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1 APRESENTAÇÃO 

 

A Coordenação de Arquivos é uma unidade da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) subordinada à Superintendência de Documentação (SDC), órgão responsável pela 

coordenação técnica e administrativa das bibliotecas e arquivos da referida instituição. 

A unidade é a responsável pelas fases intermediária e permanente da gestão de 

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

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

(PROAD). 

Desde quando foi criado em 1985, como Arquivo Geral, a Coordenação de 

Arquivos tem envidado esforços para a construção de uma política arquivística e a 

operacionalização do Sistema de Arquivos na universidade. 

Considerando o trabalho da Superintendência de Documentação junto à 

administração central da universidade, a CAR recebeu quatro (4) arquivistas e um (1) 

técnico em arquivo aprovados no concurso público realizado em 2017. Mesmo com um 

quadro ainda distante do ideal para atender a toda UFF, o quadro é considerado promissor, 

dentro das pretensões da CAR em obter uma melhor qualidade na prestação de seus 

serviços para a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. 

Ressalta-se, ainda, a dedicação e o empenho de todos os servidores da CAR, bem 

como estagiários e demais colaboradores, que diante de inúmeras adversidades, 

trabalharam de forma profissional para o cumprimento das atividades. 

Por fim, o objetivo do presente relatório é de compilar as atividades executadas 

pela Coordenação de Arquivos da Superintendência de Documentação, suas seções e seus 

setores, no período compreendido entre dezembro de 2016 e novembro de 2017. 

 

 

Niterói, 21 de dezembro de 2017. 

 

 

Igor José de Jesus Garcez 

Coordenador de Arquivos 

Matrícula: 1860740 
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2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E EQUIPE 

 

A Coordenação de Arquivos da Superintendência de Documentação é composta 

pelas seguintes unidades: 

 

Quadro 1 – Siglas e descrição dos setores da CAR 

 

Tendo em vista as demandas da Coordenação de Arquivos e suas ações tanto no 

âmbito da SDC como na UFF, foi solicitado a reestruturação organizacional junto à 

instituição, a fim de dar maior fluidez as atividades arquivísticas. 

O quadro a seguir mostra os demais componentes da CAR no período 

compreendido neste relatório, entre servidores, bolsistas, estagiários e demais 

colaboradores.  

 

Quadro 2 – Integrantes das equipes das seções e dos setores da CAR 

                                                 
1 Setor em processo de desativação. 

SIGLA DESCRIÇÃO Chefia/Responsável UORG 

CAR Coordenação de Arquivos Igor José de Jesus Garcez 1564 

SAPE Seção de Arquivo Permanente Silvia de Araújo Coutinho 1565 

SAES/SAPE Setor de Arquivo Especial 
Daiana Maria Ribeiro Dantas 

Martins 
1566 

SCRD/SAPE 
Setor de Conservação e Restauração de 

Documentos Arquivísticos 
Ary Alfredo Pereira Fortes  1567 

SAIN Seção de Arquivo Intermediário Kíssila da Silva Rangel  1568 

SAPR/SAIN Setor de Análise e Programação1 - 1569 

Nome Lotação Cargo/Função 

Anita Costa dos Santos CAR Auxiliar em Administração 

Beatriz Bahia Gomes da Silva Faria SAIN 
Técnico em Arquivo (retornou de cessão do 

TRF2) 

Beatriz Pereira Barbosa Porto SAIN Prestadora de Serviço 

Bruno da Cruz Mendonça SAES 
Estagiário de Arquivologia (a partir de 

março/2017) 

Camilla Fernandes de Aquino SAIN Arquivista (a partir de 02/10/2017) 

Caroline Batista Escobar SAIN Prestadora de Serviço (até fevereiro/2017) 

Danilo da Silva Abreu CAR 
Contramestre de ofício (lotação de origem: 

SAEN) 

Davi Coutinho Maia CAR Assistente em Administração 

Denize Laureano Rocha SAPE Arquivista (a partir de 03/10/2017) 

Edson Pereira do Nascimento SAIN Técnico em Arquivo 

Graan da Silva Barros SAIN 
Estagiário de Arquivologia (a partir de 

agosto/2017) 

Kenea dos Santos Rodrigues SAIN Arquivista (a partir de 04/10/2017) 

Lucas Mesquita Marcílio Soares SAIN 
Bolsista de extensão de Arquivologia (até 

maio/2017) 

Marcela Virgínia Thimóteo da Silva SAPE Arquivista (a partir de 02/10/2017) 
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Maria Dalva Casimiro da Silva SAIN 
Prestadora de serviço (a partir de 

fevereiro/2017) 

Marcelo Silveira do Amaral SAIN Estagiário de Arquivologia (até abril/2017) 

Nelson Alfredo Salomão Neto SAES Técnico em Arquivo (a partir de 06/10/2017) 

Paulo Roberto Batista Torres SCRD Assistente em Administração 

Renata Perez Alves SAIN Bolsista de extensão de Arquivologia 

Ricardo Gomes da Silva SAIN Técnico em Microfilmagem 

Roberta Nayara Pereira da Silva SAPE 
Estagiária de Arquivologia (cedida 

temporariamente pela PROGRAD)  

Rosale de Mattos Souza SAIN 
Arquivista – 20h (Retorno da licença para 

cursar doutorado em junho/2017) 

Rosangela Garcia Domingues SAPE  Arquivista 

Suzanne Mendonça dos Santos SAPE Estagiário de Arquivologia 

Vania Mendonça Esteves SAIN Técnico em Arquivo 
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3 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

3.1. GRUPO DE TRABALHO: AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ARQUIVÍSTICOS 

 

O Grupo de Trabalho foi instituído pela Determinação de Serviço SDC nº 11, de 

16 de agosto de 2016, com o objetivo de proceder a avaliação de documentos arquivísticos 

que foram transferidos para a CAR no biênio 2014-2015, visando a sua correta destinação 

em consonância com os dispositivos legais e existentes. O GT encerrou suas atividades 

por meio da Determinação de Serviço SDC nº 24, de 30 de agosto de 2017, publicada no 

Boletim de Serviço nº 163, de 12 de setembro de 2017. 

 

Coordenação: Kíssila da Silva Rangel 

 

Cabe destacar que no período compreendido por este relatório não houve 

atividades dos grupos de trabalho a seguir: 

 

a) Grupo de Trabalho Sistema de Arquivos da UFF; 

b) Grupo de Trabalho Website da Coordenação de Arquivos. 

