implementar os instrumentos de classificação, temporalidade e 

destinação de documentos físicos e digitais conforme exigência da 

legislação vigente.  

4. Estabelecer normas para racionalizar a produção documental e para 

otimizar o fluxo dos documentos em suportes convencionais e digitais.  

5. Estabelecer procedimentos para transferência de documentos de idade 

intermediária e recolhimento de documentos de guarda permanente  

6. Estabelecer normas e procedimentos sobre tramitação, acesso e sigilo 

dos documentos em suportes convencionais e digitais.  

7. Elaborar manual de gestão de documentos.  

8. Estabelecer política de gestão documental 

 Garantir a preservação e segurança dos documentos, 

possibilitando o acesso às informações 

Ações 

1. Arquivar em repositório arquivístico confiável documentos 

digitalizados e documentos digitais permanentes.  

2. Controlar os riscos e os agentes de deterioração dos documentos 

arquivísticos institucionais. 

3. Elaborar plano de alteração de suporte de documentos convencionais e 

digitais garantindo a preservação e o acesso.  

4. Capacitar servidores sobre a cultura da transparência das informações 

públicas. (p. 69-70) 

 

UFPB PDI 2019-2023 

Gestão Administrativa 

ARQUIVO CENTRAL – Finalidade: Propor, implementar, executar, 

supervisionar e dar apoio aos diversos órgãos e unidades desta autarquia no 

que tange à política de documentos e registros arquivísticos e como órgão 

central ao Sistema de Arquivos (SiArq/UFPB). 

Metas 

Digitalizar e/ou Virtualizar 100% dos processos. Arquivo Central.  

Ampliar em 100% as ações na área de segurança da informação. 

STI/Arquivo Central. (p. 37) 

PROJETO DE ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL (p. 119-

121) 

UFPA PDI 2016-2025 

Arquivo Central – Finalidade: É o órgão central do Sistema de Arquivos, 

que tem como finalidade avaliar, selecionar e organizar o patrimônio 

documental produzido pela Instituição. (p. 117) 

UFJF PDI 2016-2020 

Objetivo: Otimizar processos organizacionais e infraestrutura 
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Meta do Arquivo Central: 10- Implementar, executar, supervisionar e dar 

apoio aos diversos Órgãos e Unidades da UFJF na consecução da Gestão 

Documental seguindo as Diretrizes do Arquivo Nacional. (p. 28-30) 

UFMG PDI 2018-2023 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos específicos 

5. Formular a Política de Arquivos da UFMG, instituindo e implementando 

o Sistema de Arquivos Institucionais. (p. 208) 

Ações 

37. Acompanhar, padronizar e normatizar a organização e gestão dos 

documentos, arquivos e registros, estabelecendo bases de temporalidade 

uniforme e dando publicidade aos procedimentos de modo a tomá-los 

costumeiros e seguros. 

38. Racionalizar os procedimentos de criação de documentos no âmbito da 

UFMG. 

39. Planejar a implementação da gestão de documentos digitais e não-

digitais. 

40. Orientar procedimentos para garantir a rápida recuperação de 

informações por parte da administração, para fins de planejamento e 

promoção da transparência pública.  

41. Avaliar documentos de arquivo, evitando o acúmulo desnecessário, 

em salas e em mobiliário, de documentos sem valor probatório ou 

informativo.  

42. Assegurar a preservação, o acesso e a difusão do patrimônio 

documental da UFMG.  

43. Promover a consolidação e expansão do SEI.  

44. Promover interação com outras áreas com a finalidade de difundir a 

política arquivística da Universidade.  

45. Promover treinamentos sobre organização e classificação de 

documentos.  

46. Prestar orientações sobre a institucionalização de arquivos setoriais e 

criação de Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos. (p. 210-211) 

UFES PDI 2015-2019 

O PDI da UFES atualizado (2021-2030) não foi ainda publicado. A versão 

do PDI 2015-2019, não constam informações sobre objetivos, metas e ações 

da área de arquivos. 

UFRJ PDI 2020-2024 Sua estrutura é composta por: Chefia de Gabinete; Diretoria 

de Relações Internacionais (DRI); Diretoria de Acessibilidade (Dirac); 

Coordenação de Relações Institucionais e Articulações com a Sociedade 

(Corin); Auditoria Interna (Audint); Ouvidoria Geral; Secretaria de Órgãos 

Colegiados (SOC); Procuradoria Federal da UFRJ; Superintendência de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); Sistema de Arquivos da 

UFRJ (Siarq); Divisão Gráfica; Coordenadoria de Comunicação Social 

(Coordcom); Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD); Comissão 

Própria de Avaliação (CPA); Parque Tecnológico e Fundo Verde UFRJ. (p. 

187) 

Metas das áreas vinculadas à Reitoria - SIARQ 

1. Concluir a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 

2. Desativar, parcialmente, o Sistema de Acompanhamento de Processos 

(SAP). 

3. Promover a reestruturação organizacional do Siarq. 

4. Assegurar um ambiente de gestão, preservação e acesso com a integração 

das plataformas digitais já existentes na UFRJ: o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 
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Documentos (Sigaq), o Repositório Arquivístico Digital Confiável 

(Archivematica) e a Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso (AtoM). 

5. Aprovar Regimento Interno para o Sistema de Arquivos da UFRJ (Siarq). 

6. Elaborar Programa de Gestão de Documentos para a UFRJ (PGD-UFRJ) 

7. Elaborar Plano de Preservação de Documentos com foco nos arquivos 

permanentes, visando à integração com Sibi e Simap a fim de apoiar e 

orientar quanto a organização, preservação e acesso dos arquivos 

permanentes sob sua custódia. (p. 269-272) 

UNIRIO PDI 2017-2021 

Objetivo Estratégico  

8. Promover melhorias no processo organizacional. 

Iniciativa Estratégica 

8.3 Aperfeiçoar os processos arquivísticos. (p. 62) 

Organização Administativa 

ARQUIVO CENTRAL: Coordenar o Sistema de Arquivo de toda a 

Universidade. Diretor Supervisionar e coordenar as atividades dos 

Arquivos Setoriais. (p. 127) 

UFSM UFSM: PDI 2016-2026 

Estrutura organizacional, cita a DAG na p. 37 

Fonte: elaboração da autora. 

Se adotarmos algum juízo de valor, podemos considerar de extrema relevância para 

os arquivos, de maneira geral, a inclusão das referências citadas no quadro acima, tendo em 

vista a pouca idade da Arquivologia brasileira em comparação com o início das universidades, 

que remontam um século de existência – a UFRJ foi criada em 1920. 

Outra perspectiva da política institucional diz respeito aos recursos disponíveis para 

sua implementação, dentre os quais estão os recursos humanos. Observe-se o quadro abaixo: 

Quadro 25 – Quantitativo de arquivistas 

UNIVERSIDADE NÚMERO DE 

ARQUIVISTAS 

UnB 17 

UFG 06 

UFPB 06 

UFPA 12 

UFJF 06 

UFMG Sim, não disse quantos 

UFES 06 

UFRJ 20 

UNIRIO 11 

UFSM 16 

Fonte: elaboração da autora. 

A existência de um quadro de arquivistas lotados nos órgãos coordenadores dos 

Sistemas de Arquivos das Universidades Federais Brasileiras é de suma importância para o 

planejamento e o desenvolvimento de programas, projetos e ações que implementem uma 
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política arquivística institucional, pois detém o conhecimento teórico e prático necessários a 

esse fim. 

No Brasil, a partir dos anos 2000, observou-se um aumento significativo nos 

concursos públicos para a área dos arquivos, e as Universidades Federais foram instituições 

beneficiadas. O quadro acima mostra que nas 10 universidades estudadas há o registro de 

servidores arquivistas em seus quadros funcionais. A UFRJ possui em seu quadro de servidores 

do Arquivo Central 20 arquivistas, oito Técnicos de arquivo, oito Auxiliares de Documentação 

e seis Técnicos em Microfilmagem, de acordo com o sítio oficial do SIARQ-UFRJ. A UFPB 

ainda conta com mais dois técnicos de arquivo. 

Quanto aos recursos financeiros para os Arquivos e os Sistemas de Arquivos, não 

localizamos nenhuma informação sobre repasses desse fim nos documentos analisados. 

Quanto aos recurso tecnológicos, não encontramos informações suficientes nos 

documentos apresentados, mas a indagação foi feita através do questionário de pesquisa. De 

acordo com as respostas, todas as 10 universidades estudadas possuem recursos tecnológicos 

(hardware e software) para o desenvolvimentos das atividades de gestão, preservação e acesso 

dos documentos de arquivo. 

6.3.3 Análise na perspectiva do ato normativo que institui o sistema de arquivos 

Realizou-se uma análise sob a perspectiva do Sistema de Arquivos que foi 

implantado nas universidades, considerando:  

 Conceito  

 Objetivos / Finalidade 

 Abrangência estrutural 

 Abrangências nos Processos: gestão de documentos, preservação e acesso 

Quadro 26 – Conceitos para Sistema de Arquivos das Universidades Federais Brasileiras 

UNIVERSIDADE DEFINIÇÃO PELOS ATOS 

NORMATIVOS 

RESPOSTA AO 

QUESTIONÁRIO DE 

PESQUISA QUANTO AO 

CONCEITO 

UnB “Art. 2º O Sistema de Arquivos 

(SAUnB/FUB) é o conjunto de 

inter-relações de funções e 

serviços, no âmbito do qual é 

implementada a política 

arquivística institucional.” 

(RESOLUÇÃO DO 

CONSELHO 

“Consta da Resolução nº 

0039/2014.” 
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UNIVERSITÁRIO N. 

0039/2014) 

UFG Não há definição para o 

conceito 

“CONARQ (Conselho 

Nacional de Arquivos), SINAR 

(Sistema Nacional de 

Arquivos) e Regimento do 

Arquivo Nacional.” 

UFPB “Parágrafo único: O Sistema de 

Arquivos da UFPB - 

SiArq/UFPB - consiste no 

conjunto de arquivos 

integrados com objetivos, 

princípios, diretrizes e 

programas constituídos de 

modo harmônico buscando 

padronização cooperação 

técnica e operacional das 

atividades arquivísticas e a 

integração funcional dos 

arquivos dos órgãos e unidades 

da Universidade Federal da 

Paraíba de forma a garantir a 

gestão unificada dos 

documentos e registros de 

caráter arquivísticos da UFPB.” 

(RESOLUÇÃO DO 

CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO nº 43, 

2018) 

“Como aspectos teóricos foram 

considerados os estudos sobre 

sistemas e políticas de 

Arquivos do prof. José Maria 

Jardim e dissertação de Leila 

Beatriz Ribeiro que trata da 

incorporação do conceito de 

sistema na Ciência da 

Informação. Também 

consultamos, à época, o texto 

do professor Espanhol Joaquin 

Llansó Sanjuan, intitulado 

Sistemas archivísticos y 

modelos de gestión de 

documentos en el ámbito 

internacional. Naquele 

momento também 

consideramos alinha de 

pensamento sobre sistemas 

dinâmicos na complexidade, 

com a ideia de que a soma das 

partes é maior que o todo.” 

UFPA Não há definição para o 

conceito 

Sim. “Vários.” 

UFJF “Art. 17. O Sistema de 

Arquivos da UFJF 

(SIARQ/UFJF) é o conjunto de 

objetivos, princípios, diretrizes 

e programas propostos pelo 

Arquivo Central buscando a 

integração dos diversos 

arquivos dos órgãos e Unidades 

da UFJF de forma a garantir a 

gestão unificada de seus 

documentos arquivísticos.” 

(RESOLUÇÃO CONSELHO 

SUPERIOR Nº 15/2011 

Sim. “Foi inspirado no 

Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística do 

Arquivo Nacional e Dicionário 

Brasileiro de Terminologia 

Arquivística de Ana Maria de 

Almeida Camargo e Heloísa 

Liberalli Bellotto.” 

UFMG “O Sistema de Arquivos é o 

conjunto de órgãos 

arquivísticos que se relacionam 

entre si com vistas a promover 

a gestão continuada dos 

documentos de arquivo.” 

(www.ufmg.br/diarq) 

O conceito do Sistema de 

Arquivos Institucionais da 

UFMG está exposto na 

Resolução Complementar nº 

01/2015 e na Resolução nº 

03/2015.” 

UFES Não há definição para o 

conceito 

“A estrutura do sistema teve 

como base conceitual o 

Decreto nº 4.915, de 12 de 

dezembro de 2003 e a 

http://www.ufmg.br/diarq
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experiência da gestora à época 

que possuía especialização em 

gestão de documentos e cargo 

de bibliotecária-

documentalista.” 

UFRJ Não há definição para o 

conceito 

“Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística. 

Arquivo Nacional, 2005, p. 

156.” “Conjunto de arquivos 

que, independentemente da 

posição que ocupam nas 

respectivas estruturas 

administrativas, funcionam de 

modo integrado e articulado na 

persecução de objetivos 

comuns” 

UNIRIO Não há definição para o 

conceito 

“Gestão de documentos; 

aplicação dos códigos de 

classificação de documentos da 

atividade meio e fim; 

transferência, eliminação, 

recolhimento e guarda de 

documentos; implementação de 

Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos - 

CPADs; elaboração e 

divulgação de normas de 

gestão e de preservação de 

documentos; treinamento e 

aperfeiçoamento de servidores 

em gestão e preservação de 

documentos; promoção de 

intercâmbios de cooperação 

técnica com instituições e 

sistemas afins; promoção do 

acesso à informação. 

UFSM “Art. 2º Entende-se por 

Sistema de Arquivos o 

conjunto de arquivos da 

Universidade cujas políticas, 

diretrizes e métodos ocorrem 

de modo integrado, a fim de 

garantir a gestão unificada e 

padronizada dos documentos 

arquivísticos.” (RESOLUÇÃO 

nº 009, 2012) 

“Passamos por alguns 

conceitos ao longo do tempo: O 

método Funcional está em 

vigor e, atualmente, estamos 

com o código de classificação 

das Atividades-Meio, conforme 

o CONARQ e das Atividades-

Fim, de acordo com o 

SIGA/MEC.” 

Fonte: elaboração da autora.  

Quanto ao conceito utilizado para o termo sistema de arquivos, apenas cinco das 

universidades apresentaram conceito consistente com a literatura utilizada na quarta seção desta 

pesquisa. Quatro delas apresentam os respectivos conceitos em seus documentos oficiais e 

apenas uma, a UFMG, apresentou no sítio oficial do Arquivo. 
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A Universidade Federal de Goiás (UFG), apesar de não considerar o termo sistema 

de arquivos no documento oficial de criação do Centro de Informação, Documentação e 

Arquivo (CIDARQ), percebe-se que os Arquivos se organizam de forma sistêmica. 

Dentre as 10 universidades, cinco - UFG, UFPA, UFES, UFRJ, UNIRIO - não 

apresentaram em seus documentos de criação um conceito para sistema de arquivos, mas, de 

acordo com o questionário de pesquisa, afirma considerar alguma referência como instrumento 

conceitual como os Dicionários de Terminologia Arquivística e a legislação. 

A UFPB foi a única que relacionou uma literatura mais consistente para a 

construção de seu Sistema de Arquivos. 

Porém, em todas as 10 universidades percebe-se uma intenção conceitual para seus 

sistemas com a ideia de conjunto, interação e relacionamentos, que também são as bases da 

literatura estudada na pesquisa. 

Ao considerarmos a literatura sistêmica como balizadora da pesquisa, entendemos 

que para que exista um sistema, é necessário haver uma finalidade. Abaixo, quadro com 

objetivos/finalidades dos Sistemas de Arquivos. 

Quadro 27 – Objetivos/Finalidade do Sistema de Arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras 

UNIVERSIDADE ATOS NORMATIVOS 

UnB “Art. 55 Constituir o Sistema de Arquivos da Fundação 

Universidade de Brasília com os seguintes objetivos:  

I favorecer a implementação da política arquivística da FUB;  

II promover a interação das Unidades responsáveis pela produção 

e acumulação de documentos arquivísticos;  

III assegurar as condições de preservação e o acesso ao patrimônio 

documental arquivístico, na defesa dos interesses da FUB;  

IV assegurar o cumprimento de normas e legislação vigentes 

relacionadas à área arquivística.” (RESOLUÇÃO DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO N. 0039/2014) 

UFG “Art. 2º O Centro de Informação, Documentação e Arquivo é o 

órgão responsável pelo planejamento e desenvolvimento da gestão 

técnica da informação e de documentos de valor administrativo, 

acadêmico ou histórico no âmbito da Universidade Federal de 

Goiás.” (RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 02/2010) 

UFPB “Art. 31. O SiArq/UFPB tem por finalidade: I - organizar, proteger, 

preservar e integrar o acervo arquivístico da UFPB; II - normatizar 

e disseminar políticas, manuais, normas, procedimentos técnicos e 

rotinas arquivísticas no âmbito da UFPB; III - racionalizar a 

produção dos documentos e registros arquivísticos; IV - garantir, 

de forma ágil e segura, o acesso aos documentos e registros e às 

informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as 

restrições administrativas ou legais; V - harmonizar e coordenar as 

atividades de gestão de documentos e registros arquivísticos no 

âmbito da UFPB, independente de qual seja o suporte e o gênero 
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documental; VI - assegurar a integração entre arquivos setoriais; 

VII - reduzir custos operacionais da gestão e armazenagem dos 

documentos e registros; VIII - promover melhoria da eficiência e 

transparência administrativa.” (RESOLUÇÃO Nº 43/2018 DO 

CONSUNI 

UFPA “Art. 1º [...]servir a instituição como fonte de informação, 

testemunho e referência, assegurar a proteção e preservação dos 

documentos Arquivísticos, tendo em vista seu valor 

administrativo, histórico, probatório e os interesses da 

comunidade; harmonizar as diversas fases da administração dos 

documentos, desde a sua produção até a guarda no arquivo 

permanente; Tudo de acordo com as especificações constantes do 

Processo nº 10867/88. (RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR 

DE ADMINISTRAÇÃO Nº 590, 1988) 

UFJF “Art. 18. O SIARQ/UFJF será implementado tendo como diretrizes 

principais, dentre outras, as seguintes: I. proteção, organização e 

integração do seu acervo arquivístico; II. racionalização da 

produção dos seus documentos arquivísticos; III. redução dos 

custos operacionais da gestão e armazenagem da sua 

documentação arquivística; IV. promoção, de forma ágil e segura, 

do acesso aos documentos de arquivo da UFJF e às informações 

neles contidas, resguardado o aspecto de sigilo e as restrições 

administrativas ou legais; V. melhoria da eficiência e transparência 

administrativa. VI. assegurar condições de preservação e acesso 

aos documentos.” (RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR nº 

15/2011 

UFMG “Tem por objetivo assegurar a conservação, a proteção, e o acesso 

aos documentos para defesa de direitos ou como elementos de 

prova, informação ou fonte para a pesquisa científica.” 

(www.ufmg.br/diarq) 

UFES “Art. 5º O SIARQ/UFES, por meio do Arquivo Central, tem por 

objetivos: I. gerenciar tecnicamente os procedimentos de avaliação 

e de arquivamento dos documentos de valor intermediário e 

permanente prioritariamente em suporte papel; II. promover o 

recolhimento dos documentos do Arquivo Intermediário para o 

Arquivo Permanente; III. orientar a transferência dos documentos 

dos arquivos setoriais para o Arquivo Central.” (RESOLUÇÃO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO nº 33,2008) 

UFRJ a) elaborar a política arquivística que assegure a integridade do 

patrimônio documental arqivístico e promover sua gestão, 

preservação, valorização, difusão e acesso; 

b) implantar e promover, em colaboração das Pró-Reitorias e 

demais órgãos responsáveis pela administração universitária, a 

políticas arquivística da UFRJ, planos, projetos e ações que 

assegurem a integração das fases corrente, intermediária e 

permanente; 

c) promover e normatizar a gestão do patrimônio documental 

arquivístico, de características administrativa e acadêmica; 

d) assegurar na UFRJ o cumprimento da legislação arquivística em 

vigor no Brasil; 

e) zelar pela preservação da documentação permanente da 

universidade, estabelecendo padrões para recolhimento, 

conservação, custódia e divulgação do patrimônio documental 

arquivístico produzido ou acumulado pela UFRJ, que seja de sua 

propriedade ou interesse; 

http://www.ufmg.br/diarq
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f) estabelecer critérios para aquisição, doação, permuta e cessão 

temporária de acervos arquivísiticos; 

g) promover o acesso aos arquivos da UFRJ e as informações neles 

contidas, utilizando instrumentos de pesquisa e os recursos 

tecnológicos disponíveis e adequados a este fim;   

h) promover a melhor capacitação profissional e a valorização do 

pessoal a serviço do SIARQ-UFRJ; 

i) promover a classificação da documentação arquivística quanto 

ao grau e prazo de sigilo referente aos assuntos relacionados à 

segurança da instituição, desenvolvimento científico ou 

tecnológico; 

j) prestar assessoria técnica, em matéria arquivística, aos 

pesquisadores para organização da documentação científica, 

oriundos das atividades de pesquisa e extensão; 

k) definir e estabelecer critérios e procedimentos para usos de 

nosso patrimônio documental arquivístico protegidos pela 

legislação sobre direitos autorais e propriedade industrial 

(patentes) e intelectual; 

l) estabelecer critérios para aquisição, criação e adequação de 

sistemas informatizados capazes de desenvolver a gestão 

eletrônica de documentos e a difusão via web dos conteúdos 

informativos dos acervos documentais da instituição; 

m) promover atividades científicas, culturais e editoriais próprias 

ao campo da Arquivística ou relacionados aos acervos documentais 

da UFRJ;  

n) apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade, bem como as atividades culturais da UFRJ; 

o) promover a integração a sistemas nacionais e estrangeiros de 

informação, visando acesso a produção científica de instituições 

congêneres e a divulgação da produção gerada pela universidade. 

(PORTARIA nº 2726,  

 4º, 2016) 

UNIRIO Sem definição 

UFSM I- desenvolver e implementar a as políticas de gestão arquivística 

na UFSM; 

II- promover, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo, resguardando os aspectos de sigilo e restrições 

administrativas ou legais; 

III- integrar as unidades/subunidades da UFSM nas diferentes fases 

da gestão documental; 

IV- constituir e preservar o patrimônio documental da UFMS, 

servindo como referência, informação, prova ou fonte de pesquisa 

científica; 

V- racionalizar a produção dos documentos institucionais; 

VI- promover a eficiência e a transparência administrativa; e  

VII- reduzir os custos operacionais de gestão e armazenamento da 

documentação arquivística. (RESOLUÇÃO nº 009, 2012) 

Fonte: elaboração da autora.  

De acordo com os atos normativos, nove universidades apresentaram um conjunto 

de objetivos/finalidades para os Sistemas de Arquivos, com exceção da UNIRIO, que entende 

o Arquivo Central e o Sistema de Arquivos com a mesma finalidade e, portanto, seu documento 

de criação reporta-se como Arquivo Central. Nesse sentido, percebemos uma inconsistência 
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enquanto concepção sistêmica: “art. 1º - Sob a denominação de Arquivo Central fica constituído 

o Sistema de Arquivo Central da Universidade do Rio de Janeiro, que se regerá pelo presente 

Regimento e pelo Regimento Geral da Universidade.” (RESOLUÇÃO nº 815, 1990).  

Uma das questões que a pesquisa pretendia responder está relacionada com a 

abrangência do Sistema de Arquivos dentro da universidade, tanto no sentido estrutural, quanto 

no sentido das atividades de gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo. A 

expectativa girava em torno de descobrir o quanto os Sistemas de Arquivos contribuía ou atuava 

como facilitador dessas atividades no âmbito da universidade, qual era seu alcance. 

Quanto à abrangência estrutural universitária de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração, todas as 10 universidades em seus atos normativos disseram que os Sistemas 

de Arquivos atuam em toda estrutura organizacional da universidade. Essa atuação foi 

complementada pelo questionário de pesquisa que, exceto a UnB, não respondeu. As outras 

nove confirmaram a abrangência do ato normativo. 

Uma vez que cabe às instituições públicas a gestão de documentos e seu acesso, 

como cláusula constitucional, questionamos o quanto os Sistemas de Arquivos atuam como 

facilitador das ações de gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo e, de acordo 

com o questionário de pesquisa e, também, com exceção da UnB que não respondeu, as outras 

nove confirmaram que a existência do Sistemas de Arquivos facilitam seu alcance no âmbito 

de toda universidade. 

Contudo, podemos observar um maior desenvolvimento das ações arquivísticas 

naquelas Universidades Federais Brasileiras que implementaram seus Sistemas de Arquivos. 

Porém, o modelo adotado necessita de uma evolução considerável no sentido que possa haver 

mais interação entre os elementos do Sistema, do que hierarquização. 

6.4 PROPOSIÇÃO DE REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

ARQUIVOS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS  

Elaborar uma proposta de requisitos para implantação de Sistema de Arquivos para 

as Universidades Federais Brasileiras não é uma tarefa fácil. Vimos que os Sistemas de 

Arquivos existentes foram concebidos tendo como modelo a legislação do SINAR e do SIGA. 

Vimos também que essa legislação não contempla um conceito para sistema de 

arquivos e que as universidades que apontaram algum conceito para eles, o fizeram com uma 

certa dificuldade, pois o modelo escolhido não o apresenta e, assim, se constituíram de uma 

base conceitual pouco estruturada.  
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Após apresentarmos um referencial teórico consistente e uma análise dos atores 

envolvidos no processo de elaboração, funcionamento e relações entre os Sistemas de Arquivos 

das Universidades Federais Brasileiras com as políticas pública e institucional, ainda 

encontramos lacunas a serem preenchidas.  