 

3.2. PARCERIAS 

 

A CAR deu continuidade nas parcerias internas durante o ano de 2017: 

 

• Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

O Projeto Gestão de Resíduos, no âmbito do Programa de Ações Sustentáveis na 

UFF tem por objetivo atender aos requisitos técnicos e legais de processamento dos 

documentos destituídos de valor após a aprovação das listagens de eliminação de 

documentos pela CPAD e pelo Arquivo Nacional e posterior publicação do Edital de 

Ciência de Eliminação de Documentos no Diário Oficial da União (DOU). O referido 

programa é uma parceria com o Projeto ECO-Enel, na qual a unidade que destina seus 

documentos para os centros de reciclagem conveniados, possui um desconto na conta de 

energia elétrica. Além disso, a parceria cumpre a determinação do Decreto nº 5.940, de 
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25 de outubro de 2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. 

 

• Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

Projeto PDI – Digitalização. Parceria entre a CAR e o LARE com o objetivo de 

organizar e facilitar o acesso aos documentos produzidos e recebidos pela PROGRAD 

mediante o processo de digitalização. 

 

• Programa de Estágio Interno da PROGRAD 

Supervisão de estagiários do curso de Arquivologia que realizam estágios em diversas 

unidades da UFF. Desde 2016, a iniciativa tem por objetivo dar celeridade ao processo de 

organização de documentos nas unidades mediante a contratação de um estagiário do 

curso de Arquivologia. Ressalta que a supervisão das atividades e o estabelecimento de 

planos de trabalho foi realizado por arquivistas da Coordenação de Arquivos. As unidades 

contempladas no Edital do Programa de Estágio Interno da PROGRAD foram: 

 

Quadro 3: Unidades que possuem estagiários supervisionados pela CAR 

UNIDADE SIGLA SUPERVISÃO 

Departamento de Geologia e Geofísica GGO Kíssila Rangel 

Coordenação do curso de graduação em Ciência Ambiental GCB Kíssila Rangel 

Coordenação do curso de graduação em Engenharia Civil TGC Kíssila Rangel 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação PROPPI Daiana Ribeiro 

Coordenação do curso de graduação em Medicina Veterinária MGV 
Daiana Ribeiro (até março) 

Kíssila Rangel 

Coordenação do curso de graduação em Farmácia MGF 
Daiana Ribeiro (até março) 

Kíssila Rangel 

Direção da Faculdade de Farmácia CMF Kíssila Rangel 

Departamento de Farmácia e Administração Farmacêutica MAF Kíssila Rangel 

Departamento de Bromatologia MBO Kíssila Rangel 

Faculdade de Turismo e Hotelaria GTH Kíssila Rangel 

 

Cabe enfatizar que com a atuação dos estagiários nas unidades, tem-se como 
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principal meta, cumprir as determinações das Portarias MEC nº 1.224, de 18 de dezembro 

de 2013, que institui normas sobre a manutenção e guarda do acervo acadêmico das IFES 

pertencentes ao sistema federal de ensino e a de nº 1.261, de 23 de dezembro de 2013, 

que torna obrigatória a utilização do Código de Classificação e da Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim das 

IFES. 

 

3.3. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

Os eventos realizados pela Coordenação de Arquivos em parceria com a 

Superintendência de Documentação estão descritos a seguir: 

 

a) VII Encontro do Departamento de Ciência da Informação da UFF: 

participação na organização de visita técnica, oferecida aos alunos dos cursos 

de Arquivologia e de Biblioteconomia e Documentação, realizada em 21 de 

março de 2017, na Coordenação de Arquivos, com o objetivo de recepcionar 

os calouros do 1º semestre de 2017. Total de participantes: 32 

 

b) Seminário “Desafios, responsabilidades e perspectivas da prática da 

avaliação arquivística”: como parte da Semana Nacional de Arquivos, 

ocorreu nos dias 6 e 7 de junho de 2017, no auditório do Instituto de 

Matemática (Bloco G – Campus do Gragoatá) e teve como objetivo 

demonstrar a importância da aproximação entre a teoria e as práticas dos 

Arquivos no que tange aos procedimentos de avaliação de documentos 

arquivísticos. Total de participantes: 100 

 

c) VIII Encontro do Departamento de Ciência da Informação da UFF: 

participação na organização de visita técnica oferecida aos alunos dos cursos 

de Arquivologia e de Biblioteconomia e Documentação, realizada em 22 de 

agosto de 2017, na Coordenação de Arquivos, com o objetivo de recepcionar 

os calouros do 2º semestre de 2017. Total de participantes: 45 

 

d) I Encontro de Arquivistas da Superintendência de Documentação da 

UFF: organização do evento em comemoração do dia do arquivista no Brasil. 
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Com o tema “Reflexão teórica sobre os novos fazeres dos arquivistas e suas 

contribuições para a sociedade do conhecimento”, ocorreu em 20 de outubro 

de 2017, no auditório no NAB (Campus da Praia Vermelha). Total de 

participantes: 51 

 

3.4. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO  

 

O atendimento das demandas emanadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão 

da UFF (SIC/UFF) se restringem unicamente a questões relativas à área de Arquivologia. 

O SIC/UFF é gerenciado pela Ouvidoria-Geral da universidade. O gráfico abaixo mostra 

o quantitativo de atendimento das demandas no período. 

 

Gráfico 1 -  Atendimento das demandas da LAI solicitadas via SIC/UFF 

 

 

Todas as respostas das solicitações versavam sobre o objeto de atuação desta 

unidade:  

• Solicitação da política arquivística da UFF (1); 

• Manifestação quanto às exigências relacionadas a guarda e manutenção de acervo 

acadêmico (1); 

• Solicitação de documentos da Escola de Serviço Social (1); 

• Questionamentos sobre produção e preservação de documentos digitais (1). 

 

Considera-se, assim, que 100% das demandas solicitadas foram atendidas no 
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prazo estabelecido pelo SIC/UFF em consonância com os órgãos de controle. 

 

3.5. ACERVO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESCREDENCIADAS PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) 

 

A Universidade Federal Fluminense, por meio da Coordenação de Arquivos da 

Superintendência de Documentação recebeu em 24 de março de 2017, o acervo 

acadêmico das Faculdades de Ciência da Computação e Informática Silva Serpa e de 

Educação Silva Serpa que funcionavam no município de São Pedro da Aldeia, RJ. Desta 

forma, as determinações prescritas nos Pareceres nº 97 e 100/2010, do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) foram cumpridos. 

Os acervos de instituições de ensino superior (IES) descredenciadas pelo 

Ministério da Educação (MEC) geralmente são encaminhados para as Instituições 

Federais de Ensino Superior mais próximas daquelas a serem descredenciadas. Contudo, 

pelos pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), cabe a Secretaria 

de Educação Superior do Ministério da Educação providências quanto ao recolhimento 

do acervo acadêmico de uma IES que foi descredenciada.  

Quanto à entrada de acervos acadêmicos dessa natureza, conforme o parágrafo 

único do art. 5º, da Portaria nº 1.224/2013, do MEC “o Termo de Aceite de guarda de 

acervo acadêmico deverá ser protocolado junto à SERES/MEC, estando devidamente 

firmado pelo representante legal da instituição sucessora que será encarregada da 

guarda do acervo acadêmico de instituição em processo de encerramento de suas 

atividades.” 

Cabe informar que a CAR apenas recebe os acervos a fim de cumprir as 

determinações dos pareceres do CNE. Não é de responsabilidade desta unidade expedir 

documentos comprobatórios de ex-alunos dessas IES, ficando sob nossa gerência apenas 

a documentação a ser organizada e preservada a fim de possíveis consultas pela Pró-

Reitoria de Graduação da UFF, a partir da entrada de documentos nesta instituição. 

 

3.6. CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA CAR 

 

Durante o ano, houve a participação de membros da equipe da Coordenação de 

Arquivos em cursos, treinamentos, eventos científicos e demais atividades relacionadas 

com a capacitação de servidores. Cabe pontuar que os cursos de capacitação que 
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necessitaram de apoio financeiro foram custeados pelos próprios servidores, uma vez que 

no período que este relatório abrange, não contamos com recursos destinados às diárias, 

passagens e/ou pagamentos de inscrições. 

 

Quadro 4 – Capacitação dos servidores da CAR 

Título Instituição Participantes 

Curso de Elaboração de Plano de Dados Abertos ENAP 1 

Curso SEI Administrar ENAP 1 

Curso SEI Usar ENAP 3 

VI CINforme – Auditoria e Certificação de repositórios 

digitais 
CNEN 1 

VII Semana do Departamento de Ciência da Informação da 

UFF 
GCI/UFF 4 

VIII Semana do Departamento de Ciência da Informação 

da UFF 
GCI/UFF 4 

Curso de Elaboração de Resumos FCRB 1 

Seminário “Arranjo e Descrição em Arquivos Pessoais” FCRB 1 

I Semana Nacional de Arquivos – Seminário “Desafios, 

responsabilidades e perspectivas da prática da avaliação 

arquivística” 

CAR/SDC/UFF 5 

Seminário “Propriedade Intelectual – o desafio da Gestão 

de Direitos na era digital” 
FIRJAN 1 

Debate público sobre o Projeto de Lei 7920/2017 CONARQ/AN 1 

Curso Conservação e Preservação de Documentos CONARQ/AN 1 

Curso Organização de Arquivos de Engenharia e 

Arquitetura 
CONARQ/AN  1 

Curso Gestão de Documentos com ênfase na avaliação e 

destinação de documentos de arquivo 
CONARQ/AN  1 

I Encontro de Arquivistas da Superintendência de 

Documentação da UFF 
CAR/SDC/UFF 6 

Palestra “Descubra, lembre e partilhe: os arquivos na era 

digital” 
Arquivo Nacional 2 

V Reunião de Ensino e Pesquisa em Arquivologia UFMG 2 

XII Congresso de Arquivologia do Mercosul 
Universidad 

Nacional de 

Córdoba 

1 

VIII Encontro de Arquivos Científicos FCRB 2 

VIII Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto FIOCRUZ 1 

Curso “Gêneros Textuais: trabalho com arquivos literários” FCRB 1 

Seminário “Os Documentos em seu contexto funcional: da ARQ-SP 2 
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análise diplomática à tipológica” 

 

Quadro 5 – Cursos de Qualificação dos servidores da CAR 

Título Instituição Participantes 

Doutorado em Ciência da Informação UFRJ/IBICT 1 

Mestrado em Gestão de Documentos e Arquivos UNIRIO 3 

Mestrado em Ciência das Religiões Faculdade Unida 1 

 

Quadro 6 – Palestras e cursos proferidos pelos servidores da CAR 

Título Evento Autor(es) 

“Os privilégios e entraves no tratamento arquivístico do 

acervo fotográfico no SAES” 

I Semana 

Nacional de 

Arquivos 

Daiana Ribeiro 

 “Proposta para a política e o sistema de arquivos da 

Universidade Federal Fluminense” 

I Encontro de 

Arquivistas da 

SDC 

Igor Garcez 

“Identificação de tipologia documental e avaliação de 

dossiês de alunos da UFF: a experiência da Seção de 

Arquivo Intermediário da CAR/SDC” 

I Semana 

Nacional de 

Arquivos 

Kíssila Rangel 

“A perspectiva arquivística do governo aberto: um estudo 

comparativo da participação do Brasil, Estados Unidos, 

México e Reino Unido na Open Government Partnership” 

I Encontro de 

Arquivistas da 

SDC 

Nelson Neto 

“Proposta para a política e o sistema de arquivos da 

Universidade Federal Fluminense” 

V Reunião de 

Ensino e Pesquisa 

em Arquivologia 

Igor Garcez 

“O lugar do Arquivo na Universidade: a Coordenação de 

Arquivos da Universidade Federal Fluminense e a Gestão 

de Documentos oriundos das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão” 

VIII Encontro de 

Arquivos 

Científicos 

Igor Garcez 

Kíssila Rangel 

“A malha arquivística da administração pública federal: 

atores e processos” 

Disciplina Gestão 

de Instituições e 

Serviços 

Arquivísticos 

Igor Garcez 

“Produção de sentido nos documentos de arquivos 

sigilosos: Sistema de Informação e Contra-Informação sob 

o olhar da ASI/UFF (1971-1978)” 

I Encontro de 

Arquivistas da 

SDC 

Rosale Souza 

Módulo de gestão de documentos no curso de gestão 

pública 

Escola de 

Engenharia 
Kíssila Rangel 
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3.7. ATIVIDADES DO COORDENADOR DE ARQUIVOS 

 

A seguir são listadas a participação do Coordenador em projetos, comissões e 

grupos de trabalho: 

 

• Comitê de Gestão da Informação da UFF (convidado eventualmente); 

• Comissão de Implantação e Acompanhamento do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) (Portaria nº 58.196, de 23 de fevereiro de 2017) ; 

• Membro nato do Conselho Deliberativo da Superintendência de Documentação 

(SDC); 

• Comissão de Dados Abertos (Portaria nº 58.200, de 6 de março de 2017); 

• Banca examinadora da SDC na seleção de estagiários dos cursos de Arquivologia 

e de Biblioteconomia e Documentação, no âmbito do Programa de Estágio Interno 

2017; 

• Banca examinadora da Coordenação do curso de graduação em Medicina 

Veterinária (MGV) para seleção de estagiário do curso de Arquivologia, no âmbito 

do Programa de Estágio Interno 2017 (DTS MGV nº 8, de 4 de outubro de 2017); 

• Grupo de Trabalho de Formação Continuada da SDC (DTS SDC nº 7, de 19 de 

abril de 2017) 

 

3.8. ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAR 

 

• Entrada e saída de documentos, análise e encaminhamento para os responsáveis; 

• Confecção e envio de documentos administrativos; 

• Organização e guarda de documentos no arquivo da secretaria; 

• Pesquisa de documentos solicitados; 

• Confecção de avisos e comunicados, assim como envio dos mesmos via e-mail e 

afixação no mural da CAR; 

• Confecção de folhas de frequência de servidores, estagiários e bolsistas; 

• Confecção de atas de reuniões; 

• Agente Patrimonial, responsável pelo controle na retirada de bens inservíveis com 

contagem, separação, triagem e identificação dos números de tombamento; 

• Recebimento de material de consumo e inserção no controle de estoque de 
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almoxarifado; 

• Solicitação de suprimentos; 

• Atendimento ao telefone com solução de dúvidas; 

• Controle na admissão e desligamento de estagiários e bolsistas com contato direto 

aos setores pertinentes; 

• Gerenciamento do e-mail da CAR. 
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4 INFRAESTRUTURA 

 

Um arquivo deve oferecer serviços e atividades para o público, bem como 

possibilitar o trabalho técnico e administrativo, possuindo áreas de depósito reservadas 

com condições climáticas e de segurança adequadas. 