Nesse sentido, apresentamos uma proposta teórico-metodológica que pode 

contribuir para a construção e implementação de Sistema de Arquivos das Universidades 

Federais Brasileiras. 

Iniciamos a partir de um novo conceito, construído na Seção 4 desta tese, 

fundamentado na literatura estudada e que pode nortear o começo dessa construção. 

Modelo de gestão de um complexo de arquivos integrados a um sistema 

geral – nacional, estadual, municipal, institucional – que juntos, têm 

por finalidade, elaborar, implementar e executar políticas arquivísticas 

de gestão, preservação, acesso e disseminação dos documentos de 

arquivo em todas as suas fases.  

A partir desse conceito, apresentamos uma proposta para efetivá-lo de forma 

sistêmica e cíclica das funções de gestão, preservação e acesso em todas as fases de vida do 

documento, qualquer que seja o suporte, conforme o desenho abaixo: 
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Figura 15 – Desenho para um Sistema de Arquivos das Universidades 
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e recebidos                                                                                                organizadas 

Informação desorganizada 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                         INTERDEPENTENDES E INTER-RELACIONADOS 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Essa proposta, baseada nos estudos de Le Moigne e de toda construção da TGS, 

significa dizer que todos os arquivos estão interligados e inter-relacionados com seu ambiente 

de construção, e toda e qualquer mudança ou transformação afetam uns aos outros. A posição 

do Arquivo Central está diretamente relacionada com os documentos de valor permanente, não 

significa que, necessariamente, deve ser um órgão de coordenação, pois na literatura sistêmica 

essa perspectiva inexiste.  

A partir de então podemos relacionar alguns requisitos para a construção de Sistema 

de Arquivos para as Universidades Federais Brasileiras:  

Sistema Arquivos Corrente 

(Funções, atividades e finalidades 
  

Sistema Arquivos Intermediário 

(Funções, atividades e finalidades 
  

Sistema Arquivos Permanente                 

(Funções, atividades e finalidades 
 Arquivo 

Central 

Gestão

o 

    Preservação 

Acesso 
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1. Caracterização da instituição:  levantamento de dados que contextualizam a instituição, 

designado como o sistema geral (marcos regulatórios externos e internos, organogramas, 

funções e atividades).  

2. Diagnóstico dos Arquivos e seus documentos:  levantamento dos objetos a serem 

modelizados num ambiente que está em atividade, que estrutura-se e que evolui, considerando: 

 Sua definição funcional 

 Sua definição ontológica 

 Sua definição genética 

 Seus processos de entrada (imput) e saída (output) no ambiente 

3. Considerar a política nacional e institucional. 

4. Elaborar o modelo de sistema a ser implementado (o desenho apresentado acima serve de 

base, mas não é rígido). 

5. Elaborar seus atos normativos, considerando conceitos e aprovação de instância superior. 

6. Estar estrategicamente posicionado na Administração Superior. 

7. Considerar os recursos necessários à sua implantação – financeiros, humanos e tecnológicos. 

Como última consideração, esta proposição se coloca como uma nova 

possibilidade, mas não exclui outras. A intenção não foi construir, através da pesquisa, camisas 

de força, mas elevar o pensamento crítico, abrindo novos horizontes de contribuição para a 

teoria e as práticas da Arquivologia brasileira.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O anseio por respostas a questionamentos voltados para os arquivos, inseridos no 

mundo contemporâneo e em constante transformações, trouxe à tona o desejo de investigar 

novas possibilidades de implantação de sistemas de arquivos num universo bastante 

heterogêneo e encantador, que são as Universidades Federais Brasileiras, espaço democrático 

por natureza. 

Sistema de arquivos é conceitualmente entendido como um complexo de elementos 

em interação. O cerne desse sistema é o seu complexo de elementos – os arquivos que, por sua 

vez, são entendidos como conjuntos de documentos produzidos e recebidos pelas instituições 

públicas e privadas no desempenho de suas funções e atividades, geradores de informação e 

conhecimento, constituinte de nosso regime de verdade e testemunho da história humana.  

 Nesse cenário, propomos como indagação principal para o desenvolvimento da 

pesquisa a perspectiva teórica para a criação dos sistemas de arquivos no âmbito das 

Universidades Federais Brasileiras, tendo como base a política nacional de arquivos sob a 

perspectiva da legislação vigente. Buscamos entender quais seriam suas contribuições num 

ambiente de extrema complexidade, que são as universidades.  

O debate teórico e empírico se desenvolveu em torno da discussão do fato de que a 

área ainda não consegue qualificar com segurança o lugar do arquivo, dentro da esfera pública, 

como espaços importantes que representam uma necessária função social para a manutenção da 

democracia e da cidadania no Estado brasileiro.  

A pesquisa apresenta uma tentativa de conciliação entre os estudos dos fenômenos 

arquivísticos do nosso tempo, tratando especificamente dos Sistemas de Arquivos das 

Universidades Federais Brasileiras como sendo um desses fenômenos, com os estudos das 

práticas sociais e públicas numa perspectiva política, social e cultural dos arquivos. 

Os documentos de arquivo materializam a informação, e essa materialidade, como 

dito por Frohmann (2006), é importante para o entendimento dos aspectos públicos e sociais. 

Quando estudamos os sistemas de arquivos estamos tentando compreender a importância dos 

documentos de arquivo num contexto sóciocultural de extrema necessidade para o país que são 

as universidades federais sob um viés político, concedendo atualidade e relevância à pesquisa. 

Porém, nem sempre as universidades entendem o poder social dos arquivos e 

acabam negligenciando sua existência. Se por um lado algumas universidades possuem a 

clareza do valor que tem seu patrimônio documental e tomam as medidas necessárias à sua 

gestão e preservação, por outro, ainda predomina fragilidade no que tange à implementação de 
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recursos estruturais que dão suporte a essa questão. Esse cenário justifica a não implantação de 

sistemas de arquivos em 54 das universidades de 69 estudadas, ou seja, a maioria. 

O entendimento da importância dos arquivos, na maioria da vezes, segue um viés 

político, mas estritamente sob os aspectos da legislação vigente. Os marcos regulatórios são 

partes importantes no contexto das políticas públicas arquivísticas, mas não podem ser 

considerados como os únicos elementos da política pública. 

Uma política pública pode ser entendida como um direcionamento para enfrentar 

um problema público, ou seja, um problema relevante em prol de uma coletividade. É 

transformar uma situação problemática atual em situação ideal para a sociedade, voltada para o 

público. 

Mas é importante salientar as relações de poder em torno das políticas públicas. Dos 

modelos adotados no Brasil, observamos o que o governo pretende fazer e o que de fato faz, 

não se limitando a leis e regras, mas atentando-se para ações intencionais e com objetivos a 

serem alcançados, para o bem ou para o mal. 

Com relação ao ciclo das políticas públicas, observamos na literatura da área três 

momentos distintos: elaboração, implementação e avaliação. Porém, podemos considerar que é 

na fase de implementação que a administração pública reveste-se de seu papel principal, que é 

o de executar as políticas públicas. E nesse contexto as instituições exercem papel fundamental. 

Podemos entender políticas públicas como um conjunto de ações, programas e 

projetos que visam um bem comum para toda sociedade, e nessa linha, as políticas públicas 

arquivísticas percorrem um bem-estar para os arquivos, na medida em que apresenta um 

conjunto de decisões do Estado que abrangem diversos aspectos referentes à produção, uso e 

preservação dos arquivos públicos e privados (JARDIM, 2006). 

Para o desenvolvimento de uma política para os arquivos, entendemos que a 

compreensão de seus objetivos, seus recursos e sua legislação são primordiais à sua 

implementação. Dito de outro modo, uma política pública arquivística deve comtemplar uma 

legislação, uma estrutura organizacional a quem compete sua implementação através de 

programas, projetos e ações que viabilizem, do ponto de vista teórico e prático, a gestão de 

documentos, a preservação, acesso e disseminação dos documentos de arquivo. 

Estudos mostram que não há implementação de uma política nacional de arquivos, 

fato esse que pode ser justificado, inicialmente, através de dois motivos: a falta de 

reconhecimento dos arquivos como recurso social à cidadania, e pela falta de representatividade 

dos agentes do Estado, especificamente, o Arquivo Nacional e o CONARQ, diante da 
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sociedade, como agentes responsáveis pela elaboração, implementação e avaliação das políticas 

públicas arquivísticas. 

Na verdade, o Brasil, ainda carece de uma política nacional de arquivos que de fato 

contemple os aspectos necessários à gestão, preservação e aceso aos documentos de arquivo. 

E, nesse sentido, a legislação se coloca como um ponto de partida importante, pois normatiza e 

orienta os caminhos a serem percorridos. Nas instituições públicas o texto legal acaba sendo o 

elemento norteador para a construção de políticas arquivísticas institucionais. 

A elaboração da legislação de um país está estritamente ligada com suas 

características políticas, econômicas, sociais e culturais. No caso do Brasil, esse contexto reflete 

profundamente na implementação de suas leis, o que pode ser percebido como justificativa para 

a fragilidade de efetiva aplicação da Lei de Arquivos apesar de seus 30 anos de publicação.  

As discussões em torno da legislação se pautaram na Lei nº 8.159/1991 e nos 

Decretos nº 4.073/2002, nº 4.915/2003 e nº 10.148/2019, com a finalidade de trazer para a 

pesquisa o quanto desses marcos regulatórios têm representado para os arquivos universitários 

em torno das políticas públicas arquivísticas.  

Vale salientar que as escolhas feitas até aqui ainda necessitam de muitos estudos 

pertinentes à área, e não tivemos a pretensão de esgotá-las. Entendemos que os sistemas de 

arquivos no âmbito da política nacional de arquivos constituem o núcleo da discussão temática 

da pesquisa e que, após o longo caminho, deveriam ser concebidos, no âmbito da políticas 

públicas arquivísticas como uma de suas ações de implementação, assim como os programas 

de gestão de documentos e de preservação, tanto no âmbito nacional quanto institucional. 

A dimensão que se torna clara é que no caso do Brasil a legislação não se alinhou 

ao desenvolvimento das políticas arquivísticas, ocasionando, para os sistema de arquivos, 

incompreensões que necessitam esclarecimentos teóricos e resultam em resistências por parte 

dos órgãos da administração pública, principalmente por parte das Universidades Federais 

Brasileiras. 

Nesse sentindo, buscamos na literatura de outras áreas referenciais teóricos que nos 

esclarecessem os sentidos para o termo sistema e, só assim, então, encontrarmos o conceito 

adequado para sistema de arquivos. 

Essa busca nos levou a importantes descobertas em torno do uso para o conceito de 

sistema. Entendemos que, no senso comum, tudo pode ser considerado um sistema, desde que 

concebido sob a forma de elementos em interação. Mas esse amplo sentido, longe de estar 

incorreto, pode nos levar às ciladas das interpretações. 
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Essa falta de compreensão em torno do conceito de sistema nos levou a questionar 

qual seria a perspectiva teórica utilizada para a concepção dos sistemas de arquivos das 

universidade e que, com a pesquisa, comprovamos a necessidade de uma definição mais 

adequada.  

Bertalanffy foi um dos maiores estudiosos dos sistemas, mas foi necessário juntá-

lo a outros grandes autores como Edgar Morin e Le Moigne para, então, compreendermos a 

complexidade em torno do conceito. Um modelo de sistema só pode ser concebido a partir de 

um sistema geral que possa fornecer as bases para sua concepção. Além de sempre ser formado 

por mais de um elemento único, que esteja em interação constate entre si e entre os demais. 

Observamos que um sistema aberto depende de uma alimentação externa, não 

apenas material e energética, mas também organizacional e informacional. Há um elo entre os 

sistemas e seu meio ambiente, assim como há uma distinção entre seus elementos.  

Talvez já estejamos vivenciando a Era Complexa e não mais na Idade 

Contemporânea. Na verdade, estamos o tempo todo em transformação e não podemos apenas 

considerar unicidades, somos forçados a considerar complexidades, heterogeneidades em todos 

os campos do conhecimento. “[...] A complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, 

ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo 

fenomênico.” (MORIN, 2015, p. 13).   

Esse momento caracterizado como complexo muito está relacionado com questões 

que abarcam o respeito ao planeta e as questões ambientais, o aumento populacional, o uso 

avassalador das máquinas, das tecnologias e da conectividade do mundo. Essa relação entre 

automação e conectividade é característica dessa Era Complexa. E como lidar com tudo isso? 

Para nós arquivistas, nos compete em nosso universo, os arquivos, entender suas 

relações com esse mundo intenso e tentar amalgamar possibilidades e novos caminhos em prol 

de uma sociedade mais justa e democrática através do acesso à informação. 

No que refere ao conceito de sistema de arquivos muito deve ser levado em 

consideração. Por exemplo, para a Informática o conceito tem uma conotação completamente 

diferente de sistema de arquivos para Arquivologia. O que fazer, então, para determinar seus 

sentidos? Entendemos que através da análise dos elementos que compõem um sistema podemos 

definir seu conceito.  

Alcançamos neste momento, após um longo caminhar, uma das contribuições que, 

talvez, venha a ser uma das mais importantes nesta pesquisa: um conceito para Sistema de 

Arquivos que pode auxiliar na teoria arquivística e na sua implantação.  
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Se entendemos que os sistemas de arquivos devem ser constituintes de uma política 

pública arquivística, e entendemos também, que é no âmbito das instituições que esta política 

é implementada, consideramos as universidades como palco para o desenvolvimento empírico 

desta pesquisa.  

Encontramos nos estudos de Marilena Chauí o lócus da universidade na sociedade 

contemporânea, uma instituição social. Isso significa dizer que faz parte de uma determinada 

sociedade. 

Na sociedade atual, a universidade, de forma geral, passa por um enfrentamento de 

crises que devem ser analisadas sob o viés sistêmico, em que o sistema maior, o educacional, 

se localiza o cerne dos problemas, afastando a instituição de seus objetivos principais que são 

ensino, pesquisa e extensão. 

A universidade nos dias de hoje precisa passar por grandes transformações, 

encarando o novo com o novo, reencontrar-se com sua definição e restabelecer valores, mas 

também voltar a ser considerada como um lugar de encantamento, onde há esperança. Porém, 

no Brasil, essas instituições, extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento 

de uma nação, estão ameaçadas pelas atuais políticas governamentais. 

No contexto dos arquivos universitários, infelizmente ainda encontramos uma frágil 

realidade, percebida como descompromisso por parte da instituição. E mais: não se percebe o 

valor e a importância de seus documentos, o que reflete no desenvolvimento arquivístico dessas 

instituições e, consequentemente, na elaboração e implementação de políticas arquivísticas 

institucionais. 

Encontramos um cenário arquivístico ainda deficiente. Umas universidades bem 

desenvolvidas, outras nem tanto, e muitas ainda engatinhando nas ações de gestão, preservação 

e disseminação dos documentos de arquivo. Mas, em todas as universidades do sistema federal 

de educação foi localizada alguma atividade de arquivo (APÊNDICE A). 

Esse panorama mostrou que o arquivo universitário nem sempre é reconhecido 

como tal, adquire as mais diversas nomenclaturas possíveis, mas de alguma forma está presente 

no cotidiano da universidade. 

Curiosamente, mesmo aquelas com quase nada de infraestrutura arquivística 

mantém seus serviços de acesso à informação ao cidadão. Mas não coube pesquisar aqui como 

o acesso é possível se encontramos, em alguns casos, apenas serviços de protocolo. 

Em torno dos Sistemas de Arquivos, encontramos apenas 15 no universo das 69 

Universidades Federais Brasileiras, e apenas em 10 deles podemos considerar os aspectos 
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sistêmicos. Uma quantidade relativamente pequena, se considerarmos o tamanho do universo 

apresentado. 

Observamos que a principal referência para a criação dos sistemas de arquivo das 

Universidades Federais Brasileiras é a legislação vigente, considerando os modelos do Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR) e do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da 

Administração Pública Federal (SIGA). Esse fato corrobora com a hipótese de que esses 

sistemas de arquivos não são elaborados de acordo com um referencial teórico adequado, mas 

sim sob o viés dos marcos regulatórios. Característica que pode ser observada pela existência 

de Arquivos Centrais como órgãos coordenadores dos sistemas de arquivos, indo de encontro 

à literatura sistêmica.  

A gestão do sistema de arquivo não precisa, necessariamente, perpassar por um 

órgão central, mas por qualquer um de seus elementos. Essa herança política brasileira, 

infelizmente, recai sobre as universidades.  

Porém, nas 10 universidades que instituíram sistema de arquivos percebemos uma 

intenção conceitual, a ideia de conjunto, interação e relacionamentos que são as bases da 

literatura sistêmica. Essa interação contribui sobremaneira, para o desenvolvimento do fazer 

arquivístico da instituição. 

Observamos também que nessas universidades o desenvolvimento da gestão, 

preservação e acesso aos documentos de arquivo obteve maior desempenho de acordo com os 

documentos analisados e com as informações colhidas através do questionário de pesquisa, ou 

seja, percebemos um maior amadurecimento quanto à importância de seus arquivos.  

Contudo, propusemos como resultado dessas experiências, no âmbito das 

Universidades Federais Brasileiras, uma proposta de conceito para sistema de arquivo, um 

conjunto de requisitos necessários à sua implantação e um desenho articulador entre o conceito 

e os requisitos. 

É importante salientar, que uma pesquisa gira em torno de novas possibilidades no 

intuito de adotarmos ou não seus resultados numa determinada realidade. Nunca houve a 

pretensão de ser excludente em nenhum dos aspectos estudados, mas sim colaborar para o 

desenvolvimento da Arquivologia. 

É nessa perspectiva, conhecendo o nosso papel e o valor social do arquivo, que 

apresentamos com essa pesquisa, um panorama geral do lugar do arquivo e dos sistemas de 

arquivos no âmbito das Universidades Federais Brasileiras, sob a égide da política nacional de 

arquivos. 
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É preciso considerar a concepção das políticas arquivísticas institucionais de gestão, 

preservação e acesso aos documentos de arquivo para as Universidades Federais Brasileiras sob 

o ponto de vista das políticas públicas, como a política nacional de arquivos, ainda que não 

implementada, a política nacional de informação e comunicação e a política nacional de 

educação. 

A partir da pesquisa aqui desenvolvida muitas outras podem surgir, como por 

exemplo, um estudo sobre a influência dos cursos de arquivologia na implantação dos sistemas 

de arquivos nas universidades federais brasileiras, ou um estudo sobre a inserção do conceito 

de sistema no contexto brasileiro comparado ao contexto ibero-americano. 

Os resultados de uma pesquisa sempre levam a outras indagações, e acreditamos 

que ao levantar inquietações, de alguma maneira, a pesquisa já alcançou o efeito desejado. Esse 

é o objetivo da investigação científica. Podemos considerar o momento atual, em que vivemos 

uma situação de extrema diversidade com a pandemia provocada pelo novo Coronavírus, para 

nos mobilizarmos em prol das pesquisas e da educação pública. 
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APÊNDICE A – Identificação de Arquivos e Sistemas de Arquivos das Universidades Federais Brasileiras 

 POSSUI 

SISTEMA 

DE 

ARQUIVO? 

DENOMINAÇÃO ATO 

NORMATIVO 

DEFINIÇÃO/OBSERVAÇÃO 

REGIÃO: 

CENTRO-

OESTE 

    

1. 

Universidade 

de Brasília - 

UnB 

Sim Sistema de 

Arquivos da UnB - 

SAUnB 

Resolução do 

Conselho 

Universitário nº 

0039/2014 

“O Sistema de Arquivos é o conjunto de inter-relações de funções e serviços, no 

âmbito do qual é implementada a política arquivística institucional” (art. 2º) 

Arquivo Central – ACE – órgão complementar subordinado à Reitoria 

2. 

Universidade 

Federal da 

Grande 

Dourados - 

UFGD 

Não Centro de 

Documentação 

Regional - CDR 

Resolução do 

Conselho de 

Departamento 

do 

Departamento 

de Ciências 

Humanas nº 

67/1991 

Pesquisa realizada através do e-Sic nº 23480.003719/16-18 em 07/03/2016. 

“O CDR destina-se coletar, organizar e divulgar toda espécie de documentação de 

interesse para estudo regionais em qualquer área do conhecimento, com especial 

destaque para as ciências humanas e sociais, visando contribuir para o 

desenvolvimento desses estudos.” (art. 1º) 

Regimento 

Art. 2º No gozo de sua autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, respeitados os Princípios e as Finalidades estabelecidos nos 

Capítulos II e III do Estatuto, a Universidade:  

VI - disciplinará a geração, o tratamento e a difusão das informações necessárias ao 

efetivo conhecimento de suas funções e serviços;  

Seção I Do Planejamento 

Art. 134. Para tornar eficiente o planejamento institucional, possibilitando uma 

correta análise do contexto interno e externo e o estabelecimento de compromissos, 

políticas e objetivos que proporcionem a melhoria contínua da Universidade, 

implementar-se-á: 

VI - a consolidação de um Sistema de Informação que discipline a geração, o 

tratamento e a difusão das informações necessárias ao efetivo conhecimento das 

funções e serviços da instituição, dos seus requisitos estruturais e funcionais; 

TÍTULO XII Das Disposições Gerais e Transitórias  

Art. 160. Os serviços de arquivo da Universidade serão coordenados de forma 

unificada e centralizada, nos termos a serem estabelecidos pela Reitoria. 
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3. 

Universidade 

Federal de 

Goiás - UFG 

Não Centro de 

Informação 

Documentação e 

Arquivo da UFG - 

CIDARQ 

Resolução 

Conselho 

Universitário nº 

02/2010 

“O Centro de Informação, documentação e Arquivo é o órgão responsável pelo 

planejamento e desenvolvimento da gestão técnica da informação e de documentos de 

valor administrativo, acadêmico ou histórico no âmbito da Universidade Federal de 

Goiás.” (art. 2º) 

Órgão administrativo vinculado a Pró-Reitoria de Administração e Finanças – 

PROAD 

Regimento: 

Seção V Da Informação Institucional  

  

Art. 158. A coordenação geral das ações de coleta de dados e informações na UFG 

fica a cargo do órgão central de planejamento da Universidade.  

  

Capítulo II Da Gestão da Informação e de Documentos  

  

Art. 159. O processo de planejamento e desenvolvimento da gestão técnica da 

informação e de documentos de valor administrativo, acadêmico ou histórico será 

compartilhado pelos setores que têm a informação e os documentos como objeto de 

trabalho e atenderá a legislação específica.  

 

Art. 160. Caberá aos órgãos gestores da informação e de documentos:  

  

I- estabelecer normas e procedimentos relativos a produção, tramitação, uso, 

arquivamento, eliminação e guarda permanente de documentos convencionais e 

digitais; II- estabelecer normas e procedimentos para garantir a autenticidade das 

informações e documentos convencionais e digitais no âmbito da UFG, de forma a 

assegurar a defesa dos interesses da universidade e dos direitos da comunidade 

acadêmica; estabelecer normas e procedimentos para o acesso, a utilização e a 

divulgação das informações oficiais garantindo a transparência e o direto à 

informação; III- assegurar condições de conservação, proteção, acesso e disseminação 

do patrimônio documental da UFG; IV- preservar a memória institucional da UFG, 

protegendo seus acervos, para servir como referência, informação, prova ou fonte de 

pesquisa científica. 

4. 

Universidade 

Federal de 

Não 

 

Protocolo 

subordinado a 

Portaria 

PROAD Nº 685, 

“É o setor que trabalha com a gestão de processos e correspondências no âmbito da 

Universidade Federal de Mato Grosso. É no Protocolo Central que todos os 

processos da UFMT inicialmente são abertos. Toda autuação/formação de processos 
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Mato Grosso - 

UFMT 

Pró-Reitoria de 

Administração – 

PROAD (no site 

não há nenhuma 

referência a 

nenhum serviço de 

arquivo 

de 28 de maio 

de 2009 

tem como parte interessada, as unidades da UFMT, os alunos e servidores, além do 

público externo. Envia, recebe e entrega correspondências de interesse da UFMT, nas 

modalidades de serviços postais dos Correios e malotes. Os serviços de protocolo e 

correspondências são regulamentados através da Portaria PROAD Nº 685, de 28 de 

maio de 2009.” 

(https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/12234/PROAD) 

 

5. 

Universidade 

Federal do 

Mato Grosso 

do Sul - 

UFMS 

Não Divisão de 

Documentação 

Institucional: 

Seção de Protocolo 

Seção de Arquivo 

Resolução 

COUN n. 

39/2019 

(Boletim 6997 

p. 109) 

“É a unidade responsável pela execução, orientação e acompanhamento dos serviços 

de protocolo e arquivo da universidade.” (http://www.ufms.br)  

Subordinados a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura – PROADI 

 

Competências: 

 elaborar a Tabela de Temporalidade de Documentos na UFMS, obedecendo 

os critérios estabelecidos pelo Sistema Federal; 

 gerir a documentação e a informação administrativa da UFMS, de acordo com 

a Tabela de Temporalidade de Documentos; 

 orientar as unidades da UFMS na solução de suas problemáticas referentes à 

gestão documental, bem como ao cumprimento das normas e legislações; 

 elaborar políticas/normas de padronização dos procedimentos gerais de 

Protocolo e Gestão da Informação; 

 propor e executar projetos de qualidade do Protocolo Central e Setoriais e dos 

Sistemas de Gestão da Informação; 

 propor e executar projetos de GED (Gestão Eletrônica de Documentos); 

 promover a interação das diferentes fases da gestão documental no âmbito 

dos protocolos da universidade, do tipo descentralização coordenada; 

 articular-se com os demais órgãos e sistemas que atuam na gestão da 

informação pública federal; 

 planejamento Estratégico e Indicadores de Desempenho (relatórios 

gerenciais); 

 propor inovações tecnológicas e segurança na gestão da informação; 

 contribuir para as decisões estratégicas da instituição e desburocratização; 

 modernizar os processos de trabalho através de TI (Tecnologia da 

Informação); 

 capacitar e treinar os servidores da UFMS; 

https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/12234/PROAD
http://www.ufms.br/
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 elaborar relatórios gerenciais; e 

 desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 

6. 

Universidade 

Federal de 

Catalão - 

UFCat 

Não Seccional do 

CIDARQ da 

Regional 

Catalão/UFG 

Mesmo da UFG Criada por desmembramento de campus da UFG, Lei 13.634 de 20/03/18. Funciona 

como Regional da UFG. 

Seccional do CIDARQ da Regional Catalão/UFG, se apresenta no site como parte da 

estrutura da Regional. 

Foi uma das cinco universidades federais a ter todos os seus cargos e funções 

gratificadas eliminados em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. 

 

7. 

Universidade 

Federal de 

Jataí - UFJ 

Não Seccional do 

CIDARQ da 

Regional 

Jataí/UFG 

Mesmo da UFG Criada por desmembramento de campus da UFG, Lei 13.635 de 20/03/18. Funciona 

como Regional da UFG 

A Seccional do CIDARQ da Regional Jataí/UFG é o órgão administrativo criado 

para atender as necessidades da comunidade acadêmica no que diz respeito a 

normatização, controle e gestão de documentos avulsos e processos na Regional 

Jataí/UFG, tendo o apoio técnico e diretriz de trabalho as resoluções e regulamentos 

estabelecidos pelo CIDARQ/UFG. 

Foi uma das cinco universidades federais a ter todos os seus cargos e funções 

gratificadas eliminados em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. 

 

8. 

Universidade 

Federal de 

Rondonópolis 

– UFR 

 

----- ----- ----- Criada por desmembramento de campus da UFMT, Lei 13.637 de 20/03/18. 

Encontra-se em fase de transição. 

Não foi localizado site oficial. Consta como um dos campus da UFMT. 

Foi uma das cinco universidades federais a ter todos os seus cargos e funções 

gratificadas eliminados em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. 

REGIÃO: 

NORDESTE 

    

1. 

Universidade 

Federal da 

Bahia - UFBA 

Sim Coordenação de 

Arquivo e 

Documentação - 

CAD 

Regimento 

Interno da 

Reitoria, art. 17 

A Coordenação de Arquivo e Documentação – CAD, é uma unidade administrativa 

diretamente subordinada à Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal da 

Bahia – PROAD/UFBA, e tem como principais competências: a realização de 

mapeamentos e diagnósticos nas unidades documentais da Universidade; a 

estruturação de núcleos de arquivamento; a coordenação do sistema de arquivos; o 

gerenciamento, a organização, o armazenamento, a preservação e a viabilização do 

funcionamento do Arquivo Geral. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
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2. 

Universidade 

Federal do Sul 

da Bahia – 

UFSB 

Não ----- ----- e-Sic n. 23480. 013417/2019-09 

No site apenas há registro de um Protocolo na Reitoria. Não foi localizado 

organograma 

Resposta e-Sic: A UFSB ancora-se nas disposições legais em vigor que dispõem 

acerca do tratamento e organização dos documentos expedidos e/ou recebidos pelas 

diversas unidades. No entanto, a Universidade ainda não dispõe de regulamento 

próprio que discipline as especificidades no trato dos documentos e arquivos, haja 

vista que não há um arquivista no quadro pessoal da instituição, sendo este o 

profissional habilitado para desenvolver esse tipo de documento. 

  

Desse modo, além do controle de processos e documentos mantidos através do 

SIPAC, cada setor ou Pró-Reitoria mantém um arquivo próprio no qual armazena 

documentos de sua área de atuação. 

  

Informamos ainda que, atualmente, estão disponíveis no portal da 

UFSB  organograma por Pró-Reitoria, por meio do link: https://ufsb.edu.br/a-

ufsb/pro-reitorias 

  

Cordialmente, 

  

Serviço de Informação ao Cidadão 

 

3. 

Universidade 

Federal do 

Recôncavo da 

Bahia – UFRB 

Não Coordenadoria de 

Informação e 

Documentação – 

CIDAR 

Núcleo de Gestão 

de Arquivos 

Não A Coordenadoria de Informação e Documentação tem como atribuição prover a 

UFRB, por meio de serviços biblioteconômicos e documentais, acesso a informações 

científicas e tecnológicas capazes de viabilizar o desempenho das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Subordinado à Pró-Reitoria de Planejamento – 

PROPLAN 

PORTARIA Nº 689, DE 9 DE AGOSTO DE 2013: Designar EMILENE JESUS 

DOS SANTOS, arquivista, Matricula SIAPE 1552204, Chefe do NUCLEO DE 

GESTAO DE ARQUIVOS do (a) PROPLAN, código FG-0001, desta Universidade 

(processo 23007.014375/2013-15). 

4. 

Universidade 

Federal da 

Não ----- ----- e-Sic n. 23480.014187/2019-97  

Prezado (a), 

https://ufsb.edu.br/a-ufsb/pro-reitorias
https://ufsb.edu.br/a-ufsb/pro-reitorias
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Lusofonia 

Afro-

Brasileira – 

UNILAB 

Em virtude de manifestação que ocorre na Universidade estamos sem acesso aos 

processos físicos, o que inviabiliza o envio imediato de sua resposta, tão logo a 

situação seja solucionada e o acesso às salas liberado, encaminharemos sua resposta 

por e-mail. 

Pedimos desculpas pelo ocorrido e nos colocamos à disposição por meio do e-

mail: ouvidoria@unilab.edu.br. 

  

 Atenciosamente, 

 

5. 

Universidade 

Federal da 

Paraíba – 

UFPB 

Sim Arquivo Central – 

SIArq/UFPB 

Resolução 

CONSUNI nº 

43/2018. 

O Arquivo Central (ACE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi criado em 

dezembro de 2018, por meio da Resolução CONSUNI nº 43/2018. É um órgão 

suplementar, diretamente vinculado ao gabinete do reitor com a finalidade de propor, 

implementar, executar, supervisionar e dar apoio aos diversos órgãos e unidades desta 

autarquia no que tange à política de documentos e registros arquivísticos e como 

órgão central ao Sistema de Arquivos (SiArq/UFPB). 

Está localizado no prédio anexo da reitoria. O Edifício do Arquivo Central possui 3 

(três) pavimentos, com área total de 1.521,45m² de área útil, para atividades 

administrativas, técnicas e de guarda de documentos de caráter permanentes. 

   O horário de funcionamento é de 07h:30 às 21h:30. Possui, como público alvo: 

servidores, ex-servidores, alunos, ex-alunos, comunidade externa, pesquisadores em 

geral e alunos em fase de estágio obrigatório do Curso de Graduação em 

Arquivologia. 

    O Arquivo Central é constituído com a seguinte estrutura: 

I - Direção - DACE; 
a) Secretaria e Apoio Administrativo 

II - Coordenação de Gestão de Documentos, Registros Digitais e Sistemas – 

CGDS; 
a) Divisão de Protocolo e Expedição de Documentos - DPEX 

b) Divisão de Sistemas de Gestão de Registros e Documentos - DSGRD 

mailto:ouvidoria@unilab.edu.br
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c) Divisão de Plataformas de Acesso e Repositório Arquivístico Digital – DPARAD 

 III - Coordenação de Arquivos e Registros Intermediários e Permanentes – 

CAIP; 
a) Divisão de Avaliação e Processamento Técnico - DAPT 

b) Divisão de Conservação, Preservação e Restauração - DCPR 

c) Divisão de Difusão, Pesquisa e Ação Cultural - DDPAC 

 

6. 

Universidade 

Federal do 

Cariri – 

UFCA 

Não Secretaria de 

Documentação e 

Protocolo - SEDOP 

Não A Secretaria de Documentação e Protocolo (SEDOP) é o órgão responsável pelo 

planejamento e desenvolvimento da gestão técnica da informação de documentos de 

valor administrativo, acadêmico ou histórico no âmbito da Universidade Federal Do 

Cariri. 

  

A SEDOP está diretamente subordinada à reitoria (órgão complementar de 

assessoramento) sendo composta por três segmentos, a saber: DGI – Divisão de 

Gestão da Informação, DDP – Divisão de Documentação e Protocolo, DME - Divisão 

de Movimentação e expediente. (https://www.ufca.edu.br/portal/diap) 

 

7. 

Universidade 

Federal de 

Alagoas – 

UFAL 

Não ----- Não Regimento: art. 16. Junto à Reitoria funcionarão se is Pró-Reitorias, a saber: 

VI. Pró-Reitoria de Gestão Institucional - PROGINST. 

§ 6º À Pró-Reitoria de Gestão Institucional compete: 

II. superintender e coordenar as atividades de gestão da informação, de programação 

orçamentária, de planejamento e de avaliação da Universidade;  

 

8. 

Universidade 

Federal de 

Campina 

Grande – 

UFCG 

Não Divisão de 

Protocolo Geral e 

Expedição e 

Divisão de Arquivo 

Geral 

----- Pró-Reitoria de Gestão Administrativo-Financeira 

Coordenação Geral de Administração (CGA) compete: planejar, organizar, controlar e 

executar as atividades inerentes à gestão de concessão de diárias e passagens, do 

protocolo geral e do arquivo geral. 

Atribuições Gerais: 

 Gerenciar a entrada e a saída de processos no Gabinete do Pró-Reitor; 

 Controlar o envio de correspondências; 

 Gerenciar o arquivamento de documentos gerados no Gabinete do Pró-Reitor; 

https://www.ufca.edu.br/portal/diap
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 Promover a transparência do Protocolo e do Arquivo na página da UFCG; 

(https://pra.ufcg.edu.br/coordenacao-geral-de-administracao-cga.html) 

 

9. 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco – 

UFPE 

Não Coordenação de 

Arquivo Geral e 

Coordenação de 

Protocolo 

Portaria n. 03 de 

10/06/2013 – 

insere o Arquivo 

Geral na 

Estrutura da 

PROGEST 

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST 

Arquivo Geral: 

O Arquivo Geral é responsável pela guarda e gestão da documentação da 

universidade na fase intermediária e permanente, ajudando na preservação da 

memória institucional e auxiliando no processo de tomada de decisão através dos 

registros que mantém sob sua custódia. 

Protocolo é responsável: 

Pelo protocolo de todos os documentos encaminhados à UFPE por usuários externos; 

Pela interna da comunicação oficial (malote interno); 

Pela gestão dos serviços de postagem de encomendas e correspondências 

institucionais, operacionalizado pelos Correios; 

Normatização interna das atividades de Protocolo, atividade realizada em conjunto 

com o Arquivo Geral; 

Por dar suporte e orientar as demais unidades da UFPE quanto ao mapeamento dos 

fluxos dos processos administrativos; 

Gestão da parte administrativa do módulo Protocolo do SIPAC;  

Fiscalizar as atividades das unidades descentralizadas de protocolo. 

(https://www.ufpe.br/progest) 

 

10. 

Universidade 

Federal de 

Sergipe – UFS 

Não Serviço Geral de 

Comunicação e 

Arquivo e Arquivo 

Central 

Resolução 

CONSU n. 

03/2014, arts. 

113, 116, 117 

Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) é o órgão encarregado do planejamento, 

coordenação, supervisão e execução das atividades de administração, recursos 

financeiros e materiais da Universidade Federal de Sergipe, exercendo suas funções 

com apoio em subunidades organicamente articuladas, a saber: 

I. Serviço Geral de Comunicação e Arquivo; 

II. Arquivo Central; 

III. Departamento de Recursos Materiais; 

IV. Departamento de Recursos Financeiros; 

V. Secretaria de Apoio Administrativo, e, 

VI. Assessoria Técnica 

https://pra.ufcg.edu.br/coordenacao-geral-de-administracao-cga.html
https://www.ufpe.br/progest
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Serviço Geral de Comunicação e Arquivo - SECOM 

É a subunidade responsável por todo o serviço de comunicação e arquivo da UFS, 

inclusive o tocante a reprodução. Está diretamente subordinado ao Pró-Reitor de 

Administração. 

O Serviço Geral de Comunicação e Arquivo (SECOM) terá as seguintes atribuições: 

I. executar as atividades relacionadas com a recepção, expedição, distribuição, 

tramitação e controle de documentos; 

II. executar as atividades referentes ao protocolo geral, e, 

III. rever os documentos remetidos para arquivamento, informando as autoridades 

superiores sobre o desaparecimento de folhas ou quaisquer outras irregularidades ou 
falhas. 

Arquivo Central 

O Arquivo Central - terá as seguintes atribuições: 

I. estabelecer diretrizes e políticas de produção, organização, gestão e preservação de 

documentos das áreas meio e fim da UFS, articulando-se com as unidades acadêmicas 

e administrativas; 

II. armazenar e dar acesso à informação contida na documentação permanente da 

instituição, custodiadas pelo Arquivo; 

III. cumprir e fazer cumprir a legislação e normas da área arquivística; 

IV. disciplinar a reprodução e a consulta dos documentos; 

V. prestar serviços de consultoria e assessoria arquivística a comunidade universitária 
e as instituições externas; 

VI. definir o arranjo, o recolhimento e o empréstimo de documentos, e, 

VII. executar outras atividades que assegurem a operacionalização do Arquivo 
Central (http://proad.ufs.br/pagina/22-pro-reitoria-de-administracao-proad) 

 

http://proad.ufs.br/pagina/22-pro-reitoria-de-administracao-proad
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11. 

Universidade 

Federal do 

Ceará – UFC 

Não Divisão de Arquivo 

e Divisão de 

Protocolo 

Regimento da 

Reitoria, art. 16 

Resolução ad 

referendum n. 

18/CONSUNI, 

23/02/2017 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  

Art. 16 (Regimento da Reitoria) 

Coordenadoria de Administração e Patrimônio – CAP 

Divisão de Arquivo 

Atribuições:  

a) Receber, arquivar, transferir quando necessário e zelar pela segurança dos 

processos e documentos da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

encaminhados para arquivamento;  

b) Realizar o tratamento arquivístico da massa documental acumulada que se encontra 

no anexo da Divisão de Arquivo;  

c) Efetuar quando necessário o desarquivamento de processos arquivados;  

d) Atender ao público no que se refere à realização de pesquisas ao acervo da UFC 

sob a guarda do setor e registros das mesmas;  

e) Conservar e preservar a documentação existente na Divisão de Arquivo; 

f) Resguardar o sigilo sobre arquivos que comportem matéria de natureza confidencial 

ou reservada;  

g) Prestar orientação técnica às unidades/subunidades em seus respectivos âmbitos de 

atuação;  

h) Adoção da legislação, das normas vigentes e das boas práticas na organização dos 

arquivos correntes, intermediários;  

i) Desenvolver trabalhos em conjunto com os demais arquivos intermediários da 

UFC, com o intuito de melhoria e disseminação das práticas de gestão documental na 

Universidade;  

j) Acompanhamento pedagógico do trabalho desenvolvido pelos bolsistas;  

k) Desenvolvimento de trabalhos pedagógicos que contribuam para o 

desenvolvimento acadêmico e profissional dos bolsistas; Identificação documental do 

acervo acumulado – Levantamento dos documentos a serem organizados;  

l) Classificação e avaliação do acervo identificado;  

m) Encaminhar a CPAD processos que já tenham cumprido seu prazo de guarda legal 

e que, portanto, possam ser eliminados; 

Divisão de Protocolo Central 

Atribuições 

a) Realizar no SEI ou em caso de tramitação física de processos criados no SIPAC, as 

atividades específicas de recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da 
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tramitação, expedição e autuação de documentos avulsos para formação de processos, 

quando assim for necessário;  

b) Orientar os procedimentos padronizados de protocolo a serem adotados por todos 

aqueles que serão autorizados a realizar, via SEI, a abertura e autuação de documentos 

e processos, em consonância com a Portaria Interministerial MJ/MPOGnº1. 677, de 

07 de outubro de 2015;  

c) Atuar como órgão de instrução e de controle sobre os documentos e processos que 

tramitarão e que serão inseridos no SEI;  

d) Controlar o andamento de processos físicos e seu encaminhamento aos respectivos 

destinos, com registro de cada trâmite;  

e) Autorizar o acesso ao SEI, de pessoas físicas ou jurídicas, externas à UFC, 

mediante prévio credenciamento, para fins de atuação e/ou consulta em processos 

específicos;  

f) Controlar e apoiar tecnicamente as ilhas de digitalização, instruindo-as no que 

concerne à digitalização de documentos que estão em tramitação e as inserções no 

SEI, bem como demais documentos no que se refere aos procedimentos para 

arquivamento;  

g) Conferir, preparar e controlar a expedição e o recebimento de documentos físicos a 

serem encaminhados às unidades administrativas e acadêmicas da UFC, incluindo os 

Campi do interior;  

h) Atender e informar as partes interessadas sobre o andamento de processos em 

tramitação no SIPAC;  

i) Organizar, executar e controlar o plano de coleta de documentos, cuidando também 

de sua distribuição e entrega a órgãos internos da UFC, aos Correios e a outros 

destinatários;  

j) Zelar pelo bom funcionamento do trâmite de documentos e objetos que são 

recebidos e expedidos via Correios 

 

12. 

Universidade 

Federal do 

Maranhão – 

UFMA 

Não Divisão de 

Expediente 

Protocolo e 

Arquivo - DEPA 

 

Não Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF 

Departamento de Material Patrimônio e Serviços – DMPS 

Divisão de Expediente Protocolo e Arquivo – DEPA 

A Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo (DEPA) é responsável por 

atendimento ao público interno e externo da UFMA, propondo assistência de 

informações de cunho geral, formalização e encarte de processos; Atua como setor de 

Protocolo executando atividades como recebimento, classificação e expedição das 
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correspondências internas e externas (nacional e internacional) entregues neste setor 

dentro do horário de funcionamento da Universidade, promovendo sua distribuição 

aos setores destinatários no Campus São Luis e Campus dos Continentes através de 

malotes, sendo priorizado a distribuição de documentos judiciais, propostas 

comerciais e recursos licitatórios; Responsável também pelo Arquivo Geral, atuando 

no gerenciamento de processos (tramitação eletrônica, arquivamento, 

desarquivamento, classificação e restauração). 

(http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proaf/) 

Arquivo Geral 

O Arquivo Geral é responsável pela guarda e preservação dos processos da UFMA, 

após findada motivação de sua abertura, objetivando proporcionar e facilitar o acesso 

aos documentos para posterior respaldo administrativo. Sendo assim somente são 

enviados processos originais, não sendo aceitas cópias dos supracitados para 

arquivamento. (http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proaf/) 

 

13. 

Universidade 

Federal do 

Oeste da 

Bahia – 

UFOB 

Não Núcleo de Arquivo 

e Documentação 

Não Pró- Reitoria de Administração e Infraestrutura – PROADI 

Núcleo de Arquivo e Documentação (https://www.ufob.edu.br/a-ufob-organizacao-

administrativa/item/120) 

Não foi localizado nenhum documento oficial nem no site sobre as atribuições 

14. 

Universidade 

Federal do 

Piauí – UFPI 

Não Protocolo Não Pró-Reitoria de Administração – PRAD 

Protocolo 

Não há nenhum registro sobre Arquivo no site. Não foi localizado nenhum documento 

oficial 

e-Sic: 23480.014415/2019-29 

Resposta: "Prezados Senhores, Atendendo à solicitação de informação, informamos 

que esta Divisão de Arquivo e Microfilmagem (11.00.15.08.04), é o órgão 

responsável pelo arquivo geral de processos desta IES, criado em 09 de abril de 2013, 
Resolução 023/13."Att. 

15. 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte – UFRN 

Sim Diretoria de Gestão 

da Informação 

 

 

 

Regimento 

Interno da 

Reitoria: art. 

93,94, 116, 117, 

118, 119, 120 

Art. 93. A Pró-Reitoria de Administração, diretamente subordinada à Reitoria, é o 

órgão responsável pela supervisão e coordenação das áreas de contabilidade, finanças, 

material, patrimônio, segurança, transportes e serviços gerais da UFRN. 

Art. 94. A Pró-Reitoria de Administração tem a seguinte estrutura administrativa:  

I – Gabinete do Pró-Reitor;  

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proaf/
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proaf/
https://www.ufob.edu.br/a-ufob-organizacao-administrativa/item/120
https://www.ufob.edu.br/a-ufob-organizacao-administrativa/item/120
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II – Assessoria Técnica;  

III – Diretoria de Contabilidade e Finanças; IV – Diretoria de Material e Patrimônio;  

V – Diretoria de Gestão da Informação;  

VI – Diretoria de Segurança Patrimonial;  

VII – Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos; 

 VIII - Coordenadoria de Gestão de Transportes; IX – Secretaria Administrativa. 

Art. 116. A Diretoria de Gestão da Informação tem a finalidade de planejar, coordenar 

e organizar o sistema de arquivos da UFRN em sua forma documental e eletrônica, 

bem como os serviços de correspondência, de comunicação com a comunidade 

externa à UFRN e de segurança da informação.  

Art. 117. A Diretoria de Gestão da Informação é constituída por:  

I – Direção;  

II – Setor de Comunicação;  

III – Setor de Arquivos;  

IV – Setor de Tecnologia da Informação;  

V – Secretaria Administrativa. 

Art. 118. À Direção da Diretoria de Gestão da Informação compete planejar, 

coordenar, controlar, dirigir e supervisionar as atividades relacionadas à gestão da 

informação. 

Art. 119. Ao Setor de Comunicação compete:  

I – atender aos usuários das consultas encaminhadas por correspondência, em 

qualquer modalidade, mediante prestação de informações e orientação de referência;  

II – administrar o cadastro de usuários correspondentes;  

III – coordenar, controlar e executar as atividades relativas à certificação, à 

autenticação e à reprodução de documentos;  

IV – controlar os documentos utilizados para a execução de suas atividades, zelando 

por sua preservação;  

V – subsidiar as unidades de guarda e descrição do acervo quanto às necessidades 

apresentadas pelos usuários correspondentes;  

VI – exercer outras atividades inerentes ao Setor.  

VII - gerenciar as atividades de comunicação, recebimento e distribuição de 

documentos e da correspondência interna e externa da UFRN.  

VIII - planejar, coordenar, executar e avaliar as ações relacionadas com o atendimento 

presencial e exercer outras atividades inerentes ao Setor.  

Art. 120. Ao Setor de Arquivos compete: 
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I – planejar, coordenar, executar e avaliar a implantação de programas de gestão de 

documentos;  

II – aplicar os códigos e planos de classificação, assim como a tabelas de 

temporalidade e destinação de documentos;  

III – acompanhar a transferência, o recolhimento e a doação de documentos, 

procedendo ao registro de sua entrada e o encaminhamento às unidades competentes;  

IV– planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas com a recepção, 

a conferência, o arranjo, a descrição e a guarda dos documentos permanentes;  

V – executar atividades relativas à emissão de certidões, à transcrição e à autenticação 

de documentos sob a sua guarda;  

VI – apoiar as atividades de consulta e de divulgação, viabilizando o acesso aos 

documentos sob a sua guarda;  

VII– acompanhar as transferências, os recolhimentos e as doações de documentos e 

subsidiar o Setor de Arquivos com informações quanto ao desmembramento de 

fundos arquivísticos e transferência interna de acervo;  

VIII – planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas com:  

a) higienização, conservação preventiva, restauração e encadernação de documentos, 

monitoramento ambiental nos depósitos de guarda de acervo e desenvolvimento de 

modelos de embalagens para acondicionamento do acervo; 

b) digitalização dos documentos sob sua guarda, visando à preservação e à divulgação 

do acervo e ao atendimento ao usuário;  

IX – compartilhar o gerenciamento dos depósitos de documentos e orientar outras 

unidades quanto aos procedimentos de guarda e de preservação do acervo; 

 X – acompanhar as doações e recolhimentos de documentos de outras unidades e a 

transferência interna de acervo. 

 

16. 

Universidade 

Federal do 

Vale do São 

Francisco – 

UNIVASF 

Não Protocolo Central e 

Seção de Arquivo 

 

 

 

Instrução 

Normativa nº 

03, de 

02/04/2018 

Protocolo Central subordinado à Reitoria de acordo com organograma 

Não há nenhum registro sobre Arquivo no site. Não foi localizado nenhum documento 

oficial 

e-Sic n. 23480.014615/2019-81 

Em atendimento ao pedido de informação, NUP 234800146152019-81 segue 

resposta: 

O Protocolo Central juntamente com a Seção de Arquivo tem como principais 

atividades: orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas de controle de 

documentos e de arquivos correntes – administrativos – nos arquivos setoriais, 
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estabelecendo normas gerais de trabalho, de forma a manter uniformização de 

procedimentos, atendendo às peculiaridades de cada um, atender aos usuários, de 

acordo com procedimentos estabelecidos, no que diz respeito ao acesso às 

informações existentes na Seção de Arquivo, respeitando as condições de sigilo, 

promover treinamento juntamente com o Protocolo Central para os servidores 

encarregados de operar o sistema nas unidades organizacionais, em estreita 

colaboração orientar os arquivos setoriais quanto às instalaçãoes, equipamentos e 

material em geral, do ponto de vista arquivístico. 