Dessa maneira, um edifício para guarda de acervo e operacionalização das 

atividades arquivísticas precisa ser planejado ou adaptado, prevendo-se os trabalhos 

relacionados com transferência, recolhimento, organização, classificação, arranjo, 

guarda, preservação e segurança do acervo, assessorando as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Também devem estar previstas instalações e facilidades de acesso 

para portadores de necessidades especiais, sejam eles usuários, servidores e demais 

colaboradores. 

Nesse sentido, o prédio que atualmente abriga a Coordenação de Arquivos, 

embora tenha sofrido adaptações na obra realizada entre os anos de 2012 e 2014, o 

edifício não cumpre com as normas recomendadas pelo Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) para a construção de arquivos2. Com as atividades realizadas na CAR, 

sobretudo em possíveis parcerias com outras unidades da UFF, é visível que a sua 

localização física fica prejudicada, pois é recomendável que um arquivo institucional 

esteja próximo à administração central da universidade. 

No período de dezembro de 2016 a abril de 2017, as atividades Coordenação de 

Arquivos foram prejudicadas devido a interrupção do fornecimento de internet e telefone 

ocasionada por problemas externos à Universidade Federal Fluminense. É importante 

destacar que a Superintendência de Documentação juntamente com a administração não 

poupou esforços para restabelecer esse serviço tão caro a uma unidade que presta serviços 

de informação. Há necessidade de se adquirir um servidor para armazenamento de dados. 

O prédio conta com um roteador comprado pelos servidores, a fim de disponibilizar 

internet sem fio aos usuários que realizam pesquisas na CAR. 

Na parte elétrica, ainda não foi possível a troca de reatores nas calhas de 

iluminação das áreas de trabalho e de depósito, muito embora a CAR e a SDC reiterem 

as diversas solicitações. 

 

                                                 
2 Recomendações para a construção de arquivos. (CONARQ, 2000). Disponível em: 

<www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_arquiv

os.pdf>. 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_arquivos.pdf
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_arquivos.pdf


19 

 

5 RECURSOS HUMANOS 

 

A Coordenação de Arquivos recebeu em outubro de 2017, quatro (4) arquivistas e 

um (1) técnico em arquivo aprovados no último concurso público. Duas (2) arquivistas 

foram lotadas na Seção de Arquivo Intermediário (SAIN) e as outras duas (2) na Seção 

de Arquivo Permanente (SAPE). Por sua vez, o técnico em arquivo foi lotado no Setor de 

Arquivo Especial (SAES). Atualmente o quadro de servidores lotados na Coordenação de 

Arquivos encontra-se disponível conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 7 – Quadro permanente da CAR 

Cargo Quantidade Efetivo Exercício 

Nível superior 

Arquivista 11 10 

Assistente em 

Administração 
2 2 

Nível médio 

Técnico em Arquivo 4 3 

Técnico em 

Microfilmagem 
1 1 

Nível fundamental 

Auxiliar em Administração 1 1 

Contramestre Ofício 1 1 

Total 20 18 

 

Com relação ao quadro acima, no período do relatório foi registrada a licença de 

um (1) arquivista para capacitação e de uma (1) técnico em arquivo para licença 

maternidade. Além da nomeação dos servidores citados anteriormente, houve o retorno 

de um (1) técnico em arquivo por término de cessão por necessidade de serviço. 

Para efeito de comparação, no relatório anterior, no cargo de arquivista tínhamos 

um efetivo em exercício de seis (6) profissionais. No período que compreende este 

relatório o quantitativo aumentou em 67%. No cargo de técnico em arquivo houve um 

aumento de 50%. 

Além do quadro permanente da CAR, possuímos os demais colaboradores que 

compõem o quadro de apoio: 

 

Quadro 8 – Quadro de apoio da CAR 

Cargo 2016 2017 Variação 

Colaborador de limpeza 3 4 33% 

Vigilante 4 4 0% 

Estagiário 3 3 0% 

Bolsista 2 2 0% 

Prestador de serviço  2 2 0% 
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Embora o quantitativo de colaboradores de limpeza tenha aumentado com a 

chegada de um (1) apoio, ainda se mostra muito aquém das necessidades da unidade. 

Houve uma variação de apenas 33%. Há necessidade de dobrar o efetivo mostrado no 

quadro acima. 

Os dois (2) bolsistas atuam na organização de documentos da Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX) mediante parceria já mencionada. Os três (3) estagiários são das 

vagas contempladas para a SDC no Programa de Estágio Interno. Não houve ampliação 

do quadro de estagiários o que também urge a necessidade de aumento no quantitativo 

desse tipo de força de trabalho. Assim segue o panorama dos prestadores de serviço que 

atuam na Seção de Arquivo Intermediário desta Coordenação. 

Com o ingresso de novos arquivistas e técnicos em arquivo, o número de 

profissionais na UFF aumentou para vinte e sete (27) e vinte e seis (26) respectivamente. 

Em relação ao exercício anterior, isso representa um aumento de 13% para os dois cargos. 

Vale lembrar que duas (2) das três (3) vagas de técnico em arquivo do concurso recente 

foram direcionadas para a Gerência Plena de Comunicações Administrativas (GPCA), 

responsável pelas atividades de protocolo na UFF. 
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6 COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF (CPAD), instituída 

pela Portaria nº 54.588, de 10 de setembro de 2015 realizou durante o período 

compreendido pelo presente relatório seis (6) reuniões. No gráfico 2, são evidenciados os 

resultados das reuniões realizadas em comparação com o exercício anterior: 

 

Gráfico 2 – Comparativo dos resultados dos trabalhos da CPAD (2016-2017) 

 

 

 Notou-se um aumento na quantidade de listagens de eliminação de documentos 

aprovadas pela CPAD de 95% em relação ao mesmo período em 2016. Contudo, apesar 

de ser um resultado considerável no que se refere à eliminação de documentos, não 

representa garantia de espaço nos depósitos3. Em metros lineares, houve um crescimento 

de 236%, porcentagem também representada pelo quantitativo de caixas. 

 Das 41 listagens aprovadas pela CPAD, somente 10 listagens foram aprovadas 

pelo Arquivo Nacional, em virtude de uma série de motivos, desde o tempo de retorno da 

análise das listagens até correção de inconsistências. Apesar da CPAD ter uma autonomia 

no âmbito da Universidade sobre a eliminação de documentos, é de competência legal e 

regimental do Arquivo Nacional, a gestão de documentos nos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal. Para melhor compreensão, o gráfico a seguir mostra por unidade as 

listagens de eliminação de documentos apresentadas. 

 

                                                 
3 Ver sobre transferência de documentos na seção do relatório destinada à SAIN. 
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Gráfico 3 – Listagens de eliminação de documentos aprovadas pela CPAD 

 

 

O gráfico mostra que a produção de listagens de eliminação de documentos em 

larga escala se dá no Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), em decorrência de 

existir um arquivista lotado nessa unidade e que atua diretamente com a gestão de 

documentos. Os demais percentuais se referem à produção de listagens de documentos 

acumulados na Coordenação de Arquivos ou oriundos de processamento técnico realizado 

pela Seção de Arquivo Intermediário da referida Coordenação, após transferência.  

Dentre os documentos analisados e aprovados pela CPAD, as unidades abaixo 

relacionadas tiveram as seguintes listagens de eliminação de documentos aprovadas pelo 

Arquivo Nacional: 

 

a) Coordenação do curso de graduação em Biblioteconomia e Documentação 

(GGB) nº 01/2017; 

b) Departamento de Arte (GAT) nº 01/2017; 

c) Departamento de Ciência da Informação (GCI) nº 01/2017; 

d) Departamento de Ciência da Informação (GCI) nº 02/2017; 

e) Departamento de Comunicação Social (GCO) nº 01/2017; 

f) Departamento de Comunicação Social (GCO) nº 02/2017; 

g) Departamento de Comunicação Social (GCO) nº 03/2017; 

h) Faculdade de Direito (ESD) nº 01/2017. 

i) Instituto de Letras (EGL) nº 01/2017; 
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j) Secretaria Administrativa do Instituto de Arte e Comunicação Social 

(SA/EGA) nº 01/2017. 

 

Com relação aos Editais de Ciência de Eliminação de Documentos, em 2017, a 

CPAD encaminhou para publicação até o fechamento deste relatório, o Edital nº 1, de 23 

de janeiro de 2017, publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União nº 30, de 10 de 

fevereiro de 2017.  

Cabe ressaltar que é necessária uma rubrica orçamentária específica para que a 

CPAD possa enviar seus editais de ciência de eliminação ao longo do ano. A publicação 

atende às Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) nº 5, de 30 de 

setembro de 19964 e a de nº 40, de 9 de dezembro de 20145. 

No que se refere à eliminação física de documentos, a Coordenação de Arquivos 

da Superintendência de Documentação possui uma parceria com o Programa de Ações 

Sustentáveis na UFF. Em 19 de maio de 2017 foi realizada a fragmentação de 1.530 kg 

de papéis entre documentos avulsos e processos produzidos pela UFF e que já tiveram 

seus prazos prescricionais expirados. O gráfico abaixo mostra uma série histórica do 

quantitativo de documentos eliminados fisicamente desde o estabelecimento da parceria 

entre a CAR/SDC e a PROEX. 

 

Gráfico 4 - Série histórica de documentos eliminados por fragmentação manual e/ou mecânica 

 

                                                 
4 Dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de documentos nos Diários Oficiais da União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios. 
5 Dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 
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A CPAD/UFF cumpre a determinação do art. 18 do Decreto nº 4.073, de 3 de 

janeiro de 2002, onde é estabelecido que cada órgão e entidade da Administração Pública 

Federal deve constituir uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. A 

CPAD possui como atribuições a de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em 

vista a identificação dos documentos de guarda permanente e/ou a eliminação dos 

destituídos de valor. 
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7 RELATÓRIOS SETORIAIS 

 

7.1. SEÇÃO DE ARQUIVO INTERMEDIÁRIO (SAIN) 

 

O presente Relatório Anual tem como objetivo apresentar as atividades 

desenvolvidas pela Seção de Arquivo Intermediário em 2016, no interstício de dezembro 

de 2016 a novembro de 2017. 

O efetivo da Seção de Arquivo Intermediário sofreu um aumento considerável a 

partir do segundo semestre de 2017. Inicialmente, estavam em exercício na seção apenas 

quatro servidores, uma de nível superior (arquivista) e outros três de nível técnico (2 

técnicos em arquivo e 1 técnico em microfilmagem). Além disso, a SAIN conta com duas 

colaboradoras, contratadas por intermédio da empresa Liderança e dois bolsistas, sendo 

uma bolsista de extensão e outro de estágio interno. 

No início do segundo semestre, uma servidora iniciou sua licença maternidade e 

outro servidor encontrava-se afastado por motivos médicos (cerca de 120 dias). Contudo, 

durante o mesmo período duas servidoras (1 arquivista e 1 técnica em arquivo) retornaram 

às atividades da seção por motivo de término de licença e não renovação de cessão (em 

virtude da necessidade de força de trabalho). 

Com a realização do certame para preenchimento de vagas houve a lotação de 

duas arquivistas na Seção no início do mês de outubro. Dessa forma, o efetivo da Seção 

atualmente é de 4 arquivistas, 3 técnicos em arquivo, 1 técnico em microfilmagem, 2 

prestadoras de serviço e 2 estagiários. Conforme descrito abaixo: 

 

Chefe da Seção: Kíssila da Silva Rangel (Arquivista)6 

Equipe:  

Beatriz Bahia Gomes da Silva Faria (Técnica em arquivo) 

Beatriz Pereira Barbosa Porto (Prestadora de Serviço) 

Camilla Fernandes de Aquino (Arquivista) 

Edson Pereira do Nascimento (Técnico em Arquivo) 

Graan da Silva Barros (Estagiário) 

Kenea dos Santos Rodrigues (Arquivista) 

Renata Perez Alves (Bolsista de Extensão) 

                                                 
6 Solicitou dispensa da chefia da Seção a partir de 01 de dezembro de 2017. 
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Ricardo Gomes da Silva (Técnico em Microfilmagem) 

Rosale de Mattos Souza (Arquivista) 

Vania Mendonça Esteves (Técnico em Arquivo) 

 

A seguir, apresentaremos as ações que pudemos desenvolver em 2017, grande 

parte das ações foram realizadas com base no nosso planejamento estratégico (nível 

operacional), que será apresentado a seguir juntamente com seus resultados. 

 

7.1.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAIN 

 

Nesta subseção apresentamos as ações desenvolvidas em 2017 com base no nosso 

planejamento estratégico.  