A seção de arquivo geral é o setor responsável pelo gerenciamento e guarda dos 

documentos arquivísticos de valor permanente da UNIVASF, realizando 

procedimentos e disseminando padrões a serem cumpridos pela Instituição em relação 

à gestão de documentos arquivísticos. 

Hierarquicamente está subordinada ao Gabinete da Reitoria e ao Protocolo Central. 
 

17. 

Universidade 

Federal Rural 

de 

Pernambuco – 

UFRPE 

Não Seção de Arquivo Não Não há nenhum registro sobre Arquivo no site. Não foi localizado nenhum documento 

oficial 

 

e-Sic n. 23480.014626/2019-61 

Sua solicitação foi encaminhada ao órgão competente da UFRPE, para fornecimento 

das informações requeridas, as quais seguem abaixo: 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE não dispõe de uma política 

(programa) de Gestão de Documentos devidamente instituída por Resolução, 

Instrução Normativa, Portaria ou outro instrumento normativo. Apontamos que a 

UFRPE criou sua Comissão Permanente de Avaliação Documental – CPAD por 

portaria, que a CPAD/UFRPE tem atuado para eliminar documentos que perderam o 

prazo de guarda, mas efetivamente a Comissão não possui regimento. Há um esforço 

por parte da Seção Arquivo da UFRPE, órgão subordinado a Divisão de Comunicação 

Administrativa e Arquivo – DCAA do Departamento de Administração Geral – DAG 

da Pró Reitoria de Administração – PROAD em sensibilizar os setores para evitar o 

envio de documentos da fase corrente. Os arquivistas lotados na Seção Arquivo, no 

processo de arquivamento, estão aplicando os Planos de Classificação e Tabela de 
Temporalidade das Atividades meio e fim. 
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Atenciosamente, 
Serviço de Informação ao Cidadão/UFRPE 

 

18. 

Universidade 

Federal Rural 

do Semi-

Árido – 

UFERSA 

Sim Divisão de Arquivo 

e Protocolo - DIAP 

Não Pró-Reitoria de Administração (PROAD) A Pró-Reitoria de Administração, 

diretamente subordinada à Reitoria, é a unidade responsável pela supervisão e 

coordenação das áreas de materiais, contratos, patrimônio, almoxarifado, transportes e 

arquivo da UFERSA. Compete à PROAD supervisionar e coordenar as atividades de 

administração de materiais, contratos, patrimonial, almoxarifado, transportes e 

arquivo, emitir pareceres sobre assuntos de sua competência e praticar todos os 

demais atos de suas atribuições relacionados à Administração. (PDI 2015-2019 

https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2015/03/PDI_arquivo-

2017.compressed.pdf) 

A Divisão de Arquivo e Protocolo (DIAP) é responsável pelo planejamento, 

coordenação e organização do sistema de arquivos da UFERSA incluído os serviços 

de Gestão Eletrônica de Documentos, bem como os serviços de informação e o fluxo, 

emissão e recebimento de todas as correspondências institucionais. (Incluído pela 
Emenda Regimental Nº 06, de 28 de junho de 2012). 

A Divisão de Arquivo e Protocolo é constituída por: 

I – Setor de Arquivo Geral, 

II – Setor de Correspondências, e 

III – Setor de Protocolo Geral. 

(diap.proad.ufersa.edu.br/sobre-a-diap/) 

Ao Setor de Arquivo Geral compete: 

 Planejar, coordenar, executar e avaliar a implantação de programas de gestão 

de documentos; 

 Aplicar os códigos e planos de classificação, assim como a tabela de 

temporalidade e destinação de documentos; 

 Acompanhar a transferência, o recolhimento e a doação de documentos, 

procedendo ao registro de sua entrada e o encaminhamento às unidades 

competentes; 

https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2015/03/PDI_arquivo-2017.compressed.pdf
https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2015/03/PDI_arquivo-2017.compressed.pdf
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 Executar e avaliar as atividades relacionadas com a recepção, a conferência, o 

arranjo, a descrição e a guarda dos documentos permanentes; 

 Executar atividades relativas a cópias, transcrição e à autenticação de 

documentos sob a sua guarda; 

 Desenvolver as atividades de consulta e de divulgação, viabilizando o acesso 

aos documentos sob a sua guarda, promovendo o acesso à informação. 

 Implantar, coordenar e controlar os documentos normativos e institucionais 

da UFERSA através da gestão documental do Arquivo Geral e setoriais. 

 Coordenar os serviços de manutenção, higienização, conservação do acervo e 

de desenvolvimento do Arquivo Geral da UFERSA;  

 Prestar assessoria e treinamentos referentes à gestão documental e demais 

assuntos arquivísticos aos diversos setores da UFERSA. 

 Implementar e coordenar o Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) 

na instituição. 

 Coordenar a Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) na 

UFERSA, que será responsável pela análise e deliberação final referente aos 

prazos de guarda e destinação final dos documentos produzidos pela 

universidade; 

 Exercer outras atividades de responsabilidade do Setor.  

(diap.proad.ufersa.edu.br/setor-de-arquivo-geral/) 

Ao Setor de Protocolo compete: 

 Receber, conferir, autuar, cadastrar e classificar os documentos de acordo 

com o Código de Classificação de Assuntos adotado pela UFERSA; 

 Registrar em sistema eletrônico a tramitação dos processos enviados ou 

recebidos para arquivamento; 

 Prestar informações as partes interessadas sobre a tramitação de seus 

processos; 

 Prestar informações, verbalmente ou por escrito, sobre os feitos distribuídos, 

quando solicitadas; 

 Manter registro informatizado dos processos que tramitam no setor; 

 Gerenciar o tramite e distribuição de processos autuados para os diversos 

setores da UFERSA; 
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 Exercer outras atividades de responsabilidade do Setor. 
(diap.proad.ufersa.edu.br/setor-de-protocolo-geral/) 

19. 

Universidade 

Federal do 

Agreste de 

Pernambuco - 

UFAPE  

----- ----- ----- Criada por desmembramento da UFRPE, Lei 13.651 de 11/04/18. Se encontra em fase 

de transição. 

Foi uma das cinco universidades federais a ter todos os seus cargos e funções 

gratificadas eliminados em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. 

20. 

Universidade 

Federal do 

Delta do 

Parnaíba – 

UFDPar 

 

----- ----- ----- Criada por desmembramento da UFPI, Lei 13.651 de 11/04/18. Se encontra em fase 

de transição. 

Foi uma das cinco universidades federais a ter todos os seus cargos e funções 

gratificadas eliminados em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. 

REGIÃO: 

NORTE 

    

1. 

Universidade 

Federal de 

Rondônia – 

UNIR 

Não Diretoria de 

Almoxarifado, 

Patrimônio e 

Documentação - 

DAPD 

Não A Pró-Reitoria de Administração – PRAD é um órgão vinculado à Reitoria da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia. Tem a finalidade de desenvolver as 

funções estratégicas de recursos materiais, gestão de recursos patrimoniais, recursos 

relacionados com o pessoal, bem como assessoramento ao Reitor nos procedimentos 

gerais e especiais necessários à consecução dos objetivos universitários. 
(http://www.prad.unir.br/pagina/exibir/9956) 

2. 

Universidade 

Federal de 

Roraima – 

UFRR 

Não Coordenação de 

Documentos 

Não De acordo com o organograma da universidade foi localizada a Coordenação de 

Documentos com a Divisão de Protocolo e Divisão de Arquivo, subordinada à Pró-

Reitoria de Administração - PROAD, mas não há registros no site oficial. 

3. 

Universidade 

Federal do 

Acre – UFAC 

Não Arquivo Central Relatório de 

Gestão 2017 

O Arquivo Geral é o órgão suplementar ao qual compete o estabelecimento de 

princípios, diretrizes, normas e métodos sobre a organização e funcionamento das 

atividades de arquivo, cabendo-lhe vistoriar a documentação, controlar empréstimos e 

devolução, proceder à destinação final de documentos, conservar a documentação, 

integrar o arquivo a comunidade regional. 

(http://www.ufac.br/site/unidades/nucleos/arquivo-central) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
http://www.prad.unir.br/pagina/exibir/9956
http://www.ufac.br/site/unidades/nucleos/arquivo-central
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4. 

Universidade 

Federal do 

Amapá – 

UNIFAP 

Não Divisão de Arquivo 

Geral 

Regimento 

Geral, arts. 30, 

38, 39 

Art. 30. A Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP tem a seguinte 

composição:  

I – Secretaria Executiva;  

II – Prefeitura do Campus;  

III – Departamento de Planejamento (DEPLAN);  

IV - Departamento de Informática (DINFO);  

V – Departamento de Administração Geral (DEPAG);  

VI – Departamento de Recursos Humanos (DRH);  

VII - Departamento Financeiro (DEFIN). 

Art. 38. Ao Departamento de Administração Geral compete: 

I – coordenar as atividades da Divisão de Material, de Arquivo Geral e dos serviços 

de Almoxarifado, Transporte e Protocolo; 

II – dar apoio aos encontros, seminários e demais eventos promovidos por esta 

Universidade;  

III – assessorar a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento; e  

IV – desempenhar quaisquer outras atribuições que contribuam para a regularidade e 

eficiência dos serviços do Departamento.  

Art. 39. O Departamento de Administração Geral dispõe das seguintes unidades de 

serviço:  

I - Divisão de Material; e  

II – Divisão de Arquivo Geral. 

Segundo o regimento interno da UNIFAP, são atribuições do DEPAG: 

Coordenar as atividades da Divisão de Material, de Arquivo Geral e dos serviços de 

Almoxarifado, Transporte e Protocolo; 

(https://www2.unifap.br/depag/category/geral/) 

 

5. 

Universidade 

Federal do 

Amazonas – 

UFAM 

Não Arquivo Central Organograma Arquivo Central subordinado à Reitoria (https://ufam.edu.br/institucional) 

Consta também no organograma, mas não foi localizado documento com as 

atribuições. 

6. 

Universidade 

Federal do 

Não Coordenação de 

Protocolo e 

Coordenação de 

Arquivo Central 

Não A Pró-Reitoria de Administração - Proad e suas unidades empenham-se para 

desenvolverem suas ações e atingirem suas metas com eficácia e eficiência, tendo 

como um dos objetivos assessorar a Reitoria em assuntos referentes à área técnica-

https://www2.unifap.br/depag/category/geral/
https://ufam.edu.br/institucional
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Oeste do Pará 

– UFOPA 

 

administrativa, garantindo esforços para o melhor desempenho na execução 

processual administrativa nas tarefas diárias que lhe são pleiteadas. 

 

A Coordenação de Protocolo é uma unidade administrativa subordinada à Pró-reitoria 

de Administração, responsável pelo recebimento, classificação, registro, distribuição, 

controle da tramitação, expedição de documentos avulsos ou processos, bem como 

responsável pela autuação de documentos avulsos para a formação de processos e 

pela atribuição de Número Único de Protocolo – NUP, aos documentos avulsos ou 
processos. 

A formalização de processo só poderá ser realizada em sistema informatizado 

(SIPAC) de acordo com as exigências da legislação em vigor, a portaria 

interministerial MJ/MP nº 1.677 de 07 de outubro de 2015, que define os 

procedimentos das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal. 

O setor também realiza serviços referentes ao contrato dos Correios que visa suprir as 

demandas institucionais quanto ao envio de documentos oficiais, cuja a 
implementação ocorreu em setembro de 2011. 

O Arquivo Central desenvolve as atividades de: 

1. Assessorar a Administração Superior, as unidades administrativas e acadêmicas e 

os Arquivos Setoriais na implantação e/ou realização de projetos no âmbito da Gestão 
Documental; 

2. Tratar e Realizar a Guarda da Documentação de caráter Permanente; 

3. Realizar o atendimento das demandas referentes às informações sob a sua custódia 
aos setores responsáveis e/ou autorizados pela Administração Superior; 

4. Realizar o recolhimento de forma sistematizada da Documentação acumulada nos 

Arquivos Setoriais; 

5 Definir os procedimentos de Gestão Documental para a Instituição; 

6. Capacitar os servidores e bolsistas nas atividades de Gestão Documental; 
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7. Criar e desenvolver ações através da Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos – CPAD 

8. Constituir e preservar o patrimônio documental da UFOPA, por meio da 

coordenação das atividades de protocolo, arquivos setoriais, arquivo permanente, e 

outros instrumentos, para integrar e uniformizar as atividades Arquivísticas nas 

diferentes fases do ciclo vital dos documentos, em um processo de promoção da 

difusão e do acesso às informações custodiadas por essa subunidade. 
(http://www.ufopa.edu.br/proad/) 

7. 

Universidade 

Federal do 

Pará – UFPA 

Sim Arquivo 

Central/Sistemas de 

Arquivos 

Regimento 

Geral, art.99 

Resolução n. 

590 de 

21/12/1988 

 

Art. 99. Os Órgãos Suplementares da UFPA, subordinados à Reitoria conforme prevê 

o art. 51 do Estatuto, são Unidades de natureza técnica voltadas ao desenvolvimento 

de serviços especiais, com estrutura administrativa própria, podendo colaborar em 

programas de ensino, pesquisa e extensão e de qualificação profissional das Unidades 

Acadêmicas.  

art. 100. São Órgãos Suplementares da UFPA: I - a Biblioteca da UFPA; II - o Centro 

de Tecnologia da Informação e Comunicação; III - o Museu da UFPA; IV - a Editora 

e Gráfica da UFPA; V - o Arquivo Central; VI - outros, por deliberação do CONSUN. 

Sistema de Arquivos 

O Sistema de Arquivos da UFPA, foi concebido visando estruturar de forma sistêmica 

os serviços de Comunicação e Arquivos, com aplicação de técnicas que estabeleçam 

condições de dinamização e funcionamento; padronização das atividades dos órgãos 

que administram documentos; determinação de fases, valores e atuação mais precisa 

em áreas que apresentem possíveis graus de complexidade. 

A Instituição do Sistema de Arquivos foi aprovada através da Resolução nº 590 de 21 

de dezembro de 1988. 

  

Objetivos 

Oferecer à Administração da Instituição informações as mais completas e precisas, 

aprimorando dessa maneira a eficácia das ações gerenciais; 

Assegurar a proteção e preservação dos documentos arquivísticos da UFPA, tendo em 

vista o seu valor probatório e histórico, e os interesses da comunidade; 

Conciliar as diversas fases da administração dos documentos arquivísticos, atendendo 

às particularidades das Unidades produtoras da documentação; 

Servir à Instituição como fonte de informação, testemunho e referência, promovendo 

a consulta e a pesquisa. 

http://www.ufopa.edu.br/proad/
http://arquivocentral.ufpa.br/images/PDFs/RESOLU%C3%87%C3%83O%20590.pdf
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Integram o Sistema de Arquivos da Universidade 
O Arquivo Central 

O Conselho 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

Os Arquivos Setoriais 

 

8. 

Universidade 

Federal do 

Tocantins – 

UFT 

Não Protocolo Geral Não Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAD 

Diretoria Administrativa – DIRAD 

Protocolo Geral (sem conteúdo) (https://ww2.uft.edu.br/index.php/proad/gestao-

administrativa) 

9. 

Universidade 

Federal Rural 

da Amazônia 

– UFRA 

Não ----- Não Não foi localizado no site institucional, nenhuma informação sobre arquivos e 

protocolos 

 

e-Sic n.  23480.014831/2019-27 

Resposta: Prezado Cidadão, 

Informamos que a Universidade Federal Rural da Amazônia ainda não conta com um 

setor responsável pela gestão arquivística de documentos, haja vista que com o corpo 

técnico contratado recentemente em concurso, ainda estão se reunindo com gestores 

para tratar de estabelecer a política de gestão documental na instituição, além de 

auxiliar na organização dos documentos do setor de recursos humanos e digitalização 

das pastas funcionais para compor o assentamento funcional digital (AFD). Além 

disso, está sendo elaborado uma proposta de criação de um arquivo central na 

instituição que até o momento não possui, no entanto foi incluído na estrutura da Pró- 

Reitoria de Gestão de Pessoas a unidade de arquivo para tratamento em relação a 

gestão documental dos documentos pessoais dos servidores. 

 

10. 

Universidade 

Federal do Sul 

e Sudeste do 

Sim Arquivo 

Central/Sistema de 

Arquivos 

Não localizado O Arquivo Central é órgão de natureza suplementar da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (UNIFESSPA), responsável pela proposição e efetivação da política 

arquivística da UNIFESSPA, da coordenação de seu sistema de arquivos, do 

desenvolvimento da gestão de documentos arquivísticos e sua preservação, visando 

facilitar o acesso e a divulgação das informações. 

https://ww2.uft.edu.br/index.php/proad/gestao-administrativa
https://ww2.uft.edu.br/index.php/proad/gestao-administrativa
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Pará – 

UNIFESSPA 

O Arquivo Central constitui-se como unidade de apoio à administração, à memória 

institucional e ao progresso científico e tecnológico, em conformidade com os 

interesses da UNIFESSPA e possui os seguintes objetivos: 

 Desenvolver e coordenar a política e a gestão arquivística na UNIFESSPA, 

visando à eficiência administrativa, à agilização dos fluxos informacionais e à 

preservação da memória institucional; 

 Possibilitar a interação e a interdependência dos setores responsáveis pela geração 

e acumulação de documentos arquivísticos;  

 Promover a transferência e o recolhimento dos documentos produzidos pela 

instituição, independente do suporte; 

  

 Assegurar as condições de preservação e acesso ao patrimônio documental 

arquivístico, na defesa dos interesses da UNIFESSPA; 

  

 Garantir o cumprimento de normas e legislação vigentes relacionadas à área 

arquivística. (https://arquivocentral.unifesspa.edu.br/arquivo-central.html) 

 

Universidade 

Federal do 

Norte do 

Tocantns –  

UFNT 

----- ----- ----- Recém criada pela Lei nº 13.856, de 8 de julho de 2019, a UFNT instituiu-se por 

desmembramento de campus da Fundação Universidade Federal de Tocantins. Ainda 

em processo de transição.  

REGIÃO: 

SUDESTE 

    

1. 

Universidade 

Federal de 

Alfenas – 

UNIFAL 

Não Seção de Protocolo 

e Seção de Arquivo 

Regimento da 

PROAF, arts. 2, 

8, 9, 12, 13 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF 

Art. 2º A Proaf tem a seguinte estrutura: I - Pró-Reitor de Administração e Finanças; 

II - Pró-Reitor Adjunto de Administração e Finanças; III - Assistente da Pró-Reitoria 

de Administração e Finanças; IV - Departamento de Assuntos Administrativos; V - 

Departamento de Execução Orçamentária, Finanças e Contabilidade; e VI - 

Departamento de Infraestrutura 

Art. 8° O Departamento de Assuntos Administrativos da Proaf é o órgão de apoio e de 

administração, responsável pelos serviços de protocolo, arquivo, telefonia, contratos e 

https://arquivocentral.unifesspa.edu.br/arquivo-central.html
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convênios, compras, almoxarifado e recebimentos de materiais, bem como de 

administração patrimonial. 

Art. 9° O Departamento de Assuntos Administrativos é constituído por: I - Diretoria 

do Departamento de Assuntos Administrativos: 

 a) Assistente do Departamento de Assuntos Administrativos;  

b) Seção de Protocolo; 

 c) Seção de Arquivo; e  

d) Seção de Telefonia. 

Art. 12. São atribuições da Seção de Protocolo:  

I - receber, protocolizar e encaminhar os processos administrativos recebidos pela 

Seção; 

II - receber e distribuir as correspondências e documentos que são encaminhados 

pelos campi;  

III - protocolizar as correspondências oficiais internas e externas, encaminhando-as às 

Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas e Administrativas, bem como aos Correios;  

IV - prestar informações sobre tramitações das correspondências e processos; V - 

administrar o Sistema de Protocolo Informatizado da UNIFAL-MG;  

VI - manter a segurança e sigilo das informações pertinentes aos documentos e 

processos;  

VII - realizar periodicamente levantamento das necessidades de materiais de 

consumo, permanente e serviços da Seção;  

VIII - manter atualizados os controles da Seção, emitir relatórios das atividades 

desenvolvidas e encaminhar ao Diretor do Departamento de Assuntos 

Administrativos; e  

IX - outras atribuições delegadas pelo Diretor do Departamento de Assuntos 

Administrativos. 

Art. 13. São atribuições da Seção de Arquivo: 

 I - controlar e arquivar, de forma organizada, toda documentação entregue à Seção;  

II - arquivar os documentos, observando a legislação vigente;  

III - assegurar que o material arquivado seja encontrado facilmente, apresentando-o de 

maneira compacta, distinguindo-o em o que apresenta valor permanente, temporário 

ou descartado a curto prazo;  

IV - proporcionar lugar seguro e permanente para os documentos, conservando-os e 

disponibilizando-os no momento em que forem solicitados; V - manter a conservação 

da documentação para posterior consulta;  
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VI - elaborar cronograma para incineração dos documentos, observando os prazos 

legais pré-estabelecidos para guarda;  

VII - desenvolver as ações de organização do arquivo, bem como sua limpeza e 

manutenção;  

VIII - desenvolver, em conjunto com futuras comissões de organização do arquivo, as 

ações de desfazimento dos documentos disponíveis para incineração;  

IX - manter registros dos documentos descartados ou incinerados;  

X - manter atualizados e organizados todos os registros e controles da Seção;  

XI - manter sob controle o material de consumo e permanente sob sua 

responsabilidade;  

XII - elaborar periodicamente relatório das atividades da Seção e encaminhar ao 

Departamento de Assuntos Administrativos; e  

XIII - outras atribuições delegadas à Seção pelo Diretor do Departamento de Assuntos 

Administrativos. 

 

2. 

Universidade 

Federal de 

Itajubá – 

UNIFEI 

Não DSG Regimento da 

Administração 

Central, art. 123 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD 

Da Diretoria de Serviços Gerais – DSG 

Das Competências da DSG 

Art. 123. Compete à DSG: 

I. Gerir, planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades relacionadas aos 

serviços de protocolo, compras, materiais, transporte, segurança, limpeza e outros 

serviços gerais do campus sede; 

II. Elaborar o plano de trabalho da DSG e submetê-lo à apreciação e aprovação do 

Pró-Reitor de Administração; 

III. Executar o controle patrimonial dos bens móveis e imóveis; 

IV. Manter e gerir um Sistema de Arquivo; 

V. Planejar, gerenciar e executar a contratação de: 

VI. Protocolo postal; 

VII.Reprografia; 

VIII.Vigilância e segurança no campus sede; 

IX.Manutenção das áreas verdes; 

X.Compras de materiais de consumo e permanentes para atendimento da UNIFEI; 

XI.Conservação e limpeza; 
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XII.Transporte institucional de pessoas e bens móveis; 

XIII.Manutenção da frota dos veículos oficiais; 

XIV.Outros serviços gerais. 

 

3. 

Universidade 

Federal de 

Juiz de Fora – 

UFJF 

Sim Arquivo 

Central/Siarq 

Resolução 

CONSU n. 

15, de 31 de 

maio de 2011. 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Sistema de Arquivos (SIARQ/UFJF) 

A Coordenação do Sistema de Arquivos tem como objetivo implantar e coordenar a 

gestão documental no âmbito da UFJF, contribuindo para uma articulação harmoniosa 

entre os documentos de arquivo durante todo o seu ciclo vital, ou seja, desde o 

momento de sua produção, nos setores da universidade, até o momento de sua 

destinação final podendo ser a eliminação ou a guarda definitiva pela Coordenação de 

Arquivos Permanentes.   

Com as medidas postas em prática, a documentação arquivística da UFJF ganha 

destaque e torna possível que se cumpra sua função de prova de direitos e fonte de 

pesquisa para o cidadão comum e pesquisadores em geral. 

Esta Coordenação também é responsável por oferecer cursos e outras atividades de 

capacitação para a gestão documental nas unidades da UFJF. 

 Objetivos do SIARQ/UFJF: 

I – desenvolver a política de gestão arquivística de documentos da UFJF; 

II – racionalizar a produção dos documentos arquivísticos da UFJF; 

III – racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação 

arquivística da UFJF; 

IV – garantir, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo da UFJF e 

às informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições 

administrativas ou legais; bem como a agilidade no acesso à informação arquivística, 

eficiência e transparência administrativa;  

V – assegurar condições de preservação, proteção e acesso ao patrimônio arquivístico 

da UFJF, tendo em vista seus valores administrativo e histórico, os interesses da 

comunidade e seu valor como fonte para a pesquisa e a produção de conhecimentos; 

VI – articular-se com os demais sistemas que atuem direta ou indiretamente na gestão 

da informação pública federal. 
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 Integram o SIARQ/UFJF: 

I – como órgão central, o Arquivo Central da UFJF; 

II – como órgãos setoriais: 

a) as unidades acumuladoras, isto é, produtoras e receptoras de documentos 

arquivísticos; 

b) os setores da UFJF com atribuições de protocolo e de arquivo corrente; 

III – como órgãos especiais: 

a) a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo (CPAD); 

b) a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS). 

Implantar o SIARQ/UFJF implica, em especial, implantar uma política de gestão 

documental na instituição. O Arquivo Central orientará e supervisionará aplicação do 

Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos nos 

diversos setores da UFJF. 

(http://www.ufjf.br/arquivocentral/institucional-2/sistema-de-arquivos-da-ufjf/) 

 

4. 