Para o ano de 2017 foram definidos 3 grandes objetivos que se dividiram em metas 

e se subdividiram em uma série de atividades, conforme abaixo. 

 

7.1.1.1. Tratamento arquivístico dos documentos custodiados pela SAIN 

 

Objetivo 1: Realizar o tratamento arquivístico dos documentos custodiados pela Seção 

de Arquivo Intermediário 

 

Meta A1: Diagnóstico do Depósito 3 

Atividade A1(1): Determinar espaço do Depósito 3  

Atividade A1(2): Identificar os grupos de documentos (produtor) 

Atividade A1(3): Identificar os assuntos tratados em cada grupo 

Atividade A1(4): Reunir o grupo da Escola de Serviço Social 

 

75% da Meta A1 foi alcançada, as atividades A1(1), A1(2) e A1(3) foram 100% 

realizadas. Destaca-se que foram identificados os assuntos tratados em boa parte das 

caixas do grupo da Escola de Serviço Social. Optou-se por realizar a identificação dos 

assuntos presentes nos documentos de cada grupo documental somente quando tal grupo 

for selecionado para realização de tratamento arquivístico. 

   

Meta A2: Tratar grupos de documentos localizados no Depósito 3 

Atividade A2(1): Tratar grupo GMI (20 caixas) 



27 

 

Atividade A2(2): Tratar grupo GDO (23 caixas) 

Atividade A2(3): Tratar grupo GCO (10 caixas) 

Atividade A2(4): Tratar grupo MFL (36 caixas) 

Atividade A2(5): Tratar grupo Vice-Reitoria (8 caixas) 

 

60% da Meta A2 foi alcançada. As atividades A2 (1), A2(4) e A2(5) foram finalizadas. 

Cabe destacar que inicialmente estimava-se o quantitativo de caixas do MFL em 36, 

contudo, o número real era de 56 caixas, outras 20 caixas foram encontradas em outro 

depósito e optou-se por tratar todas. A atividade A2(2) está sendo realizada com uma 

metodologia de descrição item a item e classificação, uma vez que se trata do 

Departamento que abrigou um dos primeiros cursos de Arquivologia do país. Essa 

atividade continuará em 2018. Já a atividade A2(3) ficou suspensa durante o período que 

a Seção não contava com o apoio de um estagiário e foi retomada no segundo semestre. 

As listagens de eliminação produzidas a partir do desenvolvimento da atividade A2 (3) 

não foram apresentadas até a data de fechamento deste relatório e, portanto, essa atividade 

somente será finalizada em 2018. 

 

Meta A3: Classificar e avaliar documentos oriundos das transferências realizadas 

no período de 2014-2016. 

Atividade A3(1): HUAP (42 caixas) 

Atividade A3(2): PROPLAN (27 caixas) 

Atividade A3(3): MIP (17 caixas) 

Atividade A3(4): EEIM-VR (197 caixas) 

Atividade A3(5): BFV (2 caixas) 

 

100% da meta A3 foi alcançada 

 

7.1.1.2. Coordenação dos bolsistas da PROEX 

 

Objetivo 2: Coordenar a execução das atividades dos bolsistas PROEX  

 

Meta B1: Classificar e avaliar o acervo da UAJV/PROEX 

Atividade B1(1): Identificar, classificar e avaliar os documentos da UAJV; 

Atividade B1(1): Organizar os documentos da UAJV 
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90% da meta B1 foi realizada até o fechamento do presente Relatório. 

 

Meta B2: Participar da Semana de Extensão 

Atividade B2(1): Elaborar artigo para a Semana de Extensão 

Atividade B2(1): Participar da Semana de Extensão 

 

100% da meta B2 foi alcançada, cabe ressaltar que o trabalho apresentado na 

Semana de Extensão ficou em terceiro lugar na categoria que concorreu. 

 

7.1.1.3. Assessoria Técnica 

 

Objetivo 3: Atender as solicitações de Visita de Assessoria Técnica 

Esse é um objetivo que tem duas atividades desenvolvidas conforme demanda. 

Contudo ressalta-se que dentre os nove estagiários orientados diretamente pela Seção de 

Arquivo Intermediário, 8 realizaram transferência de documentação à SAIN.  

No ano de 2017, entre os meses de janeiro e novembro, foram solicitadas 14 

(quatorze) Assessorias Técnicas pelas seguintes unidades: 

 

a) Departamento de Neurobiologia - GNE 

b) Divisão de Programas Sociais DPS/PROAES 

c) Pós-Graduação em Lato Sensu em Ensino de Ciências 

d) Instituto de Letras - EGL 

e) Departamento de Geoquímica - GEO 

f) Divisão de Desenvolvimento do Mercado - DM/EDUFF 

g) Coordenação do Curso de graduação em Engenharia Agrícola - TGR 

h) Laboratório de História Oral e Imagem - LABHOI 

i) Secretaria Administrativa do Departamento de Educação - Angra dos Reis 

j) Instituto de Ciências da Sociedade (Macaé) - ICM 

k) Superintendência de Documentação - SDC 

l) Escola de Arquitetura e Urbanismo - TCA 

m) Gerência Plena Financeira da PROPPi - GPF/PPI 

n) Faculdade de Turismo e Hotelaria - FTH 
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Até o fechamento deste relatório, somente a Secretaria Administrativa do 

Departamento de Educação - Angra dos Reis realizou transferência 36 caixas de 

documentos à SAIN. A Faculdade de Turismo e Hotelaria – FTH e o Departamento de 

Geoquímica contam com estagiários de Arquivologia que estão na fase de confecção da 

Listagem de Transferência. O Departamento de Neurobiologia, a Pós-Graduação em Lato 

Sensu em Ensino de Ciências e o Instituto de Ciências da Sociedade (Macaé) tiveram suas 

assessorias iniciadas por arquivistas em 2017 e tais assessorias encontram-se em 

andamento. As demais unidades serão atendidas no ano de 2018, conforme agendamento 

do arquivista responsável. 