Universidade 

Federal de 

Lavras – 

UFLA 

Sim Coordenadoria de 

Gestão de 

Documentos - CGD 

Não A Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão – PROPLAG é um órgão da Reitoria que 

tem por finalidade planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as 

atividades e políticas de planejamento, gestão orçamentária, financeira, ambiental, 
patrimonial e estrutural da UFLA. 

Estrutura Organizacional 

Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão 

I – Superintendência de Planejamento, Orçamento e Processos - SUPLAN 

 Assessoria de Planejamento e Orçamento - APO 

 Escritório de Processos 

II - Diretoria de Contabilidade – DCONT 

III - Diretoria de Contratos e Convênios – DICON 

IV - Diretoria de Gestão de Materiais – DGM 

V - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DGTI  

VI- Diretoria de Materiais e Patrimônio - DMP  

VII - Tesouraria 

VIII - Coordenadoria de Gestão de Serviços - CGS 

IX - Coordenadoria de Gestão de Documentos - CGD 

http://www.ufjf.br/arquivocentral/institucional-2/sistema-de-arquivos-da-ufjf/
http://proplag.ufla.br/sobre/8-institucional/17-superintendencia-de-planejamento
http://www.dcof.ufla.br/
http://www.dicon.ufla.br/
http://www.dgm.ufla.br/
http://www.dgti.ufla.br/
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 Setor de Protocolo 

 Arquivo Central 

 Central de Reprografia 

X - Assessoria para Assuntos Estratégicos e Monitoramento de Gestão - AEMG 

XI - Secretaria Administrativa – AS (http://proplag.ufla.br/sobre) 

 

A Coordenadoria de Gestão de Documentos Arquivísticos é um órgão da 

Superintendência de Gestão, que tem por objetivo a gestão de documentos, protocolo 
e do sistema de arquivos da Universidade Federal de Lavras. 

Principais atividades desenvolvidas pela CGDA 

 Planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 

 Planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e 

informativo; 

 Planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies 

documentais e participação no planejamento de novos documentos e controle de 

multicópias; 

 Planejamento, organização e direção de serviços ou centro de documentação e 

informação constituídos de acervos arquivística e mistos; 

 Planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem e 

digitalização aplicadas aos arquivos; 

 Orientação do planejamento da informatização aplicada aos arquivos; 

 Orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; 

 Orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de preservação; 

 Promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; 

 Elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivística; 

 Assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa; 

 Desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes. 

 Recebimento, registro e distribuição dos documentos de servidores, bem como 

controle de sua movimentação; 

 Arquivamento de documentos de servidores; 

http://proplag.ufla.br/sobre
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 Classificação, arranjo, descrição e execução de demais tarefas necessárias à 

guarda e conservação dos documentos, assim como prestação de informações 

relativas aos mesmos. (http://proplag.ufla.br/documentos-arquivisticos) 

 

5. 

Universidade 

Federal de 

Minas Gerais - 

UFMG  

 

 

Sim  Diretoria de 

Arquivos 

Institucionais - 

DIARQ  

Sistema de 

Arquivos da 

UFMG - SIARQ 

Resolução 

Complementar 

do Conselho 

Universitário nº 

01/2015 e 

Resolução do 

Conselho 

Universitário nº 

03/2015 

A Universidade Federal de Minas Gerais dispõe de sistemas de informação que 

desempenham funções específicas de suporte à gestão acadêmica e administrativa. 

Este aspecto é de grande relevância para a gestão documental, pois estes sistemas 

produzem e devem conservar informações vitais que documentam a dinâmica 

institucional e, ao mesmo tempo, modificam os processos tradicionais de produção, 

uso, arranjo e acesso à informação. Um Sistema de Arquivos proposto para a UFMG 

deverá buscar integrar, de modo adequado, esta dinâmica e garantir a preservação, a 

seleção/eliminação racional (com base em critérios arquivísticos) e o acesso à 

informação produzida por estes meios mediante uma gestão documental 

institucionalizada e integrada. 

O Sistema de Arquivos é o conjunto de órgãos arquivísticos que se relacionam entre 

si com vistas a promover a gestão continuada dos documentos de arquivo. Tem por 

objetivo assegurar a conservação, a proteção, e o acesso aos documentos para defesa 

de direitos ou como elementos de prova, informação ou fonte para a pesquisa 

científica. O Sistema de Arquivos da UFMG, quando da sua instituição, deverá ser 

composto: 

a) DIARQ - Vinculado a Reitoria, é o órgão central do Sistema, responsável pela 

operacionalização das políticas de arquivo, pela normalização e orientação dos 

procedimentos técnicos aplicados aos arquivos setoriais da instituição e a promoção 

de eventos técnicos e científicos na área. 

A DIARQ aguarda a definição de uma sede física que possa abrigar o Arquivo 

Central, tendo em vista que a atual sede administrativa é provisória e não comporta a 

transferência e o recolhimento de acervos arquivísticos institucionais. 

b) Arquivos Setoriais das Unidades Acadêmicas e Administrativas - Vinculados 

tecnicamente à DIARQ, são os responsáveis pela operacionalização das políticas de 

arquivo e por custodiar os arquivos nas Unidades. 

O Arquivo Setorial da UNIDADE será vinculado diretamente à Diretoria da Unidade 

e formalizado mediante resolução específica da unidade, aprovada pela congregação. 

O servidor responsável pelo arquivo, preferencialmente um arquivista ou técnico de 

arquivo, será subordinado administrativamente à diretoria da UNIDADE e 

tecnicamente à Diretoria de Arquivos Institucionais da UFMG. 

http://proplag.ufla.br/documentos-arquivisticos
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Compete ao Arquivo Setorial: 

I – Coordenar a implantação de serviços arquivísticos da Universidade Federal de 

Minas Gerais no âmbito da UNIDADE. 

I.I Compreende-se por serviços arquivísticos: 

- Estabelecer interface com os setores acadêmicos e administrativos, assessorando 

direta ou indiretamente quanto à organização e conservação do conjunto de 

documentos produzidos e recebidos pela UNIDADE. 

- Orientar os servidores quanto a conscientização da produção de multicópias de 

documentos. 

- Implementar a classificação e avaliação dos documentos na fase corrente e 

intermediária. 

- Salvaguardar e descrever à documentação permanente. 

- Promover o acesso à documentação de guarda permanente aos consulentes. 

- Adotar medidas necessárias à conservação de documentos 

(https://www.ufmg.br/diarq/modules/wfchannel/index.php?pagenum=9) 

 

“Compete à Diretoria de Arquivos Institucionais – DIARQ/UFMG: 

I – coordenar a implantação da política arquivística para o Sistema de Arquivos da 

Universidade Federal de Minas Gerais – SIARQ/UFMG. 

II – atuar como órgão coordenador do SIARQ/UFMG. 

III – estabelecer interface com os arquivos das unidades acadêmicas e administrativas 

da universidade, integrantes do SIARQ/UFMG.” (Res. 03/2015, art. 2º) 

  

6. 

Universidade 

Federal de 

Ouro Preto – 

UFOP 

Não Arquivo Central Não Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

Arquivo Central 

O Arquivo Central têm como MISSÃO: Planejar, Coordenar e Desenvolver a política 

de Gestão Documental da Universidade Federal de Ouro Preto, visando a integridade 

e preservação de seu acervo, agilizar a pesquisa e o acesso às informações, produzidas 

no desempenho das atividades acadêmicas e/ou administrativas a fim de preservar a 

memória institucional. 

O Arquivo Central desenvolve ATIVIDADES tais como: 

1. Assessorar os Arquivos Setoriais na implantação e/ou realização de projetos no 

âmbito da Gestão Documental; 

2. Tratar e Realizar a Guarda da Documentação de caráter Permanente; 

https://www.ufmg.br/diarq/modules/wfchannel/index.php?pagenum=9
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3. Realizar o atendimento das demandas referentes às informações sob a sua custódia 

aos setores responsáveis e/ou autorizados pela Administração Superior; 

4. Realizar o recolhimento de forma sistematizada da Documentação acumulada nos 

Arquivos Setoriais; 

5. Definir os procedimentos de Gestão Documental para a Instituição; 

6. Capacitar os alunos bolsistas nas atividades de Gestão Documental; 

7. Criar e desenvolver ações através da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos – CPAD 

8. Estabelecer parcerias com setores relacionados ao desenvolvimento administrativo, 

tecnológico e histórico do Arquivo Central. 

(https://proad.ufop.br/arquivo-central) 

 

7. 

Universidade 

Federal de São 

Carlos - 

UFSCar 

Não Departamento de 

Expedição e 

Arquivo 

Não Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

Departamento de Expedição e Arquivo 

FINALIDADE: 
- Receber, registrar, protocolar e arquivar os processos da Administração Central da 

UFSCar; 

- Acompanhar a tramitação de processos administrativos; 

- Informar sobre localização e andamento de processos em tramitação; 

- Expedição e Distribuição das Correspondências Postais 

8. 

Universidade 

Federal de São 

João Del-Rei 

– UFSJ 

Não ----- Regimento 

Interno da 

PROAD 

Pró-Reitoria de Administração - PROAD 

art. 7º Á Secretaria Executiva da Pró-reitoria de Administração compete: 

 I – requisitar e controlar o material de consumo da Secretaria Executiva;  

II – organizar e manter atualizados os arquivos da Pró-reitoria de Administração;  

III – encaminhar ofícios, memorandos e outras correspondências oficiais da PROAD; 

IV – redigir correspondências sobre assuntos diversos à ordem do Pró-reitor de 

Administração;  

V – acompanhar tramitação de documentos 

 

9. 

Universidade 

Federal de São 

Paulo - 

UNIFESP  

Não Arquivo Histórico Não Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN 

Protocolo Setorial (de acordo com organograma da Proplan) 

O Arquivo Histórico pretende constituir-se como um espaço de referência para a 

preservação e organização da documentação relativa à história da UNIFESP. 

Subordinado ao Centro de História e Filosofia. 

https://proad.ufop.br/arquivo-central
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(http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/portal/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=6:arquivo&catid=8:o-cehfi&Itemid=6) 

 

e-Sic: 23480.015485/2019-02 

Resposta: Prezada Silvia, 

Bom dia. 

Na Unifesp foi nomeada uma Comissão para criação da política de arquivo e guarda 

de documentos. O documento produzido como resultado do trabalho dessa Comissão 

se encontra em análise para aprovação na Pró-Reitoria de Administração da 

Universidade. 

Atualmente, não há um órgão central específico na Unifesp para gerir o total de seus 

arquivos, cada área na Universidade é responsável pela guarda de seus arquivos. 

O link para acesso a portaria de nomeação da Comissão informado é o 

seguinte: http://www.portaldrh.unifesp.br/images/portariasrh/portaria2621proadm29-

08-2018.pdf 

Atenciosamente, 

Gestão e-SIC Unifesp 

10. 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia – 

UFU 

Não Divisão de 

Documentação 

Setor Arquivo 

Setor Protocolo 

Portaria r n. 205 

de 28 de 

fevereiro de 

2012 – estrutura 

organizacional 

 

Prefeitura Universitária (de acordo com organograma) 

Divisão de Documentação 

Setor Arquivo 

Setor Protocolo 

11. 

Universidade 

Federal de 

Viçosa – UFV 

Não Arquivo Central e 

Histórico 

Portaria n. 

535/1985 (não 

localizada) 

Departamento de História 

O Arquivo Central e Histórico foi criado em 1985, por meio da Portaria nº 535, 

recebendo a denominação inicial de “Arquivo Central”, mas sempre desenvolveu 

ações ligadas à manutenção da memória da UFV. Essa mesma Portaria designou o 

Professor José Marcondes Borges como responsável pela implantação e organização 

do Arquivo. (http://www.arquivohistorico.ufv.br/) 

 

http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6:arquivo&catid=8:o-cehfi&Itemid=6
http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6:arquivo&catid=8:o-cehfi&Itemid=6
http://www.portaldrh.unifesp.br/images/portariasrh/portaria2621proadm29-08-2018.pdf
http://www.portaldrh.unifesp.br/images/portariasrh/portaria2621proadm29-08-2018.pdf
http://www.arquivohistorico.ufv.br/
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12. 

Universidade 

federal do 

ABC – 

UFABC 

Não Divisão de Arquivo 

e Protocolo 

Não Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

Gabinete da PROAD 

DIVISÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO 
A Divisão de Arquivo e Protocolo tem como objetivos primordiais garantir o acesso à 

informação e preservar a memória institucional. Para tanto, desenvolve as atividades 

de gestão documental em consonância com as diretrizes do Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal (SIGA) e do Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ), tais como: padronizar e racionalizar a produção 

de documentos; registrar, controlar e arquivar os documentos gerados e recebidos; 

integrar e conciliar as atividades arquivísticas nas diferentes fases do ciclo vital de 

documentos; estabelecer e divulgar diretrizes e normas para as diversas etapas da 

organização dos documentos. (http://proad.ufabc.edu.br/index.php/arquivo-protocolo) 

 

13. 

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

– UFES 

Sim Sistema de 

Arquivos da 

Universidade 

Federal do Espirito 

Santo – 

SIARQ/UFES 

Resolução do 

Conselho 

Universitário nº 

33/2008 

“O sistema de Arquivos da Universidade Federal do Espírito Santo compreende o 

Arquivo Central e o Serviço de Protocolo Geral, vinculados administrativamente à 

Pró-Reitoria de Administração; e os Arquivos Setoriais Correntes e Especializados 

vinculados administrativamente às unidades em que estão fisicamente localizados.” 

(art. 1º) 

“O Arquivo Central é a unidade coordenadora do SIARQ/UFES e o responsável 

técnico pela gestão de documentos junto aos demais Arquivos que compõem o 

Sistema, conforme estabelece o art. 1º deste Regimento.” (art. 2º) 

 

14. 

Universidade 

Federal do 

Estado do Rio 

de Janeiro – 

UNIRIO 

Sim  Arquivo Central e 

Sistema de 

Arquivos da 

Universidade 

Federal do Estado 

do Rio de Janeiro 

Resolução do 

Conselho 

Universitário n. 

815 de 

20/12/1990 

Resolução do 

Conselho 

Universitário nº 

3693/2011 

O Conselho Universitário, em sessão realizada no dia 04 de dezembro de 1990, 

aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: Nº 815, DE 20.12.90  

Art. 1º - Fica aprovada a proposta de criação e implantação do Arquivo Central desta 

Universidade, constante do Processo nº 2441/90-04.  

Art. 2º - Fica aprovado o Regimento do Arquivo Central da UNIRIO, que a esta 

acompanha. 

 

“Arquivo Central concebendo regimentalmente um sistema de arquivos com 

capacidade de gerar e implementar a política arquivística.” 

(www2.unirio.br/unirio/arqcent/sobre/histórico) 

“Fica aprovada a reestruturação do Arquivo Central da UniRio.” (Res. 3693/2011, art. 

1º). Não faz referência ao Sistema de Arquivos nesta resolução. 

 

http://proad.ufabc.edu.br/index.php/arquivo-protocolo


278 
 

 

15. 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro – 

UFRJ 

Sim Sistema de 

Arquivos da 

Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro – SIARQ-

UFRJ 

Portaria da 

Reitoria nº 

2726/2016 

“Cria o sistema de arquivos da Universidade Federal do rio de Janeiro (SIARQ-

UFRJ), diretamente subordinado ao Gabinete do Reitor.” (art.1º) 

“elaborar a política arquivística que assegure a integridade do patrimônio documental 

arquivístico da UFRJ e promover sua gestão, preservação, valorização e acesso.” 

Implantar e promover, em colaboração com as Pró-Reitorias e demais órgãos 

responsáveis pela administração universitária, a política arquivística da UFRJ [...]” 

(art. 4º) 

 

16. 

Universidade 

Federal do 

Triângulo 

Mineiro – 

UFTM 

Não Setor de Protocolo 

e Gestão 

Documental e 

Serviço de Gestão 

de Documentos 

 

Não Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

Departamento de Logística e Serviços 

Setor de Protocolo e Gestão Documental 

Responsável pela realização de serviços de protocolo; autuação e movimentação de 

processos; reprodução de documentos; coleta, recepção, triagem e entrega e/ou 

encaminhamento de documentos, encomendas e correspondências a setores internos 

da UFTM e aos Correios, entre outros serviços inerentes. 

(http://www.uftm.edu.br/PROAD/estrutura/dsl/setor-de-protocolo-e-gestao-

documental) 

Serviço de Gestão de Documentos 

Responsável por promover a racionalização do ciclo documental de forma a permitir: 

a produção ordenada de documentos, a sua tramitação segura, a sua localização rápida 

e precisa, e a eliminação sistemática dos documentos que já cumpriram seus prazos de 

guarda, bem como a preservação da documentação de caráter permanente. 

(http://www.uftm.edu.br/PROAD/estrutura/dsl/servico-de-gestao-documental) 

 

17. 

Universidade 

Federal dos 

Vales do 

Jequitinhonha 

e Mucuri – 

UFVJM 

Não Divisão de 

Protocolo e Seção 

de Arquivo Geral 

resolução nº 09 

– CONSU, de 

10 de julho de 

2015. 

Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

Divisão de Protocolo 

Art. 16 À Divisão de Protocolo, compete:  

I. gerenciar o registro de documentos, correspondências, autuação de processos e 

tramitação entre órgãos e unidades;  

II. orientar as operações técnicas de protocolo a documentos recebidos e a formação e 

gerenciamento de processos, bem como o seu acesso;  

III. promover a capacitação e o acesso às atividades dos serviços de protocolo aos 

servidores da UFVJM;  

http://www.uftm.edu.br/PROAD/estrutura/dsl/setor-de-protocolo-e-gestao-documental
http://www.uftm.edu.br/PROAD/estrutura/dsl/setor-de-protocolo-e-gestao-documental
http://www.uftm.edu.br/PROAD/estrutura/dsl/servico-de-gestao-documental
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IV. monitorar o desenvolvimento dos serviços para garantir a qualidade e 

autenticidade dos processos autuados e dos documentos ou correspondências 

registrados pela UFVJM;  

V. orientar as atividades exercidas pelos Protocolos Setoriais;  

VI. receber, triar e distribuir as correspondências da UFVJM;  

VII. implantar as diretrizes gerais e das instruções normativas de procedimentos 

relativos ao setor;  

VIII. coordenar a operação de expedição de documentos por meio de malotes visando 

organizar e agilizar a entrega de documentos entre unidades e órgãos da UFVJM;  

IX. propor a criação e revisão de instruções normativas de funcionamento da divisão. 

Seção de Arquivo Geral 

Art. 17 À Seção de Arquivo Geral compete: 

I. estabelecer diretrizes para o funcionamento do arquivo, visando à gestão, à 

preservação e o acesso aos documentos da UFVJM;  

II. gerenciar, organizar, preservar e viabilizar o funcionamento do arquivo geral, 

garantindo a sua segurança e integridade;  

III. gerenciar e responder pelos serviços de arquivo, guarda, custódia, 

acondicionamento, armazenamento, microfilmagem, digitalização e assinatura digital 

dos documentos a serem arquivados;  

IV. orientar os arquivos das unidades quanto ao armazenamento, conservação e a 

recuperação de documentos vigentes, produzidos e/ou recebidos em cumprimento das 

ações das unidades e órgãos, incluindo a destinação;  

V. dispor à pesquisa os documentos de valor histórico da Universidade, mediante 

autorização do órgão produtor; 

 VI. controlar empréstimos e devoluções de documentos responsabilizando-se pela 

integridade e conservação do acervo documental sob sua custódia; 

 VII. participar do processo de avaliação de documentos integrando-se a Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos, bem como acompanhar os trâmites de 

destinação final dos mesmos, sendo o descarte ou guarda permanente;  

VIII. proceder e/ou acompanhar a aplicação de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, aprovadas por autoridades competentes, em todas as fases do arquivo;  

IX. elaborar instrumentos de pesquisa com vistas a divulgação do acervo arquivístico 

e a disseminação da informação;  

X. prestar informações e subsidiar a administração da Universidade com base nos 

documentos permanentes;  
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XI. atender a pesquisa pública, baseando-se na Lei de Acesso a Informação 

 

18. 

Universidade 

Federal 

Fluminense – 

UFF 

Sim Superintendência 

de Documentação - 

Coordenação de 

Arquivos 

 

Portaria GAR nº 

45248/2011 

“A Coordenação de Arquivos tem por finalidade coordenar, planejar e dirigir as 

atividades do Serviço de Arquivo Intermediário e do Serviço de Arquivo 

Permanente.”  

“Tem por função promover políticas de informações arquivísticas na UFF por meio 

do Sistema de Arquivos.” (www.arquivos.uff.br) 

 

19. 

Universidade 

Federal Rural 

do Rio de 

Janeiro – 

UFRRJ 

 

Não Seção de Arquivo e 

Protocolo Geral 

Deliberação n. 4 

de 23/03/1972 – 

Regimento 

Interno da 

Reitoria 

Centro de Documentação e Imagem – CEDIM 

O CEDIM que tem como finalidade a geração, processamento e disponibilização de 

acervos e documentação histórica, preservação e difusão da memória, do patrimônio 

material e imaterial, bem como servir de laboratório de apoio à pesquisa, ao ensino, à 

extensão, à capacitação e à prestação de serviços. 

(http://repositorio.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/1235813/2) 

Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional   

Protocolo 

e-Sic n. 23480.015722/2019-27 
Prezada,  

A Seção responsável pela gestão de documentos e arquivo da UFRRJ é a Seção de 

Arquivo e Protocolo Geral. Seu ato de criação encontra-se na Deliberação nº4 de 

23/03/1972, alinea f - (Departamento de Materiais e serviços auxiliares; no número 
3.1 do item 3 - divisão de serviços auxiliares) - doc. em anexo. 

Atenciosamente. 

 

REGIÃO: 

SUL 

    

1. 

Universidade 

Federal da 

Fronteira Sul 

– UFFS 

Não Serviço de 

Expedição e 

Protocolo e 

Departamento de 

Gestão Documental 

 

Resolução 

CONSUNI nº 

13/2016 

Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN 

Diretoria de Planejamento 

Serviço de Expedição e Protocolo 

Secretaria Especial de Tecnologia e Informação  

A Secretaria Especial de Tecnologia e Informação (SETI) foi criada no ano de 2009 

como órgão auxiliar de direção superior da Reitoria da Universidade Federal da 

Fronteira Sul. A SETI tem como responsável um secretário especial, com a atribuição 

http://www.arquivos.uff.br/
http://repositorio.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/1235813/2
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-planejamento-avaliacao-e-desenvolvimento-institucional/
https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2016-0013
https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2016-0013
https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2016-0013
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de diagnosticar, produzir, desenvolver e executar soluções em tecnologia da 
informação e comunicação, de acordo com as diretrizes da Universidade. 

Vinculados à SETI, estão duas diretorias: a Diretoria de Sistemas de Informação 

(DS), responsável por planejar, projetar, desenvolver, testar e implantar soluções de 

sistemas de informação; a Diretoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 

(DITI), a qual compete tratar de todas as atividades relacionadas à criação e 

manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no que concerne às 

videoconferências, telecomunicações, aplicações e redes; o Departamento de Gestão 

Documental (DGDOC), responsável por desenvolver e coordenar a política e a gestão 

arquivística na UFFS; o Departamento de Gestão de Projetos (DEPRO); e o Setor de 
Governança de TI (SGTI). 

A Secretaria conta com 44 servidores efetivos, sendo 23 analistas de tecnologia da 

informação, 4 arquivistas, 14 técnicos de tecnologia da informação, um técnico em 

arquivo, um assistente em administração e um técnico em audiovisual, além do 

secretário especial, Claunir Pavan, professor do magistério superior. Além dos 
servidores efetivos, a SETI também conta com dois bolsistas e dez estagiários. 

Departamento de Gestão Documental 

O Departamento de Gestão Documental (DGDOC) é responsável por desenvolver e 

coordenar a política e a gestão arquivística na UFFS, visando à eficiência 

administrativa, à agilização dos fluxos informacionais e à preservação da memória 

institucional. Tem por finalidade normatizar os procedimentos e garantir a 

preservação e a difusão do patrimônio documental, além de propor, adequar e 

elaborar os instrumentos para sua gestão, visando fornecer informações e/ou 

documentos de caráter probatório ou informativos, necessários às atividades da 
Instituição. 

O DGDOC, além de orientar os setores administrativos na produção, classificação e 

conservação dos documentos, atua também na avaliação de documentos dando 

suporte à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), grupo 

multidisciplinar encarregado por definir, orientar e realizar o processo de análise dos 

documentos produzidos e acumulados no âmbito da UFFS, visando à identificação 
daqueles destinados à guarda permanente e à eliminação dos destituídos de valor. 

https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2016-0013
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Integram a estrutura do Departamento de Gestão Documental o Serviço de Arquivo 

Intermediário (SEAI) e o Serviço de Arquivo Permanente (SEAP), que são 

responsáveis por gerenciar a transferência e o recolhimento de documentos para o 

Arquivo Intermediário e para o Arquivo Permanente da UFFS, de acordo com 

o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos. 

(https://www.uffs.edu.br/institucional/secretarias/especial_de_tecnologia_e_informac
ao/gestao-documental) 

 

2. 

Universidade 

Federal da 

Integração 

Latino-

Americana – 

UNILA 

Não Seção de Protocolo 

e Arquivo - SEPRO 

Não PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA – 

PROAGI  

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS – COINFRA 

PROTOCOLO E ARQUIVO – SEPRO  

A Seção de Protocolo e Arquivo (SEPRO) é a unidade administrativa que tem por 

finalidade gerenciar as entradas e saídas de documentos internos e externos, preservar 

a memória institucional por meio de seu patrimônio documental, de forma a garantir o 

acesso à informação. Salienta-se que as ações da SEPRO são pautadas, 

principalmente, pela Constituição Federal de 1988, que estabelece que cabem à 

administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta e, pela Lei 8.159/1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos. (https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/protocolo-e-

arquivo) 

 

3. 