Clarifica-se que outras Assessorias, iniciadas em 2016, foram continuadas e 

encerradas em 2017. São elas: 

 

a) Biblioteca da Faculdade de Medicina - BFM/SDC 

b) Biblioteca Flor de Papel - BFP/SDC 

c) Coordenação de Apoio Acadêmico - CAA/PROAES 

d) Coordenação de Pessoal Técnico Administrativo - CPTA/PROGEPE 

e) Coordenação do curso de Ciências Naturais (Santo Antônio de Pádua) - GCN 

f) Departamento de Química Analítica - GQA 

g) Divisão de Capacitação e Qualificação Docente - DCQD 

h) Coordenação do curso de Pós-graduação em Engenharia Mecânica (Niterói) - 

TPN 

i) Coordenação do curso de História - GHT 

j) Divisão de Gestão de Desempenho - DGD/CPTA 

k) Coordenação do curso de Pós-Graduação em Educação - SPU 

l) Departamento de Contabilidade - STC 

m) Departamento de Direito Público - SDB 

n) Departamento de Engenharia de Produção (Niterói) 

o) Divisão de Capacitação e Qualificação - DCQ 

p) Departamento de Matemática Aplicada - GMA 

q) Departamento de Microbiologia e Parasitologia - MIP 

r) Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 

s) Coordenação do curso de graduação em Física - GGF 

t) Centro de Artes da UFF - CEART 

u) Divisão de Gestão de Relacionamentos - DGR/SCS 
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Em conferência
22%

Em andamento
14%

Encerrada
57%

Finalidada
7%

Assessorias Técnicas (2016-2017)

v) Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação - 

TIC 

w) Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda 

x) Faculdade de Nutrição 

y) Pós-Graduação em Administração (Volta Redonda) PPGA 

z) Secretaria Administrativa do Instituto de Ciências Exatas (Volta Redonda) - 

SA/VCX 

aa) Secretaria Administrativa dos Cursos de Pós-graduação do Instituto de 

Ciências Exatas (Volta Redonda) - SPG 

bb) Secretaria Administrativa dos Departamentos de Ensino do Instituto de 

Ciências Exatas (Volta Redonda) – SAD 

cc) Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia - SPO 

 

Assessoria Técnica aos arquivos é realizada mediante uma consecução de etapas 

que vão desde o contato preliminar do solicitante, via formulário no site, até a 

transferência da documentação para os depósitos da Seção de Arquivo Intermediário. Por 

isso, não é raro que as assessorias levem cerca de dois anos para serem completamente 

finalizadas. A seguir, apresentamos alguns dados em forma de gráfico para facilitar a 

compreensão a respeito das assessorias que foram solicitadas e iniciadas em 2016 e que 

seguiram atendimento em 2017. 

 

Gráfico 5 – Assessorias técnicas em arquivos (2016-2017) 
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Do total de 28 solicitações: 

 

a) 16 foram encerradas em razão do solicitante não ter dado continuidade as etapas 

previstas ao andamento do trabalho; 

b) 2 foram finalizadas por se tratarem de orientação para organização de arquivo sem 

a finalidade de transferência; 

c) 6 das unidades realizaram transferência de documentos para a Seção de Arquivo 

Intermediário; e 

 

d) 4 das assessorias ainda estão em andamento (solicitadas no 2º semestre de 2016). 

 

Além das Assessorias referidas acima, existem as Assessorias que são realizadas 

por intermédio do treinamento e acompanhamento de estagiários, discentes do curso de 

Arquivologia. No ano de 2017, foram treinados o total de 14 estagiários, para atuarem 

nas seguintes unidades: 

 

a) Coordenação do Curso de Ciência Ambiental; 

b) Coordenação do Curso de Engenharia Civil; 

c) Coordenação do Curso de Farmácia; 

d) Coordenação do Curso de Medicina Veterinária; 

e) Departamento de Geociências; 

f) Departamento de Administração Farmacêutica; 

g) Departamento de Bromatologia; e 

h) Departamento de Geoquímica. 

 

De 9 estagiários treinados, 7 realizaram transferência de documentação 

classificada à SAIN. Alguns dos estagiários realizaram transferências por mais de uma 

vez. Na subseção “Crescimento do Acervo” serão explicitados os números relativos a tais 

transferências. 
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7.1.1.4. Atividades técnicas no acervo do Departamento de Administração 

de Pessoal (DAP) 

 

 

Quadro 9 – Atividades no acervo do DAP 

 

Atividades 

 

Quantitativo 

 

Arquivamento 

189 pastas funcionais 

  28 expedientes 

1.820 documentos 

 

Realização de Pesquisas  

217 pastas funcionais 

  64 expedientes 

    5 livros de frequência 

 

Envio de documentos 

  81 malotes 

 

Cabe informar que não temos todos os expedientes indexados em planilha. De um 

total de cerca de 56.000 pastas, temos indexadas somente 24.909. Além disso, o 

mobiliário utilizado para acondicionamento do acervo não se encontra em condições 

adequadas de uso, conforme imagens apresentadas no Relatório de 2016. Acrescenta-se 

ainda que o concurso realizado que deu origem, ainda em papel, a centenas de pastas 

funcionais que não podem ser transferidas à Seção por não existir mais espaço disponível. 

 

7.1.1.5. Participação em projetos e comissões 

 

Abaixo pontuamos a participação em Projetos, Comissões e Grupos de Trabalho: 

 

• Participação compulsória na Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

da Universidade Federal Fluminense (Kíssila e Camilla); 

 

• Encerramento do Grupo de Trabalho de Avaliação de Documentos (DTS n.11 de 

16 de agosto de 2016); 

 

• Participação da Comissão de Implantação do Sistema Eletrônico de Informações 

na UFF; e 

 

• Subcomissão de Documentação para implantação do Sistema Eletrônico de 

Informações na UFF (Kíssila e Kenea). 
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7.1.2. CRESCIMENTO ANUAL DO ACERVO DA SAIN 

 

A partir da Norma de Serviço n.654, de 06 de dezembro de 2016, pôde-se 

determinar que a entrada de documentos na Seção de Arquivo Intermediário ocorreria 

somente por meio de transferências orientadas em Assessorias Técnicas. Dessa forma, em 

2017, somente foram realizadas duas transferências fora desse escopo, uma foi devolvida 

e a outra está aguardando tratamento, pois não foi sofreu a devolução prevista a pedido 

da Superintendente de Documentação. 

No ano de 2017, recebemos 160 caixas oriundas de transferências realizadas por 

estagiários, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 6 – Transferências resultantes de orientação aos estagiários 

 

 

Ainda no período abrangido por este relatório (dezembro 2016 - novembro 2017) 

foram recebidas 897 caixas na Seção de Arquivo Intermediário, por intermédio das 

Assessorias Técnicas realizadas pelos arquivistas da Coordenação de Arquivos.  A seguir 

as unidades que transferiram documentos são nominadas e o quantitativo enviado 

encontra-se entre parênteses: Biblioteca da Faculdade de Veterinária (2); Coordenação do 

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação – TIC (154); Departamento 

de Química Analítica – GQA (5); Departamento de Engenharia de Produção – Niterói 

(38); Departamento de Microbiologia e Parasitologia – MIP (8); Divisão de Controle de 

Coord.  Ciência Ambiental

Coord. de Eng. Civil
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Certificados e Diplomas - DCCD/DAE/PROGRAD (11); Escola de Engenharia Industrial 

e Metalúrgica de Volta Redonda (368); ); Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação – PROPPI (44); Secretaria Administrativa do Instituto de Ciências Exatas (Volta 

Redonda) - SA/VCX (63); Secretaria Administrativa do Departamento de Educação - 

Angra dos Reis (36); e Serviço de Pessoal do HUAP - SP/HU (168). 