Universidade 

Federal de 

Ciências da 

Saúde de 

Porto Alegre – 

UFCSPA 

Não Divisão de Arquivo 

e Divisão de 

Protocolo 

Não Pró-Reitoria de Administração – PROAD 

Departamento de Serviços Gerais (DSG) 

O Departamento de Serviços Gerais é responsável pela administração dos 

Documentos, Materiais e Patrimônio da Universidade, sendo constituído por quatro 

divisões: Divisão de Arquivo, Divisão de Protocolo, Divisão de Almoxarifado, e 

Divisão de Patrimônio. (https://www.ufcspa.edu.br/index.php/departamentos-

administrativos) 

 

https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/instrucao-normativa/proplan/2017-0006
https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/instrucao-normativa/proplan/2017-0007
https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2011-0008
https://www.uffs.edu.br/institucional/secretarias/especial_de_tecnologia_e_informacao/gestao-documental
https://www.uffs.edu.br/institucional/secretarias/especial_de_tecnologia_e_informacao/gestao-documental
https://portal.unila.edu.br/proagi
https://portal.unila.edu.br/proagi
https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra
https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/protocolo-e-arquivo
https://portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/protocolo-e-arquivo
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/departamentos-administrativos
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/departamentos-administrativos
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4. 

Universidade 

Federal de 

Pelotas – 

UFPEL 

Não Núcleo de 

Documentação e 

Arquivo - NUDOC 

Não Pró-Reitoria Administrativa – PRA 

O Núcleo de Documentação e Arquivo (NUDOC) tem como principais atribuições: 

-Receber, registrar, classificar, distribuir, controlar, tramitar e expedir todos os 

documentos da Instituição; 

-Gerenciar e fiscalizar os serviços de postagem via Correios; 

-Gerir serviços de malote da UFPel; 

-Gerenciar o protocolo de documentos, processo interno, externo e outras atividades 

correlatas; 

-Orientar sobre tramitação e execução de processos; 

 

A Unidade de Arquivo tem como principais atribuições: 

-Gerenciar a guarda de processos e documentos, coordenando o arquivo da UFPel; 

-Classificar documentos aplicando a tabela de temporalidade; 

-Disponibilizar o arquivamento e desarquivamento de documentos para o atendimento 

de demandas administrativas e judiciais; 

-Propor e orientar a prática de gestão documental na instituição. 

(https://wp.ufpel.edu.br/pra/cmp/nudoc/)  

5. 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

– UFSC  

Não Coordenadoria do 

Arquivo Central 

Não Pró-Reitoria de Administração – PROAD (de acordo com organograma da PROAD) 

Coordenadoria do Arquivo Central 

Serviço de Protocolo Geral 

Serviço de Comunicação e Expedição 

Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos  

(http://proinfrateste.paginas.ufsc.br/files/2011/01/PROAD.pdf) 

Competências do Arquivo Central: 

 Coordenar, supervisionar, controlar e acompanhar a gestão documental no 

âmbito institucional; estabelecer e executar a política de avaliação documental; 

manter a custódia, a conservação e a divulgação do acervo documental, 

garantindo o acesso e preservando a memória da Instituição como referência, 

informação, prova ou fonte de pesquisa científica. 

6. 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria – 

UFSM 

Sim Departamento de 

Arquivo Geral - 

DAG 

Resolução 

009/2012 

O Departamento de Arquivo Geral tem a finalidade de coordenar e supervisionar o 

Sistema de Arquivos da UFSM (SIARQ/UFSM), responsabilizando-se pelos 

procedimentos técnicos aplicados, bem como, desenvolver a política de gestão 

arquivística da Instituição, mantendo sob custódia os documentos de caráter 

permanente, oriundos das atividades dos órgãos administrativos e das unidades de 

https://wp.ufpel.edu.br/pra/cmp/nudoc/
http://proinfrateste.paginas.ufsc.br/files/2011/01/PROAD.pdf
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Ensino, Pesquisa e Extensão. Visa também garantir a produção, a preservação e o 

acesso dos documentos arquivísticos mantendo-os confiáveis e autênticos. 

(https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/) 

 

7. 

Universidade 

Federal do 

Pampa - 

UNIPAMPA 

Não Divisão de Arquivo 

e Protocolo Geral 

Organograma 

Geral 
A Divisão de Arquivo e Protocolo Geral está vinculada diretamente à Reitoria, 

é responsável pelo recebimento, registro, controle da tramitação e expedição de 

documentos, com vistas ao fornecimento de informações aos usuários internos e 

externos é, também, responsável pela geração e formalização dos processos 

administrativos da Instituição, que até dezembro de 2018 eram feito no meio físico. 

Com o início de funcionamento do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), os 

processos da instituição passam a ser no meio digital, aberto pelo próprio servidor. 

(https://sites.unipampa.edu.br/protocolo/) 

8. 

Universidade 

Federal do 

Paraná – 

UFPR 

Não Divisão de 

Teleatendimento, 

Protocolo e 

Arquivo Geral 

 

Não Pró-Reitoria de Administração – PRA 

Departamento de Logística – DELOG 

Divisão de Teleatendimento, Protocolo e Arquivo Geral 

É responsável pelos serviços de malote, protocolo geral, arquivo geral, telefonistas 

que atende toda a Universidade. Suas atribuições são: 

 Executar serviços de malote; 

 Realizar triagem e distribuição de correspondências, processos e documentos; 

 Encaminhar correspondências aos correios; 

 Coordenar serviços de protocolo geral; 

 Coordenar serviços de arquivo geral; 

 Coordenar serviços de telefonia. 

Arquivo Geral 

Fornecer orientações para os procedimentos a serem adotados para a classificação 

dos documentos de arquivo, para recolhimento de documentos ao Arquivo 

Geral e para obter a autorização junto à CPAD para a eliminação de documentos. 

(http://www.pra.ufpr.br/portal/delog/divisao-de-servicos-auxiliares/protocolo/) 

 

9. 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande – 

FURG 

Sim Arquivo Geral Resolução 

CONSUN 

015/2010 – 

Regimento da 

Reitoria 

Pro-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD 

Art. 85 A PROPLAD, além do Pró-Reitor e do Pró-Reitor Adjunto, compõe-se de:  

I. Diretoria de Planejamento;  

II. Diretoria de Avaliação Institucional;  

III. Diretoria de Administração de Material; 

IV. Diretoria de Administração Financeira e Contábil;  

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/
https://sites.unipampa.edu.br/protocolo/
http://www.pra.ufpr.br/portal/delog/divisao-de-servicos-auxiliares/protocolo/


285 
 

 

V. Arquivo Geral; 

VI. Núcleo de Pesquisa Institucional;  

VII. Secretaria Geral; e,  

VIII. Comissões ou Comitês Permanentes e Temporários. 

Art. 91 Ao Arquivo Geral, além das delegações de competência específica 

estabelecidas pelo Pró-Reitor, compete: 

I. implementar, executar, supervisionar e dar apoio às diversas unidades na execução 

da política arquivística de gestão documental na FURG através do Sistema de 

Arquivos (SIARQ/FURG) em consonância com a legislação federal vigente;  

II. elaborar normas, manuais de serviço e programas de capacitação permanente 

visando a orientação dos servidores e estagiários em suas unidades com relação a 

gestão arquivística adequada;  

III. Orientar os procedimentos de classificação de documentos nos diversos setores da 

Universidade visando consolidar o Sistema de Arquivos (SIARQ/FURG);  

IV. implementar e acompanhar rotinas de trabalho desenvolvidas no âmbito da gestão 

arquivística de documentos, visando à padronização dos procedimentos técnicos 

relativos às atividades de produção, classificação, registro, tramitação, arquivamento, 

preservação, empréstimo, consulta, expedição, avaliação, transferência e recolhimento 

ou eliminação de documentos de arquivo (independente da forma ou suporte adotado) 

e ao acesso às informações neles contidas; 

V. custodiar os documentos em fase intermediária e permanente transferidos e/ou 

recolhidos ao Arquivo Geral, supervisionando o acesso;  

VI. proceder à eliminação de documentos arquivístivos (independente da forma ou 

suporte adotado), cumprindo e fazendo cumprir as recomendações da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos da FURG (CPAD/FURG) de acordo com a 

Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às 

atividades-meio da Administração Pública às atividades-fim das Instituições Federais 

de Ensino Superior - IFES;  

VII. estimular, promover, gerenciar e orientar as ações de conservação preventiva e 

interventiva dos documentos integrantes do patrimônio arquivístico da FURG, em 

qualquer uma das fases do seu ciclo de vida;  

VIII. elaborar os instrumentos descritivos do acervo documentaldo Arquivo Geral 

visando sua divulgação e atendimento aos consulentes;  

IX. coordenar e supervisionar as atividades de recebimento, seleção, registro, controle 

e expedição de documentos produzidos e/ou acumulados no decorrer das atividades 
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das Unidades Acadêmicas e Administrativas (através de sistemas manuais e/ou 

informatizados);  

X. promover a digitalização dos documentos arquivísticos de fase intermediária e/ou 

permanente, tendo em vista a preservação da memória institucional, da cultura e a 

promoção da pesquisa; 

XI. estimular, promover e orientar a implantação de uma política de preservação, bem 

como requisitos, normas e procedimentos para assegurar que os documentos 

arquivístico digitais permaneçam sempre acessíveis, compreensíveis, autênticos e 

íntegros;  

XII. estimular, proporcionar e promover oportunidades com docentes, técnicos, 

discentes e pesquisadores externos, atividades que visem a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão junto à sociedade. 

 

Entende-se por Sistema de Arquivos o conjunto de objetivos, princípios, diretrizes e 

programas propostos pela Coordenação de Arquivo Geral buscando a integração dos 

diversos arquivos da instituição de forma a garantir a gestão unificada de seus 

documentos arquivísticos. (https://proplad.furg.br/apresentacao-arquivo-geral) 

 

10. 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

– UFRGS 

Não Divisão de 

Documentação 

Não Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAN 

Departamento de Logística e Documentos – DAGER  

Divisão de Documentação – DIVDOC  

É o órgão responsável pelo planejamento, elaboração e difusão de políticas 

arquivísticas no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, visando o 

desenvolvimento organizacional, a gestão documental e a preservação da memória 

institucional. 

Integram a DIVDOC: 

– Arquivo Central; 

– Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS); 

– Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD). 

(https://www.ufrgs.br/proplan/quem-somos/estrutura/dager/divdoc/) 

 

11. 

Universidade 

Tecnológica 

Federal do 

Não Disau Regimento dos 

câmpus da 

UTFPR, art.93 e 

art.99 

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD 

Serviços Gerais 

Sistema de protocolo da UTFPR. 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

https://proplad.furg.br/apresentacao-arquivo-geral
https://www.ufrgs.br/proplan/wp-content/uploads/2017/07/portaria_cpads.pdf
http://www.ufrgs.br/progesp/progesp-1/arquivos/boletim-no-54-de-23-10-2017
https://www.ufrgs.br/proplan/quem-somos/estrutura/dager/divdoc/
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Paraná – 

UTFPR 

 

e-Sic: 23480.016230/2019-59 

Prezada(o) Cidadão, 

Neste momento, não existe uma estrutura formalmente constituída que atue na gestão 

de documentos. Para arquivos, no Regimento dos câmpus da UTFPR, disponível em 

<http://portal.utfpr.edu.br/documentos/reitoria/documentos-institucionais> há a 

previsão de gestão de documentos e arquivos (como serviço) pela Divisão de Serviços 

Auxiliares-Disau no art.93, pág.152 e pela Divisão de Cadastro-Dicad no art.99, 

pág.156. 

No câmpus Curitiba, há um espaço que abriga documentos de arquivo, denominado 
Arquivo Geral, sob supervisão da já denominada Disau. 

Recurso a esta decisão poderá ser interposto no prazo de dez dias, ocorrendo, será 
analisado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. 

Atenciosamente 

Serviço de Informação ao Cidadão 

 

TOTAL: 69 

UNIVERSI- 

DADES 

FEDERAIS 

    

Fonte: Elaboração da autora. 
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APÊNDICE B – Comparativo entre as alterações dos Decretos nº 4.073/02, nº 4.915/03 pelo Decreto nº 10.148/19  

Decretos nº 4.073/02 Decretos nº 10.148/19 Decretos nº 4.915/03 Decretos nº 10.148/19 

----- Art. 17 O Decreto nº 4.073, de 03 de 

janeiro de 2002, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

----- Art. 15 A ementa do Decreto nº 4.915, 

de 12 de dezembro de 2003, passa 

vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 1º O Conselho Nacional de 

Arquivos - CONARQ, órgão colegiado, 

vinculado ao Arquivo Nacional, criado 

pelo art. 26 da Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991, tem por finalidade 

definir a política nacional de arquivos 

públicos e privados, bem como exercer 

orientação normativa visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo. 

 

Art. 1º O Conselho Nacional de 

Arquivos - CONARQ, órgão colegiado 

instituído no âmbito do Arquivo 

Nacional, criado pelo art. 26 da Lei nº 

8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por 

finalidade definir a política nacional de 

arquivos públicos e privados. 
 

Dispõe sobre o Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo - SIGA, da 

administração pública federal, e dá 

outras providências. 

 

Dispõe sobre o Sistema de Gestão de 

Documentos e Arquivos da 

administração pública federal. 
 

Art. 2º/III - propor ao Ministro de 

Estado da Justiça normas legais 

necessárias ao aperfeiçoamento e à 

implementação da política nacional de 

arquivos públicos e privados;  

 

Art. 2º/III - propor ao Ministro de 

Estado da Justiça e Segurança Pública 

atos normativos necessários ao 

aprimoramento e à implementação da 

política nacional de arquivos públicos e 

privados; 
 

----- Art. 16 O Decreto nº 4.915, de 12 de 

dezembro de 2003, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 
 

Art. 2º/V - estimular programas de 

gestão e de preservação de documentos 

públicos de âmbito federal, estadual, do 

Distrito Federal e municipal, 

produzidos ou recebidos em 

decorrência das funções executiva, 

legislativa e judiciária; 

 

Art. 2º/V - estimular programas de 

gestão e de preservação de documentos 

públicos de âmbito federal, estadual, 

distrital e municipal, produzidos ou 

recebidos pelo Poder Público;  

  
 

Art. 1º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema de Gestão de Documentos de 

Arquivo - SIGA, as atividades de 

gestão de documentos no âmbito dos 

órgãos e entidades da administração 

pública federal. 
 

Art. 1º As atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

federal ficam organizadas sob a forma 

de sistema denominado Sistema de 

Gestão de Documentos e Arquivos - 

Siga. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art26


289 
 

 

Art. 2º/X - propor ao Presidente da 

República, por intermédio do Chefe da 

Casa Civil da Presidência da República, 

a declaração de interesse público e 

social de arquivos privados; 

 
 

 

Art. 2º/X - propor ao Ministro de 

Estado da Justiça e Segurança Pública a 

declaração de interesse público e social 

de arquivos privados. 

 
 

Art. 1º/§ 1o Para os fins deste Decreto, 

consideram-se documentos de arquivo 

aqueles produzidos e recebidos por 

órgãos e entidades da administração 

pública federal, em decorrência do 

exercício de funções e atividades 

específicas, qualquer que seja o suporte 

da informação ou a natureza dos 

documentos. 
 

Art. 1º/§ 1º Para fins do disposto neste 

Decreto, considera-se arquivo o 

conjunto de documentos produzidos e 

recebidos pela administração pública 

federal, em decorrência do exercício de 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos. 

 
 

Art.2º/XIV - manter intercâmbio com 

outros conselhos e instituições, cujas 

finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços e encadear 

ações; 

 

Art.2º/XIV - manter, por meio do 

Arquivo Nacional, intercâmbio com 

outros colegiados e instituições, cujas 

finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços e encadear 

ações;  
 

Art. 2º/I - garantir ao cidadão e aos 

órgãos e entidades da administração 

pública federal, de forma ágil e segura, 

o acesso aos documentos de arquivo e 

às informações neles contidas, 

resguardados os aspectos de sigilo e as 

restrições administrativas ou legais; 
 

Art. 2º/I - garantir ao cidadão e aos 

órgãos e entidades da administração 

pública federal o acesso aos arquivos e 

às informações neles contidas, de forma 

ágil e segura, resguardados os aspectos 

de sigilo e as restrições legais;  
 

Art. 2º/XV - articular-se com outros 

órgãos do Poder Público formuladores 

de políticas nacionais nas áreas de 

educação, cultura, ciência, tecnologia, 

informação e informática; 
 

Art. 2º/XV - articular-se com outros 

órgãos do Poder Público formuladores 

de políticas nacionais nas áreas de 

educação, cultura, ciência, tecnologia, 

informação e informática; 
 

Art. 2º/II - integrar e coordenar as 

atividades de gestão de documentos de 

arquivo desenvolvidas pelos órgãos 

setoriais e seccionais que o integram; 
 

Art. 2º/II - integrar e coordenar as 

atividades de gestão de documentos e 

arquivo desenvolvidas pelos órgãos 

setoriais e seccionais que o integram;  
 

----- Art.2º/XVI - propor a celebração, por 

meio do Arquivo Nacional, de acordos, 

convênios, parcerias e termos de 

cooperação técnica com órgãos e 

entidades públicas e privadas em 

matéria de interesse mútuo; e (Inclusão) 
 

Art. 2º/III - disseminar normas relativas 

à gestão de documentos de arquivo 
 

Art. 2º/III - divulgar normas relativas à 

gestão e à preservação de documentos e 

arquivos; 

 
 

----- 

 

Art. 2º/XVII - editar orientações 

técnicas para a implementação da  

Art. 2º/VII - articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

Art. 2º/VII - articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 
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política nacional de arquivos, por meio 

de resolução. (Inclusão) 
 

indiretamente na gestão da informação 

pública federal. 

indiretamente na gestão da informação 

pública federal 

 Art. 3º-A Compete ao Arquivo 

Nacional, quanto à implementação da 

política nacional de arquivos públicos e 

privados, no âmbito da administração 

pública federal: (Inclusão) 

 

I - celebrar acordos, convênios, 

parcerias e termos de cooperação com 

órgãos e entidades públicas e privadas 

em matéria de interesse mútuo 

II - propor atos normativos ao Ministro 

de Estado da Justiça e Segurança 

Pública relativos ao aprimoramento e à 

implementação da política nacional de 

arquivos públicos e privados;               

III - fornecer subsídios para o 

arquivamento de documentos públicos 

em meio eletrônico, óptico ou 

equivalente, observado a legislação; 

e              

IV - estabelecer as diretrizes para a 

preservação e o acesso aos documentos 

públicos, independentemente de sua 

forma ou natureza.   

 

----- Art. 2º/VIII - fortalecer os serviços 

arquivísticos nos órgãos e nas entidades 

da administração pública federal, com 

vistas à racionalização e eficiência de 

suas atividades. (Inclusão) 
 

Art. 3º/III - dois representantes do 

Poder Judiciário Federal;  
 

Art. 3º/III - um representante do Poder 

Judiciário federal; 
 

Art. 3º/II - como órgãos setoriais, as 

unidades responsáveis pela 

coordenação das atividades de gestão 

Art. 3º/II - como órgãos setoriais, as 

unidades responsáveis pela 

coordenação das atividades de gestão 
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de documentos de arquivo nos 

Ministérios e órgãos equivalentes 
 

de documentos e arquivos nos órgãos e 

nas entidades da administração pública 

federal 

 
 

Art. 3º/V - um representante do 

Arquivo Nacional; 
 

Art. 3º/V - um representante dos 

arquivos públicos estaduais e distrital;  
 

Art. 3º/III - como órgãos seccionais, as 

unidades vinculadas aos Ministérios e 

órgãos equivalentes. 
 

Art. 3º/III - como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pela 

coordenação das atividades de gestão 

de documentos e arquivos nas entidades 

vinculadas aos órgãos da administração 

pública federal 
 

Art. 3º/VI - dois representantes dos 

Arquivos Públicos Estaduais e do 

Distrito Federal;  
 

Art. 3º/VI - um representante dos 

arquivos públicos municipais 
 

Art. 4º/I - acompanhar e orientar, junto 

aos órgãos setoriais do SIGA, a 

aplicação das normas relacionadas à 

gestão de documentos de arquivos 

aprovadas pelo Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República; 
 

Art. 4º/I - planejar, coordenar e 

supervisionar os assuntos relativos ao 

Siga, em conjunto com a Comissão de 

Coordenação do Siga; 

 
 

 

Art. 3º/ VII - dois representantes dos 

Arquivos Públicos Municipais; 
 

Art. 3º/VII - um representante de 

associações de arquivistas; e 
 

Art. 4º/ II - orientar a implementação, 

coordenação e controle das atividades e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais; 
 

Art. 4º/II - definir, elaborar e divulgar 

as diretrizes e as normas gerais relativas 

à gestão de documentos e arquivos a 

serem implementadas nos órgãos e nas 

entidades da administração pública 

federal, com apoio da Comissão de 

Coordenação do Siga; 
 

Art. 3º/VIII - um representante das 

instituições mantenedoras de curso 

superior de arquivologia; 
 

§ 1º - Cada Conselheiro terá um 

suplente. 

 

 

 

Art. 3º/VIII - quatro representantes de 

instituições de ensino e pesquisa, 

organizações ou instituições com 

atuação na área de tecnologia da 

informação e comunicação, 

arquivologia, história ou ciência da 

informação. 

 

Art. 4º/III - promover a disseminação 

de normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento do 

sistema junto aos órgãos setoriais do 

SIGA; 
 

Art. 4º/III - editar normas para 

regulamentar a padronização dos 

procedimentos técnicos relativos às 

atividades de gestão de documentos, 

independentemente do suporte da 

informação ou da natureza dos 

documentos; 
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§ 2º - Os membros referidos nos incisos 

III e IV e respectivos suplentes serão 

designados pelo Presidente do Supremo 

Tribunal Federal e pelos Presidentes da 

Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, respectivamente. 

 

§ 3º - Os conselheiros e suplentes 

referidos nos inciso II e V a X serão 

designados pelo Presidente da 

República, a partir de listas 

apresentadas pelo Ministro de Estado 

da Justiça, mediante indicações dos 

dirigentes dos órgãos e entidades 

representados.   

 

§ 4º - O mandato dos Conselheiros será 

de dois anos, permitida uma 

recondução. 

 

 

 

 

 

 

 
 

§ 1º - Cada membro do CONARQ terá 

um suplente, que o substituirá em suas 

ausências e impedimentos. 

 

§ 2º - Os membros do CONARQ e 

respectivos suplentes serão indicados: 

 

I - na hipótese do inciso II do caput: 

(Inclusão) 

 

a) um pelo Ministro de Estado da 

Economia; e (Inclusão)             

b) um pelo Ministro de Estado 

Chefe da Secretaria-Geral da 

Presidência da República; (Inclusão)   

          

II - na hipótese do inciso III do caput, 

pelo Presidente do Supremo Tribunal 

Federal; (Inclusão) 

 

III - na hipótese do inciso IV 

do caput: (Inclusão)  

         a) um pelo Presidente da Câmara 

dos Deputados; e (Inclusão) 

b) um pelo Presidente do Senado 

Federal; e (Inclusão) 

 

IV - nas hipóteses dos incisos V a VIII 

do caput, por meio de seleção pública 

realizada nos termos do disposto em ato 

do Ministro de Estado da Justiça e 

Segurança Pública. (Inclusão) 

 

§ 3º - Os membros do CONARQ e 

respectivos suplentes serão designados 
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pelo Ministro de Estado da Justiça e 

Segurança Pública. 

 

§ 4º - Os membros do CONARQ de que 

tratam os incisos VII e VIII do caput e 

respectivos suplentes terão mandato de 

dois anos.      
 

Art. 5º 

§ 1º - O CONARQ funcionará na sede 

do Arquivo Nacional. 

 

§ 2º - As reuniões do CONARQ 

poderão ser convocadas para local fora 

da sede do Arquivo Nacional, por 

deliberação do Plenário ou ad 

referendum deste, sempre que razão 

superior indicar a conveniência de 

adoção dessa medida. 
 

Art. 5º 

§1º - O CONARQ funcionará junto ao 

Arquivo Nacional. 

 

§ 2º - As reuniões do CONARQ serão 

realizadas preferencialmente por meio 

de videoconferência. 

 

art. 4º/ IV - promover e manter 

intercâmbio de cooperação técnica com 

instituições e sistemas afins, nacionais e 

internacionais; 
 

Art. 4º/ IV - orientar a implementação, 

a coordenação e o controle das 

atividades e das rotinas de trabalho 

relacionadas à gestão de documentos 

nos órgãos setoriais;  
 

Art. 6o O CONARQ somente se reunirá 

para deliberação com o quorum mínimo 

de dez conselheiros. 
 

Art. 6º O quórum de reunião do 

CONARQ é de maioria absoluta dos 

membros e o quórum de aprovação é de 

maioria simples. 

 

 Parágrafo único. Além do voto 

ordinário, o Presidente do CONARQ 

terá o voto de qualidade em caso de 

empate.  

Art. 4º/V - estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de gestão 

de documentos de arquivo. 

 

Art. 4º/V - divulgar normas técnicas e 

informações para o aprimoramento do 

Siga junto aos órgãos setoriais e 

seccionais;  

 

Art. 7o O CONARQ poderá constituir 

câmaras técnicas e comissões especiais, 

com a finalidade de elaborar estudos, 

normas e outros instrumentos 

necessários à implementação da política 

nacional de arquivos públicos e 

Art. 7º O CONARQ poderá instituir 

câmaras técnicas consultivas com a 

finalidade de auxiliar o Conselho a 

elaborar estudos e propostas normativas 

e propor soluções para questões da 

política nacional de arquivos públicos e 

----- Art. 4º/VI - promover cooperação 

técnica com instituições e sistemas 

afins, nacionais e internacionais; e 

(Inclusão)    
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privados e ao funcionamento do 

SINAR, bem como câmaras setoriais, 

visando a identificar, discutir e propor 

soluções para questões temáticas que 

repercutirem na estrutura e organização 

de segmentos específicos de arquivos, 

interagindo com as câmaras técnicas. 
 

privados e do funcionamento do 

Sistema Nacional de Arquivos. 

§ 1º - As câmaras técnicas consultivas 

serão compostas na forma de ato do 

CONARQ e seus membros poderão ser 

conselheiros do CONARQ ou 

especialistas convidados. (Inclusão) 

§ 2º - Os membros das câmaras técnicas 

consultivas serão designados pelo 

Presidente do CONARQ, ad 

referendum do 

Conselho. (Inclusão)             

§ 3º - As câmaras técnicas do 

CONARQ: (Inclusão) 

I - não poderão ter mais de cinco 

membros; (Inclusão) 

II - terão caráter temporário e duração 

não superior a um ano; e (Inclusão) 

III - estão limitadas a cinco operando 

simultaneamente. (Inclusão) 

§ 4º Os membros das câmaras técnicas 

que se encontrarem no Distrito Federal 

ou no Rio de Janeiro, a depender do 

local de realização da reunião, 

participarão de forma presencial e os 

membros que se encontrem em outros 

entes federativos participarão da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
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reunião por meio de videoconferência. 

(Inclusão) 

 

Art. 8º Revogado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8º A - Fica instituída a Comissão 

de Avaliação de Acervos Privados, no 

âmbito do CONARQ, de caráter 

permanente, à qual compete: (Inclusão) 

I - receber as propostas de declaração 

de interesse público e social de acervos 

privados e instruir o processo de 

avaliação; (Inclusão) 

II - convidar especialistas para análise 

do acervo privado, quando necessário; 

(Inclusão) 

III - emitir parecer conclusivo sobre o 

interesse público e social do acervo 

privado para apreciação pelo Plenário 

do CONARQ; e (Inclusão) 

IV - subsidiar o monitoramento dos 

acervos declarados como de interesse 

público e social pelo Poder Executivo 

federal. (Inclusão) 

§ 1º A Comissão de Avaliação de 

Acervos Privados terá de três a cinco 

membros e respectivos suplentes, nos 

termos do disposto em ato do 

CONARQ. (Inclusão) 

 

----- 

 

Art. 4º/VII - promover a capacitação, o 

aperfeiçoamento e o treinamento dos 

servidores que atuam na gestão de 

documentos e arquivos. (Inclusão) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
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§ 2º Os membros da Comissão de 

Avaliação de Acervos Privados e 

respectivos suplentes, incluído o seu 

Presidente: (Inclusão) 

I - poderão ser conselheiros do 

CONARQ ou especialistas convidados; 

e (Inclusão) 

II - serão designados pelo Presidente do 

CONARQ, ad referendum do 

Conselho. (Inclusão) 

§ 3º A Comissão de Avaliação de 

Acervos Privados se reunirá em caráter 

ordinário sempre que houver solicitação 

para análise de acervo privado e por 

convocação do seu Presidente e em 

caráter extraordinário por convocação 

do seu Presidente ou solicitação de seus 

membros. (Inclusão) 

§ 4º O quórum de reunião da Comissão 

de Avaliação de Acervos Privados é de 

maioria absoluta dos membros e o 

quórum de aprovação é de maioria 

simples. (Inclusão) 

§ 5º Além do voto ordinário, o 

Presidente da Comissão de Avaliação 

de Acervos Privados terá o voto de 

qualidade em caso de 

empate. (Inclusão) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17


297 
 

 

§ 6º A Secretaria-Executiva da 

Comissão de Avaliação de Acervos 

Privados será exercida pelo Arquivo 

Nacional. (Inclusão) 

§ 7º Os membros da Comissão de 

Avaliação de Acervos Privados que se 

encontrarem no Distrito Federal se 

reunirão presencialmente no Arquivo 

Nacional e os membros que se 

encontrem em outros entes federativos 

participarão da reunião por meio de 

videoconferência. (Inclusão) 

§ 8º A participação na Comissão de 

Avaliação de Acervos Privados será 

considerada prestação de serviço 

público relevante, não 

remunerada. (Inclusão) 

 
Art. 9º A aprovação do regimento 

interno do CONARQ, mediante 

proposta deste, é da competência do 

Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República. 

 
 

Art. 9º   A aprovação do regimento 

interno do CONARQ, mediante 

proposta deste, é da competência do 

Ministro de Estado da Justiça.  

Art. 9º A - O Presidente do CONARQ 

encaminhará relatório anual das 

atividades do CONARQ ao Ministro da 

Justiça e Segurança Pública. (Inclusão) 

 

Art. 5º/I - implantar, coordenar e 

controlar as atividades de gestão de 

documentos de arquivo, em seu âmbito 

de atuação e de seus seccionais, em 

conformidade com as normas 

aprovadas pelo Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República; 

 

Art. 5º/I - implementar e coordenar as 

atividades de gestão de documentos e 

arquivos, em seu âmbito de atuação e 

dos órgãos seccionais do Siga; 

Art.13/XII -  possibilitar a participação 

de especialistas nas câmaras técnicas, 

Art.13/XII - possibilitar a participação 

de especialistas de órgãos e entidades, 

públicos e privados, nas câmaras 

Art. 5º/II - implementar e acompanhar 

rotinas de trabalho desenvolvidas, no 

 

Art. 5º/II - coordenar as rotinas de 

trabalho, no seu âmbito de atuação e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art17
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câmaras setoriais e comissões especiais 

constituídas pelo CONARQ;  
 

técnicas e na Comissão de Avaliação de 

Acervos Privados; e 
 

seu âmbito de atuação e de seus 

seccionais, visando à padronização dos 

procedimentos técnicos relativos às 

atividades de produção, classificação, 

registro, tramitação, arquivamento, 

preservação, empréstimo, consulta, 

expedição, avaliação, transferência e 

recolhimento ou eliminação de 

documentos de arquivo e ao acesso e às 

informações neles contidas; 

 

dos órgãos seccionais do Siga, com 

vistas à padronização dos 

procedimentos técnicos relativos à 

gestão de documentos arquivísticos; 
 

 

Art. 20  O Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão deverá, tão logo 

sejam nomeados os inventariantes, 

liquidantes ou administradores de 

acervos para os órgãos e entidades 

extintos, solicitar ao Ministro de Estado 

da Justiça a assistência técnica do 

Arquivo Nacional para a orientação 

necessária à preservação e à destinação 

do patrimônio documental acumulado, 

nos termos do § 2o do art. 7o da Lei 

no 8.159, de 1991. 
 

 

Art. 20 Após nomeação dos 

inventariantes, liquidantes ou 

administradores de acervos para órgãos 

e entidades extintos, o Ministério da 

Economia solicitará ao Ministro de 

Estado da Justiça e Segurança Pública a 

assistência técnica do Arquivo Nacional 

para a orientação necessária à 

preservação e à destinação do 

patrimônio documental acumulado, nos 

termos do disposto no § 2º do art. 7º da 

Lei nº 8.159, de 1991. 
 

Art. 5º/VII - proporcionar aos 

servidores que atuam na área de gestão 

de documentos de arquivo a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem garantindo 

constante atualização 

 

Art. 5º/VII - proporcionar a 

capacitação, o aperfeiçoamento e o 

treinamento aos servidores que atuam 

nos serviços arquivísticos e garantir sua 

atualização. 

 

Art. 21 O Ministro de Estado da Justiça, 

mediante proposta do Arquivo 

Nacional, baixará instrução detalhando 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal, para a 

 

Art. 21 O Ministro de Estado da Justiça 

e Segurança Pública, mediante proposta 

do Arquivo Nacional, editará instrução 

a respeito dos procedimentos a serem 

observados pelos órgãos e pelas 

entidades da administração pública 

federal, para a execução das medidas 

constantes desta Seção. 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art7%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art7%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art7
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plena consecução das medidas 

constantes desta Seção. 
 

Art. 22.  Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas que 

contenham documentos relevantes para 

a história, a cultura e o 

desenvolvimento nacional podem ser 

declarados de interesse público e social 

por decreto do Presidente da República. 

Art. 22. Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas que 

contenham documentos relevantes para 

a história, a cultura e o 

desenvolvimento nacional podem ser 

declarados de interesse público e social 

por ato do Ministro de Estado da Justiça 

e Segurança Pública.  

 

 
 

 

Art. 23.  O CONARQ, por iniciativa 

própria ou mediante provocação, 

encaminhará solicitação, acompanhada 

de parecer, ao Ministro de Estado da 

Justiça, com vistas à declaração de 

interesse público e social de arquivos 

privados pelo Presidente da 

República.       

         

§ 1o O parecer será instruído com 

avaliação técnica procedida por 

comissão especialmente constituída 

pelo CONARQ. 

 

§ 2o A avaliação referida no § 1o será 

homologada pelo Presidente do 

CONARQ. 

         

§ 3o Revoado 
 

Art. 23. A Comissão de Avaliação de 

Acervos Privados, por iniciativa própria 

ou mediante provocação, encaminhará 

solicitação relativa à declaração de 

interesse público e social de arquivos 

privados, acompanhada de parecer, para 

deliberação do Conselho Nacional de 

Arquivos. 

§ 1º O parecer será instruído com 

avaliação técnica da Comissão de 

Avaliação de Acervos Privados de que 

trata o art. 7º-A.  

                

§ 2º Da decisão do CONARQ caberá 

recurso ao Ministro de Estado da 

Justiça e Segurança Pública, na forma 

prevista na Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999. 

 

 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
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Art. 30.  O Ministro de Estado da 

Justiça baixará instruções 

complementares à execução deste 

Decreto.  

 

Art. 30.  O Ministro de Estado da 

Justiça e Segurança Pública poderá 

editar normas complementares à 

execução do disposto neste Decreto. 

 
 

Fonte: elaboração da autora. 
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APÊNDICE C – Lista 1: Solicitações ao Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic) 

Protocolo Solicitação Órgão Situação 

08850.003216/2019-46 Solicito registro oficial das Comissões 

Permanentes de Avaliação de Documentos das 

Universidades Federais Brasileiras. 

MEC – Ministério da 

Educação 

 

Respondido 

 

08850.003561/2019-80 Solicitei anteriormente a listagem das Comissões 

Permanentes de Avaliação de Documentos das 

Universidades Federais Brasileiras e seus atos de 

constituição e obtive como resposta o 

redirecionamento do pedido ao MEC, assim 

como foi dado o site do SIGA como referência 

para consulta. 

O MEC respondeu dando o mesmo site como 

referência para a pesquisa. Porém, o site oficial 

do SIGA está desatualizado. 

Foi impetrado recurso ao MEC que enviou a 

seguinte resposta: 

"Prezada Senhora, 

Cumprimentando-a cordialmente, comunico o 

indeferimento do recurso interposto, 

considerando que não houve negativa de acesso a 

documentos ou informações produzidos ou 

custodiados pelo Ministério da Educação, 

requisito legal para interposição de recurso nos 

termos do art. 15 da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011. 

As informações solicitadas por Vossa Senhoria 

não existem neste Ministério, sendo atualizadas 

diretamente pelas entidades vinculadas junto ao 

Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo 

(http://siga.arquivonacional.gov.br/) do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Atenciosamente, 

Subsecretário de Assuntos Administrativos 

AN – Arquivo Nacional 

 

Respondido 

Prezada Senhora Silvia,    

Em atendimento a sua demanda informamos:    

1. A lista de Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPADs) instituídas nos órgãos 

seccionais e no setorial do Ministério da Educação 

(MEC) continua disponível na seção: 

PÁGINA INICIAL > COMISSÕES PERMANENTES 

DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS > 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

<http://siga.arquivonacional.gov.br/index.php/comisso

es-permanentes-de-avaliacao-de-documentos/296-

mec>  

2. Para mantermos as informações acerca de cada 

CPAD instituída nas universidades ou institutos 

federais atualizadas, contamos com a proatividade do 

presidente (atual ou novo) nos informar as alterações 

ocorridas. E isso vem ocorrendo paulatinamente.  

3. Conforme detectado pela senhora, há desatualização 

das informações sobre algumas CPADs.  Assim sendo, 

a pesquisa que está sendo desenvolvida poderá nos 

auxiliar nessa tarefa, posto que temos número reduzido 

de servidores na equipe.  

4. O tamanho do arquivo com os atos normativos é de 

118MB, para facilitar seu acesso as cópias foram 

salvas no AN Cloud, com expiração em 31/08/2019, 

disponível em 

http://andrive.an.gov.br/index.php/s/r1mp0grMOa1uim

N  

https://webmail.arquivonacional.gov.br/owa/sic@an.gov.br/redir.aspx?C=ANDYIV4JNawVqwwxNW-94-gSohNQ9VgyZd8zSKVfOlQF_8hH3RHXCA..&URL=http%3a%2f%2fsiga.arquivonacional.gov.br%2findex.php%2fcomissoes-permanentes-de-avaliacao-de-documentos%2f296-mec
https://webmail.arquivonacional.gov.br/owa/sic@an.gov.br/redir.aspx?C=ANDYIV4JNawVqwwxNW-94-gSohNQ9VgyZd8zSKVfOlQF_8hH3RHXCA..&URL=http%3a%2f%2fsiga.arquivonacional.gov.br%2findex.php%2fcomissoes-permanentes-de-avaliacao-de-documentos%2f296-mec
https://webmail.arquivonacional.gov.br/owa/sic@an.gov.br/redir.aspx?C=ANDYIV4JNawVqwwxNW-94-gSohNQ9VgyZd8zSKVfOlQF_8hH3RHXCA..&URL=http%3a%2f%2fsiga.arquivonacional.gov.br%2findex.php%2fcomissoes-permanentes-de-avaliacao-de-documentos%2f296-mec
http://andrive.an.gov.br/index.php/s/r1mp0grMOa1uimN
http://andrive.an.gov.br/index.php/s/r1mp0grMOa1uimN
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Ministério da Educação 

De acordo com a resposta acima, entendo que o 

Arquivo Nacional como órgão Central e 

Coordenador do Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo - Siga, deveria então, ter 

a custódia das informações referentes as 

Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos. Portanto, refaço o pedido a este 

Arquivo Nacional solicitando a listagem das 

Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos instituídas pelas universidades 

federais brasileiras e cópia de seus atos de 

criação. 

Atenciosamente,  

Carolina de Oliveira 

Arquivista 

Coordenadora do SIGA 

 

OBS. O link acima não retornou satisfatoriamente à 

informação solicitada, pois os documentos não estão 

disponíveis para download. 

Outro pedido foi registrado. 

 

23480.013298/2019-86 

 

 

 

Relação completa de todas as universidades 

federais brasileiras em funcionamento ou não. 

MEC – Ministério da 

Educação 

 

Respondido 

 

23480.003719/2019-18 

 

 

 

Solicito informação sobre o órgão responsável 

pela gestão de documentos e arquivos na 

universidade com seu respectivo ato de criação, 

se houver. 

UFGD – Universidade 

Federal da Grande 

Dourados 

Respondido 

23480.013417/2019-09 Idem acima UFESBA - 

Universidade Federal do 

Sul da Bahia 

 

Respondido 

 

23480.014187/2019-97 Idem acima UNILAB – 

Universidade da 

Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-

Brasileira 

 

Respondido 

 

23480.014415/2019-29 Idem acima UFPI – Fundação 

Universidade Federal do 

Piauí 

 

Respondido 
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23480.014615/2019-81 Idem acima UNIVASF – Fundação 

Universidade Federal do 

Vale do São Francisco 

 

Respondido 

 

23480.014626/2019-61 Idem acima UFRPE – Universidade 

Federal Rural de 

Pernambuco 

 

Respondido 

 

23480.014831/2019-27 Idem acima UFRA – Universidade 

Federal Rural da 

Amazônia 

 

Respondido 

 

23480.015485/2019-02 Idem acima UNIFESP – 

Universidade Federal de 

São Paulo 

 

Respondido 

 

23480.015722/2019-27 Idem acima UFRRJ – Universidade 

Federal Rural do Rio de 

Janeiro 

 

Respondido 

 

23480.016230/2019-59 Idem acima UTFPR – Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná 

 

Respondido 

 

23480.022217/2019-39 Idem acima  UFMT – Universidade 

Federal do Mato Grosso 

 

Respondido 

 

08850.004909/2019-56 Conforme resposta anterior dada por este 

Arquivo Nacional: "O tamanho do arquivo com 

os atos normativos é de 118MB, para facilitar seu 

acesso as cópias foram salvas no AN Cloud, com 

expiração em 31/08/2019, disponível em 

http://andrive.an.gov.br/index.php/s/r1mp0grM

Oa1uimN". Verificou-se que o link informado 

não disponibiliza os arquivos para download 

Arquivo Nacional Respondido 
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impossibilitando a visualização dos documentos 

e não atendendo à solicitação demandada 

anteriormente, portanto, solicito que seja enviada 

apenas a referência ao Ato de criação das 

Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos das Universidades Federais 

Brasileiras. (exemplo: UFRJ - Portaria n. xxxx de 

xx de xxxxx de 2015).  

Atenciosamente, 

Fonte: https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/ConsultaPedido.aspx 

 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/ConsultaPedido.aspx
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APÊNDICE D – Questionário de Pesquisa 

Este questionário é parte do levantamento de dados da pesquisa de doutorado da aluna Silvia 

Lhamas de Mello, intitulada “OS SISTEMAS DE ARQUIVOS DAS UNIVERSIDADES 

FEDERAIS BRASILEIRAS NO CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

ARQUIVOS”, em andamento no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense (PPGCI-UFF), sob a orientação da Professora Doutora Ana 

Célia Rodrigues. Tem por objetivo geral analisar os sistemas de arquivos das universidades 

federais brasileiras como elemento da política nacional de arquivos, propondo requisitos para 

sua implantação. De acordo com levantamento preliminar realizado nos sítios oficiais das 

instituições em pauta, identificou-se 14 sistemas de arquivos instituídos por alguma ato 

normativo. Porém, a análise documental não foi suficiente para alcançar os objetivos da 

pesquisa e para tanto, este questionário visa complementar as informações para obtenção dos 

resultados finais da pesquisa. Foram consideradas perguntas abertas e fechadas. Agradecemos 

a participação e colaboração na pesquisa! 

 

 

 

Instituição: ____________________________________________________ 

1- A universidade considerou como referência para a implementação do Sistema de Arquivos 

os modelos propostos pelos Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) - Decreto nº 4.073, de 03 

de janeiro de 2002 e o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos do Poder Executivo 

Federal (SIGA) - Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003, ambos atualizados pelo Decreto 

nº 10.148, de 02 de dezembro de 2019?  

(     ) Sim 

(     ) Não 

2- A universidade considerou algum conceito de Sistema de Arquivos e sua definição para sua 

implementação? Se sim, citar. 

(     ) Sim. Qual? ____________________ 

(     ) Não 

3- Considerando a universidade em suas funções de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração, qual seria a abrangência do Sistema de Arquivos? 

(     ) Total. Toda estrutura organizacional da universidade. 

(     ) Parcial (     ) Somente a área de Ensino 

                     (     ) Somente a área de Pesquisa 

                     (     ) Somente a área de Extensão 

                     (     ) Somente a área de Administração 

4- A implementação do Sistema de Arquivos na universidade foi facilitadora das atividades 

arquivísticas de gestão de documentos, preservação e acesso aos documentos de arquivo? 

(     ) Sim 
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(     ) Não 

5- O órgão dirigente do Sistema de Arquivos da universidade conta com profissional arquivista 

em seu quadro de pessoal?   

(     ) Sim 

(     ) Não 

Quantos? __________   

6- Quanto as tecnologias da informação o órgão dirigente do Sistema de Arquivos da 

universidade conta com software e hardware para o desenvolvimento da gestão de 

documentos, preservação e acesso aos documentos de arquivo? 

 (     ) Sim 

(     ) Não 
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APÊNDICE E – Respostas dos Questionários de Pesquisa 

Universidade A universidade 

considerou como 

referência para a 

implementação do 

Sistema de Arquivos 

os modelos propostos 

pelos Sistema 

Nacional de Arquivos 

(SINAR) - Decreto nº 

4.073, de 03 de 

janeiro de 2002 e o 

Sistema de Gestão de 

Documentos e 

Arquivos do Poder 

Executivo Federal 

(SIGA) - Decreto nº 

4.915, de 12 de 

dezembro de 2003, 

ambos atualizados 

pelo Decreto nº 

10.148, de 02 de 

dezembro de 2019? 

A universidade 

considerou algum 

conceito de Sistema 

de Arquivos e sua 

definição para sua 

implementação? Se 

sim, citar. 

 

Considerando a 

universidade em suas 

funções de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e 

Administração, qual 

seria a abrangência 

do Sistema de 

Arquivos? 

Total. Toda estrutura 

organizacional da 

universidade. 

Parcial. Somente a 

área de: 

Ensino                

Pesquisa 

Extensão 

Administração 

 

A implementação do 

Sistema de Arquivos 

na universidade foi 

facilitadora das 

atividades 

arquivísticas de 

gestão de 

documentos, 

preservação e acesso 

aos documentos de 

arquivo? 

 

O órgão dirigente do 

Sistema de Arquivos 

da universidade conta 

com arquivista em 

seu quadro de 

pessoal? 

Quanto às tecnologias 

da informação o 

órgão dirigente do 

Sistema de Arquivos 

da universidade conta 

com software e 

hardware para o 

desenvolvimento da 

gestão de 

documentos, 

preservação e acesso 

aos documentos de 

arquivo? 

 

UnB Não respondeu “Consta da Resolução 

nº 0039/2014.” 

Não respondeu 

 

Não respondeu 

 

Sim, 17 Sim 

UFG Sim “CONARQ 

(Conselho Nacional 

de Arquivos), SINAR 

(Sistema Nacional de 

Arquivos) e 

Regimento do 

Arquivo Nacional.” 

Total, toda estrutura 

organizacional, 

Sim Sim, 6 Sim, parcialmente. 

“Ainda não há 

software para 

preservação 

implantado.” 

UFBA Não Não Não se aplica 
 

Não Não Não 
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UFPB Sim “Como aspectos 

teóricos foram 

considerados os 

estudos sobre 

sistemas e políticas 

de Arquivos do prof. 

José Maria Jardim e 

dissertação de Leila 

Beatriz Ribeiro que 

trata da incorporação 

do conceito de 

sistema na Ciência da 

Informação. Também 

consultamos, à época, 

o texto do professor 

Espanhol Joaquin 

Llansó Sanjuan, 

intitulado Sistemas 

archivísticos y 

modelos de gestión 

de documentos en el 

ámbito internacional. 

Naquele momento 

também 

consideramos alinha 

de pensamento sobre 

sistemas dinâmicos 

na complexidade, 

com a ideia de que a 

soma das partes é 

maior que o todo.” 

Total. Toda estrutura 

organizacional da 

universidade. 

Sim Sim, 6 Arquivistas e 

2 Técnicos em 

Arquivos 

Sim 

UFRN Não. “Não possuímos 

um sistema de 

arquivos devidamente 

elaborado e 

Não Parcial. “A instituição 

não dispõe de um 

sistema de arquivos 

totalmente 

Não. “Não possuímos 

um sistema de 

arquivos devidamente 

elaborado e 

Sim, 1 Sim 
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implementado na 

instituição.” 

implantado, o arquivo 

geral e os demais 

arquivos setoriais 

ainda não funcionam 

em forma de um 

sistema integrado.” 

implementado na 

instituição.” 

UFERSA  

“A Divisão de 

Arquivo e Protocolo, 

informa que a 

Universidade não 

adotou o Sistema de 

Arquivo. Dito isso, 

registramos que há 

estudos preliminares 

para esta demanda.”  

----- ----- ----- ----- ----- ----- 

UFPA Sim Sim. “Vários.” Total. Toda 

estrutura 

organizacional da 

universidade 

Sim Sim, 12 Sim 

UFJF Sim Sim. “Foi inspirado 

no Dicionário 

Brasileiro de 

Terminologia 

Arquivística do 

Arquivo Nacional e 

Dicionário Brasileiro 

de Terminologia 

Arquivística de Ana 

Maria de 

Almeida Camargo e 

Heloísa 

Liberalli Bellotto.” 

 

Total. Toda 

estrutura 

organizacional da 

universidade 

Sim Sim, 6 Sim 
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UFMG Sim. “A Resolução 

Complementar nº 

01/2015, de 31 de 

março de 2015 criou 

a Diretoria de 

Arquivos 

Institucionais na 

UFMG incumbida de 

definir políticas 

arquivísticas e 

implantar o Sistema 

de Arquivos 

Institucionais. A 

Resolução nº 03/2015 

estabelece a estrutura 

organizacional e 

competências da 

Diretoria de Arquivos 

Institucionais-

DIARQ. Diversos 

atos legais foram 

considerados na 

Resolução 

Complementar nº 

01/2015 e na 

Resolução nº 

03/2015, inclusive o 

Decreto nº 4.073, de 

03 de janeiro de 2002 

e o Decreto nº 4.915, 

de 12 de dezembro de 

2003.” 

Sim. “O Sistema de 

Arquivos 

Institucionais da 

UFMG é formado 

pela Diretoria de 

Arquivos 

Institucionais, 

Arquivos das 

Unidades 

Acadêmicas e 

Administrativas, 

Comissão Central 

Permanente de 

Avaliação de 

Documentos e 

Comissões Setoriais 

Permanentes de 

documentos. O 

conceito do Sistema 

de Arquivos 

Institucionais da 

UFMG está exposto 

na Resolução 

Complementar nº 

01/2015 e na 

Resolução nº 

03/2015.” 

Total. Toda estrutura 

organizacional da 

universidade. 

Sim Sim, não disse 

quantos 

Não. “A UFMG 

utiliza diversos 

softwares e sistemas 

para a produção, 

tramitação e 

preservação de 

documentos.” 

UFES Sim. “A Política de 

Arquivos da UFES 

está sendo revisada e 

Sim. “A estrutura do 

sistema teve como 

base conceitual o 

Total. Toda estrutura 

organizacional da 

universidade. 

Sim Sim, 6 Sim. “Contamos com 

infraestrutura de 

software e hardware 
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sofrerá atualização, 

considerando 

mudanças na 

legislação 

arquivística a partir 

de 2008, inclusive a 

necessidade de 

implementar ações 

para gestão e 

preservação de 

documentos nato 

digitais e híbridos.” 

 

Decreto nº 4.915, de 

12 de dezembro de 

2003 e a experiência 

da gestora à época 

que possuía 

especialização em 

gestão de documentos 

e cargo de 

bibliotecária-

documentalista.” 

para a gestão de 

documentos, porém o 

mesmo não atende 

ainda a todas as 

necessidades técnicas 

de gestão 

arquivística. No 

entanto, esses 

sistemas estão sendo 

melhorados e 

integrados a fim de 

desenvolvermos uma 

estrutura de SIGAD 

que permitirá 

manutenção e 

controle da cadeia de 

custódia documental, 

maior segurança 

institucional, suporte 

técnico para o 

processo de avaliação 

e descarte, a 

preservação em longo 

prazo e o tratamento 

técnico adequado dos 

conjuntos 

documentais tanto em 

suporte analógico 

quanto em suporte 

digital. O grupo de 

trabalho para 

implementação do 

Processo Eletrônico 

na UFES conta 

também com a 
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participação da Seção 

de Gestão de Projetos 

e Processos.” 

UFRJ Sim Sim. “Dicionário 

Brasileiro de 

Terminologia 

Arquivística. Arquivo 

Nacional, 2005, p. 

156.” “Conjunto de 

arquivos que, 

independentemente 

da posição que 

ocupam nas 

respectivas estruturas 

administrativas, 

funcionam de modo 

integrado e articulado 

na persecução de 

objetivos comuns” 

Total. Toda estrutura 

organizacional da 

universidade. 

Sim Sim. “No Arquivo 

Central estão lotados: 

20 arquivistas, 8 

Técnicos de arquivo, 

8 Auxiliares de 

Documentação e 6 

Técnicos em 

Microfilmagem. A 

universidade possui 

52 arquivistas ao 

todo.” 

Sim. “SEI, SIGAD. 

Atom.” 

UNIRIO Sim. “Convém 

observar que o 

Sistema de Arquivos, 

assim como o sistema 

de gestão de 

documentos da 

UNIRIO são 

anteriores a própria 

lei 8.159/91. Nesse 

sentido, as 

normativas 

posteriores a nossa 

institucionalização, 

que foi em 20 

dezembro de 1990, 

são referenciais 

Sim. “Gestão de 

documentos; 

aplicação dos códigos 

de classificação de 

documentos da 

atividade meio e fim; 

transferência, 

eliminação, 

recolhimento e 

guarda de 

documentos; 

implementação de 

Comissões 

Permanentes de 

Avaliação de 

Documentos - 

Total. Toda estrutura 

organizacional da 

universidade. Não é 

por outra razão que a 

Direção do Arquivo 

Central possui 

assento nos Conselho 

Universitário e em 

muitas das Comissões 

e Grupos de 

Trabalhos 

envolvendo diferentes 

dimensões 

Administrativas, de 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Sim. “O Arquivo 

Central da UNIRIO 

tem uma política 

arquivística bem 

implantada e 

sistematizada que, 

classificando os 

documentos na 

origem, possibilita a 

gestão, racionalização 

e preservação dos 

documentos da 

Universidade. Essas 

práticas 

proporcionam o 

acesso à informação 

Sim, 11 Não. Nosso sistema, 

embora fundamental 

para nossas 

atividades da gestão 

de documentos, não 

contempla módulos 

de gestão eletrônica 

de documentos ou de 

gestão de documentos 

eletrônicos. 
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impositivos para 

aperfeiçoamento. 

Clicando no link 

abaixo é possível ter 

acesso ao Regimento 

do Arquivo Central e 

será possível verificar 

que ele foi idealizado 

de forma a estruturar 

um Sistema de 

Arquivos na 

Universidade.” 

CPADs; elaboração e 

divulgação de normas 

de gestão e de 

preservação de 

documentos; 

treinamento e 

aperfeiçoamento de 

servidores em gestão 

e preservação de 

documentos; 

promoção de 
intercâmbios de 

cooperação técnica 

com instituições e 

sistemas afins; 

promoção do acesso à 

informação. A 

estruturação do 

Arquivo Central da 

UNIRIO e suas 

atividades estão 

definidas no seu 

regimento e em várias 

outras normativas.” 

 de forma mais rápida, 

tanto de seus 

servidores e alunos 

como dos cidadãos 

em geral.” 

 

UFF 

“A Universidade 

Federal Fluminense 

ainda não implantou 

um Sistema de 

Arquivos sob as bases 

preconizadas pelo 

SINAR, pelo SIGA 

ou pela teoria 

arquivística. Há, em 

nossa instituição, um 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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Sistema de 

Bibliotecas e 

Arquivos, cuja 

nomenclatura pode 

ter ocasionado o 

engano. Por este 

motivo, as perguntas 

abaixo listadas não se 

aplicam. 

Atenciosamente, 

Nelson Neto 

Coordenador de 

Arquivos 

CAR/SDC” 

UFSM Sim Sim. “Passamos por 

alguns conceitos ao 

longo do tempo: O 

método Funcional 

está em vigor e, 

atualmente, estamos 

com o código de 

classificação das 

Atividades-Meio, 

conforme o 

CONARQ e das 

Atividades-Fim, de 

acordo com o 

SIGA/MEC.” 

Total. Toda estrutura 

organizacional da 

universidade. 

Sim Sim, 16 Sim 

FURG 

“Em atendimento ao 

solicitado 

informamos que a 

Universidade Federal 

do Rio Grande - 

FURG ainda não 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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possui um Sistema de 

Arquivos 

implementado. A 

Coordenação de 

Arquivo Gerai está 

trabalhando na sua 

criação. Destacamos 

que a Área Técnica 

responsável pela 

informação foi a 

Coordenação de 

Arquivo Geral e a 

instância recursal é o 

Pró-Reitor de 

Planejamento e 

Administração.” 

Fonte: elaboração da autora. 
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APÊNDICE F – Lista 2: Solicitações ao Sistema de Informação ao Cidadão (e-sic) 

Protocolo Solicitação Data Órgão Situação 

23546.040765/2020-72 Solicito, por gentileza, que respondam o 

questionário em anexo. 

01/09/2020 UnB – Fundação Universidade 

de Brasília 

Respondido em 04/04/2020 

 

Prezada solicitante,  

O Serviço de Informação ao Cidadão da 

Universidade de Brasília agradece o seu 

contato.  

Após consulta ao Arquivo Central da 

UnB, transcrevo a resposta apresentada. 

“Em consideração ao exposto no 

Questionário informamos que não 

possuímos todas as informações 

solicitadas pelo requisitante, apesar do 

Arquivo Central (ACE) ser o 

Coordenador do Sistema de Arquivos 

da UnB (SAUnB). No entanto, 

indicamos a Resolução do Conselho 

Universitário da UnB que cria o 

SAUnB, n. 0039/2014 

(http://www.atom.unb.br/uploads/r/fun

dacao-universidade-de-

brasilia/0/0/7/007c0ff4683bf9db3cb317

c36ea79875e2a456d718aeba594ab81ea

6ba581664/Resolucao_do_CONSUNI_

2014_0039.pdf). Oportunamente, 

registramos que a UnB adota o conceito 

de Sistema de Arquivos previsto no 

Art. 2 da referida Resolução para 

implementação na Universidade: "Art. 

2- O Sistema de Arquivos 

(SAUnB/FUB) é o conjunto de inter-

relações de funções e serviços, no 

âmbito do qual é implementada a 
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política arquivística institucional". O 

Arquivo Central possui arquivista em 

seu quadro de servidores, somando 17 

(dezessete) no momento, e atua na 

utilização de softwares adotados pela 

Universidade para promover a gestão e 

preservação de documentos.” Conforme 

art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, pode 

ser apresentado recurso à autoridade 

hierarquicamente superior a que deu a 

resposta e isso deve ser feito no prazo 

de 10 (dez) dias contados da publicação 

da resposta. Deve-se clicar no botão 

correspondente (Recorrer em 1ª 

Instância) no sistema e-SIC e apresentar 

as razões do recurso.  

Atenciosamente,  

Serviço de Informação ao Cidadão - 

SIC/UnB http://www.unb.br/acesso-a-

a-informacao 

23546.040773/2020-19 

 

Idem acima  01/09/2020 UFG – Universidade Federal de 

Goiás 

Respondido em 23/9/2020 

 

Segue anexo as informações solicitadas 

 

26546.040769/2020-51 Idem acima 01/09/2020 UFBA – Universidade Federal da 

Bahia  

Respondido em 04/09/2020. 

 

“Prezados, 

De ordem da Pró-Reitoria, informo que 

a Universidade Federal da Bahia não 

possui um Sistema de Arquivo, e sim 

uma Coordenação subordinada à Pró-

Reitoria de Administração, por isso o 

questionário não se aplica. 

Att, 

Naiara Santana” 
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Recurso em 1º Instância em 4/09/2020: 

 

Prezados, 

De acordo com o Regimento Interno da 

Reitoria desta Universidade em seu Art. 

17: "II - pela Coordenação de Arquivo 

e Documentação: c. coordenar o 

sistema de arquivos;" 

Solicito que justifique a inexistência do 

sistema de arquivos citado acima. 

Desde já agradeço. 

 

Resposta do Recurso em 08/09/2020 

 

Prezado(a) Solicitante, Em atenção ao 

seu recurso, segue a resposta elaborada 

pela unidade/órgão competente: " De 

ordem da Pró-Reitora, segue 

questionário em anexo. Att, Naiara 

Santana." Caso entenda que o órgão 

não concedeu a informação solicitada, 

pode-se interpor recurso. 

Atenciosamente, SIC - Serviço de 

Informação ao Cidadão UFBA Tel. 71 

3283-7063 

 

23546.04771/2020-20 Idem acima 01/09/2020 UFPB – Universidade Federal da 

Paraíba 

Idem acima  

 

Respondido em 21/09/2020 

Prezado (a) Sr. (a) 

Agradecemos o contato e informamos 

que o atendimento ao pedido de 

informação, conforme unidade (s) 

responsável(eis), segue em anexo, 

arquivo(s) (SIC 
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23546040771202020_UFPB230740707

97202033-ACE-Resposta1.pdf). 

Atenciosamente, 

Serviço de Informação ao Cidadão – 

SIC Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB 

 

23546.040775/2020-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem acima 01/09/2020 UFRN – Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

Respondido em 04/09/2020 

Prezada Senhora, 

Encaminhamos a resposta fornecida 

pela servidora Adrianne Paula Vieira de 

Andrade – Coordenador titular da 

PROAD – Coordenadoria de Gestão da 

Informação: “Prezado Senhor Ouvidor, 

em resposta à solicitação de acesso à 

informação requerido por Silvia 

Lhamas de Mello, envio um 

questionáio referente a tese de 

doutorado da aluna contendo 

informações sobre o sistema de 

arquivos das Universidades Federais 

Brasileiras devidamente respondido. 

Atenciosamente, Serviço de Informação 

ao Cidadão da UFRN (SIC-UFRN) 

23546.040776/2020-52 

 

 

 

 

 

 

 

Idem acima  01/09/2020 UFERSA – Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido 

Respondido em 14/09/2020 

 

Prezados (as) A Divisão de Arquivo e P

rotocolo, informa que a Universidade n

ão adotou o Sistema de Arquivo. Dito is

so, registramos que há estudos prelimin

ares para esta demanda. Agradecemos o

 contato e ficamos à disposição por mei
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o do e-mail diap@ufersa.edu.br para m

ais informações. Atenciosamente Divis

ão de Arquivo e Protocolo (DIAP) / UF

ERSA Fone: (84) 3317-8249 - Ramais: 

1749 / 1030 

 

23546.040777/2020-05 Idem acima 01/09/2020 UFPA – Universidade Federal do 

Pará 

Respondida em 11/09/2020 

Boa tarde, 

Encaminhamos em anexo as 

informações solicitadas. 

Atenciosamente, 

Jefferson Galvão 

 

23546.040779/2020-96 Idem acima 01/09/2020 UFJF – Universidade Federal de 

Juiz de Fora 

Adiado prazo de resposta para 

01/10/2020 

Respondida em 01/10/2020 

Prezada, segue em anexo a resposta 

encaminhada ao SIC UFJF, por 

Alessandro Xavier – Arquivo Histórico 

da UFJF. 

 

23546.040781/2020-65 Idem acima 01/09/2020 UFMG – Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Respondido em 21/09/2020 

Prezado (a) Sr. (a), em relação ao seu 

pedido de informação, segue em anexo 

resposta da Vice-Diretora de Arquivos 

Institucionais – DIARQ da UFMG. 

 

 

23546.040784/2020-07 Idem acima 01/09/2020 UFES Universidade Federal do 

Espírito Santo 

Respondido em 21/09/2020 

Prezada Silvia Lhamas de Mello, Boa 

Tarde! 

Agradecemos por nos contatar. 

Ressaltamos que este é um canal aberto 

para atender e orientar o cidadão a ter 

acesso às informações das atividades 
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relacionadas a esta Instituição de 

Ensino, bem como um mecanismo de 

comunicação, transparência e controle 

social entre a Sociedade e a 

Universidade Federal do Espírito Santo, 

pautado nas diretrizes do que determina 

a Lei de Acesso à Informação (LAI). 

Informamos que sua demanda foi 

analisada pela autoridade responsável 

pela informação, qual seja, Diretora de 

Documentação Institucional. Após a 

análise, nos foi enviado as seguintes 

informações: em anexo. 

Agradecemos novamente pelo contato 

com a Equipe.  

Atenciosamente,  

Equipe SIC 

 

 

23546.040786/2020-98 Idem acima 01/09/2020 UNIRIO – Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro 

Respondido em 09/09/2020 

Prezado, bom dia. Segue em anexo. 

Sds 

OUVIDORIA SIC UNIRIO 

 

 

23546.040787/2020-32 Idem acima 01/09/2020 UFF – Universidade Federal 

Fluminense 

Respondido em 08/09/2020 

Prezada solicitante, 

Segue em anexo, resposta da 

Coordenação de Arquivos da 

Superintendência de Documentação 

desta Universidade. 

Atenciosamente,  

SIC-UFF 
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23546.040789/2020-21 Idem acima 
 

01/09/2020 UFSM – Universidade Federal de 

Santa Maria 

Respondido em 04/09/2020 

Prezada 

Segue a resposta em anexo. 

 

 

23546.040790/2020-56 

 

Idem acima 01/09/2020 FURG – Universidade Federal do 

Rio Grande 

Respondido em 09/09/2020 

Prezada Silvia Lhamas de Mello, bom 

dia! Em atendimento a sua solicitação 

de pedido de acesso à informação 

referente aos “Arquivo Geral”, 

encaminhamos a resposta da Pró-

Reitoria de Planejamentoe 

Administração (em anexo).  

Agradecemos pela utilização de nossos 

canais de comunicação. Colocamo-nos 

à disposição. 

Cordialmente, 

Viviane Carvalho 

Equipe Ouvidoria Serviço de 

Informações ao Cidadão - SIC 

08198.011298/2021-68 Prezados, 

Solicito as informações abaixo: 

1- Quais Universidades Federais Brasileiras já 

tiveram listagem de eliminação de documentos 

aprovada pelo Arquivo Nacional? 

2- O Arquivo Nacional, de acordo com a 

legislação vigente (Lei nº 8.159/1991, art. 18), já 

recolheu documentos de valor permanente de 

alguma Universidade Federal Brasileira? Se sim, 

qual? Se não, por que? 

Desde já, agradeço o retorno 

13/04/2021 Arquivo Nacional 

 

Adiado prazo de resposta para 

13/05/2021 

Até a presente data, não houve resposta 

 

 

Fonte: https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/ConsultaPedido.aspx 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/ConsultaPedido.aspx
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ANEXO A – Lista das Universidades Federais do Ministério da Educação 

Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Superior 

Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES 

Lista de Universidades Federais  

Fonte: SIMEC/MEC.    

  Sigla UF Universidade ANO ATO DE CRIAÇÃO 

1 UFRJ RJ Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 

1920 Decreto nº 14.343 de 

07/09/1920 

2 UFRRJ RJ Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro 

1943 Decreto-Lei nº 6.155 

de 30/12/1943 

3 UFBA BA Universidade Federal da Bahia 1946 Decreto-Lei nº 9.155 

de 08/04/1946 

4 UFMG MG Universidade Federal de 

Minas Gerais 

1949 Lei nº 971 de 

16/12/1949 

5 UFPR PR Universidade Federal do 

Paraná 

1950 Lei nº 1.254 de 

04/12/1950 

6 UFRGS RS Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

1950 Lei nº 1.254 de 

04/12/1950 

7 UFC CE Universidade Federal do Ceara 1954 Lei nº 2.373 de 

16/12/1954 

8 UFRPE PE Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 

1955 Lei nº 2.524 de 

04/07/1955 

9 UFPA PA Universidade Federal do Para 1957 Lei nº 3.191 de 

02/07/1957 

10 UFF RJ Universidade Federal 

Fluminense 

1960 Lei nº 3.848 de 

18/12/1960 

11 UFG GO Universidade Federal do Goiás 1960 Lei nº 3.834-C de 

14/12/1960 

12 UFJF MG Universidade Federal de Juiz 

de Fora 

1960 Lei nº 3.858 de 

23/12/1960 

13 UFPB PB Universidade Federal da 

Paraíba 

1960 Lei nº 3.835 de 

13/12/1960 

14 UFRN RN Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

1960 Lei nº 3.849 de 

18/12/1960 

15 UFSC PR Universidade Federal de Santa 

Catarina 

1960 Lei nº 3.849 de 

18/12/1960 

16 UFSCAR SP Fundação Universidade 

Federal de São Carlos 

1960 Lei nº 3.385 de 

13/12/1960 

17 UFSM RS Universidade Federal de Santa 

Maria 

1960 Lei nº 3.834-C de 

14/12/1960 

18 UFAL AL Universidade Federal de 

Alagoas 

1961 Lei nº 3.867 de 

25/01/1961 

19 UFES ES Universidade Federal do 

Espírito Santo 

1961 Lei nº 3.868 de 

30/01/1961 
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20 UFAM AM Fundação Universidade do 

Amazonas 

1962 Lei nº 4.069-A de 

12/06/1962 

21 UNB DF Fundação Universidade de 

Brasília 

1962 Decreto nº 500 de 

15/01/1962 

22 UFPE PE Universidade Federal de 

Pernambuco 

1965 Decreto nº 55.747 de 

10/02/1965 

23 UFMA MA Fundação Universidade do 

Maranhão 

1966 Lei nº 5.152 de 

21/01/1966 

24 UFS SE Fundação Universidade 

Federal de Sergipe 

1967 Decreto-Lei nº 269 de 

28/02/1967 

25 UFPI PI Fundação Universidade 

Federal do Piauí 

1968 Lei nº 5.528 de 

12/11/1968 

26 FURG RS Fundação Universidade do Rio 

Grande - RS 

1969 Decreto-Lei nº 774 de 

20/08/1969 

27 UFOP MG Fundação Universidade 

Federal de Ouro Preto 

1969 Decreto-Lei nº 778 de 

21/08/1969 

28 UFPEL RS Fundação Universidade 

Federal de Pelotas 

1969 Decreto-Lei nº 750 de 

08/08/1969 

29 UFU MG Fundação Universidade 

Federal de Uberlândia 

1969 Decreto-Lei nº 762 de 

14/08/1969 

30 UFV MG Fundação Universidade 

Federal de Viçosa 

1969 Decreto-Lei nº 570 de 

08/05/1969 

31 UFMT MT Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso 

1970 Lei nº 5.647 de 

10/12/1970 

32 UFAC AC Fundação Universidade 

Federal do Acre 

1974 Lei nº 6.025 de 

05/04/1974 

33 UFMS MS Fundação Universidade 

Fed.de Mato Gros.do Sul 

1979 Lei nº 6.674 de 

05/07/1979 

34 UNIRIO RJ Fundação Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro 

1979 Lei nº 6.655 de 

05/06/1979 

35 UNIR RO Fundação Universidade 

Federal de Rondônia 

1982 Lei nº 7.011 de 

08/07/1982 

36 UFRR RR Universidade Federal de 

Roraima 

1985 Lei nº 7.364 de 

12/09/1985 

37 UNIFAP AP Fundação Universidade 

Federal do Amapá 

1986 Lei nº 7.530 de 

29/08/1986 

38 UFLA MG Universidade Federal de 

Lavras 

1994 Lei nº 8.956 de 

15/12/1994 

39 UNIFESP SP Universidade Federal de São 

Paulo 

1994 Lei nº 8.957 de 

15/12/1994 

40 UFT TO Fundação Universidade 

Federal de Tocantins 

2000 Lei nº 10.032 de 

23/10/2000 

41 UFCG PB Universidade Federal de 

Campina Grande 

2002 Lei nº 10.419 de 

09/04/2002 

42 UFRA PA Universidade Federal Rural da 

Amazônia 

2002 Lei nº 10.611 de 

23/12/2002 

43 UFSJ MG Universidade Federal de São 

João del Rei 

2002 Lei nº 10.425 de 

19/04/2002 
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44 UNIFEI MG Universidade Federal de 

Itajubá - MG 

2002 Lei nº 10.435 de 

24/04/2002 

45 UNIVASF PE Fund. Universidade Federal do 

Vale São Francisco 

2002 Lei nº 10473 de 

27/06/2002 

46 UFABC SP Fundação Universidade 

Federal do ABC 

2005 Lei nº 11.145 de 

26/07/2005 

47 UFERSA RN Universidade Federal Rural do 

semi-árido 

2005 Lei nº 11.155 de 

29/07/2005 

48 UFGD MS Fundação Universidade Fed. 

da grande dourados 

2005 Lei nº 11.153 de 

29/07/2005 

49 UFRB BA Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 

2005 Lei nº 11.151 de 

29/07/2005 

50 UFTM MG Universidade Federal do 

Triangulo Mineiro 

2005 Lei nº 11.152 de 

29/07/2005 

51 UFVJM MG Universidade Fed.Vales 

Jequitinhonha e Mucuri 

2005 Lei nº 11.173 de 

06/09/2005 

52 UNIFAL MG Universidade Federal de 

Alfenas 

2005 Lei nº 11.154 de 

29/07/2005 

53 UTFPR PR Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

2005 Lei nº 11.184 de 

07/01/2005 

54 UFCSPA RS Fundação Univ. Fed. de 

Ciências da Saúde de Porto 

Alegre 

2008 Lei nº 11.641 de 

11/01/2008 

55 UNIPAMPA RS Fundação Universidade 

Federal do Pampa 

2008 Lei nº 11.640 de 

11/01/2008 

56 UFFS SC Universidade Federal da 

Fronteira Sul 

2009 Lei nº 12.029 de 

15/09/2009 

57 UFOPA PA Universidade Federal do Oeste 

do Pará 

2009 Lei nº 12.085 de 

05/11/2009 

58 UNILA PR Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana 

2010 Lei nº 12.189 de 

12/01/2010 

59 UNILAB CE Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira 

2010 Lei nº 12.289 de 

20/07/2010 

60 UFCA CE Universidade Federal do Cariri 2013 Lei n° 12.826, de 

05/06/2013. 

61 UFESBA BA Universidade Federal do Sul 

da Bahia 

2013 Lei n° 12.818, de 

05/06/2013. 

62 UFOB BA Universidade Federal do Oeste 

da Bahia 

2013 Lei n° 12.825, de 

05/06/2013. 

63 UNIFESSPA PA Universidade Federal do Sul 

Sudeste do Pará 

2013 Lei n° 12.824, de 

05/06/2013. 

64 UFCAT GO Universidade Federal de 

Catalão 

2018 Lei nº 13.634, de 

20/03/2018 

65 UFJ GO Universidade Federal de Jataí  2018 Lei nº 13.635, de 

20/03/2018 

66 UFR MT Universidade Federal de 

Rondonópolis  

2018 Lei nº 13.637, de 

20/03/2018 



326 
 

 

67 UFDPar PI Universidade Federal do Delta 

do Parnaíba 

2018 Lei nº 13.651, de 

11/04/2018 

68 UFAPE PE Universidade Federal do 

Agreste de Pernambuco 

2018 Lei nº 13.651, de 

11/04/2018 
Fonte: e-Sic nº 23480.013298/2019-86. 

 