 

Gráfico 7 – Transferências resultantes de orientação dos arquivistas nas unidades 

 

 

Logo, o crescimento anual do acervo da SAIN em 2017 foi de 1.057 caixas. Em 

comparação ao ano anterior (2016), cujo crescimento foi de 238 caixas, conclui-se que o 

ocorreu uma expansão de 445%. 

 

7.2. SEÇÃO DE ARQUIVO PERMANENTE 

 

A Seção de Arquivo Permanente (SAPE) possui como Setores o de Arquivo 

Especial (SAES) e o de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos 

(SCRD).  

Possui como uma de suas competências organizar, conservar e preservar 

documentos provenientes das faculdades isoladas, da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UFERJ) e os documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos 

órgãos da UFF, que possuam valor permanente. Compete ainda à SAPE, receber 
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documentos oriundos da Seção de Arquivo Intermediário (SAIN), cuja avaliação e 

seleção já tenham sido realizadas, além de elaborar quadros de arranjo e instrumentos de 

pesquisa, facilitando o acesso às informações sob sua custódia. 

Atualmente, a equipe da SAPE se encontra disposta da seguinte forma: 

 

• Silvia de Araujo Coutinho (Arquivista - Chefe de Seção7); 

• Denize Laureano Rocha (Arquivista); 

• Marcela Virgínia Thimóteo da Silva (Arquivista); 

• Rosangela Garcia Domingues (Arquivista); 

• Roberta Nayara Pereira da Silva (Estagiária de Arquivologia8); 

• Suzanne Mendonça dos Santos (Estagiária de Arquivologia). 

 

Em outubro de 2017, a SAPE recebeu duas (2) arquivistas aprovadas no último 

concurso público, o que representa uma possível melhoria nos serviços prestados, bem 

como nas atividades executadas. Contudo, nos números mostrados a seguir, ainda não é 

possível visualizar resultados contundentes acerca desse acréscimo de força de trabalho, 

uma vez que a Seção contava apenas com duas (2) arquivistas antes da nomeação de 

novos servidores. 

 

7.2.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAPE 

 

As listagens de eliminação apresentadas no quadro abaixo são resultado de um 

trabalho de reorganização do acervo encontrado nos depósitos da SAPE. Atualmente, tem 

sido realizada a avaliação e a destinação correta desses documentos, aplicando os códigos 

de classificação e as tabelas de temporalidade e destinação de documentos (atividades 

meio e fim). 

 

Quadro 10 – Listagens de eliminação de documentos (após avaliação da massa documental acumulada 

na SAPE) 

UNIDADE SITUAÇÃO 

Coordenação do curso de graduação em Matemática Aprovada pela CPAD 

Coordenação de Seleção Acadêmica Aprovada pela CPAD 

Escola de Serviço Social Aprovada pela CPAD 

Faculdade de Medicina Aprovada pela CPAD 

Gabinete do Reitor Aprovada pela CPAD 

                                                 
7 Solicitou dispensa da função de chefe de seção a partir de 01 de novembro de 2017. 
8 Cedida temporariamente pela Divisão de Controle de Certificados e Diplomas da PROGRAD. 
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Instituto Biomédico Aprovada pela CPAD 

Departamento de Ciência da Informação Aprovada pela CPAD 

Departamento de Comunicação Social Aprovada pela CPAD 

Faculdade de Direito Aprovada pela CPAD 

Instituto de Letras Aprovada pela CPAD 

 

A seguir, estão listadas as atividades específicas da Seção de Arquivo Permanente: 

 

a) Recolhimento de documentos 

 

 

Quadro 11 – Recolhimento de documentos 

UNIDADE SIGLA QUANTITATIVO 

Divisão de Gestão de Relacionamentos DGR 4 caixas 

Biblioteca da Faculdade de Veterinária BFV 4 caixas 

Divisão de Controle de Certificados e 

Diplomas 

DCCD 5 caixas 

Secretaria Administrativa da Escola de 

Engenharia 

SA/TCE 38 caixas 

Departamento de Administração STA 2 caixas 

Coordenação de Orçamento e Custos PLOR 6 caixas 

Departamento de Farmacologia e Fisiologia MFL 11 caixas 

 TOTAL 70 caixas 

 

b) Identificação e organização de dossiês e históricos escolares de alunos da 

Escola de Serviço Social (ESS) e do Instituto de Letras (EGL) 

 

Quadro 12 – Identificação e organização de dossiês e históricos escolares de alunos 

FUNDO DATA QUANTITATIVO IDENTIFICAÇÃO 

ESS 1945-1965 12 caixas 
Históricos Escolares – 8% 

Dossiês de alunos – 92% 

ESS 1966-1990 19 caixas 
Históricos Escolares – 5% 

Dossiês de alunos – 95% 

ESS 1991-1994 4 caixas Fichas de alunos – 100%  

EGL [s.d.] 6 caixas 
Históricos Escolares – 50% 

Dossiês de alunos – 50% 

 

TOTAL 41 caixas 

Históricos escolares – 78% 

Dossiês de alunos – 10% 

Fichas de alunos – 12% 

 

As caixas do Fundo da Escola de Serviço Social (ESS) com datas posteriores a 

1965 foram encaminhadas para a Seção de Arquivo Intermediário, a fim de cumprir os 

prazos prescricionais. 
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c) Atendimento à pesquisa 

 

O atendimento ao pesquisador é uma das atividades precípuas da SAPE. O gráfico 

abaixo mostra o percentual de atendimento realizado no período de dezembro de 2016 a 

novembro de 2017.  

 

Gráfico 8 – Atendimento à pesquisa 

 

 

Em relação ao ano anterior houve um aumento de 18% no que se refere ao 

atendimento à pesquisa na SAPE. Esse número vem aumento gradativamente desde 2015, 

onde em comparação com o ano de 2016 já obtinha um crescimento de 13,79% no 

quantitativo de pesquisas atendidas por esta Seção. 

No que diz respeito ao desarquivamento de documentos acadêmicos 

(especialmente, diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu, certificados de 

pós-graduação lato sensu e históricos escolares) não retirados pelos alunos, o gráfico 

abaixo mostra que assim como no atendimento à pesquisa, tal tarefa vem crescendo 

vertiginosamente. Para tal atividade, houve um aumento de 119% em relação ao ano 

anterior. 
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Gráfico 9 – Solicitações de desarquivamento de documentos acadêmicos 

 

 

De acordo com a tabela de temporalidade e destinação de documentos das 

atividades-fim das IFES, esses documentos são produtos de um registro. O registro feito 

por meio de um livro que depois de produzido pela PROGRAD, possui como destinação 

final a guarda permanente. Observa-se, no entanto que a tabela diz que os certificados e 

diplomas não entregues 2 (dois) anos após a emissão podem ser eliminados. 

Após reuniões realizadas entre a Coordenação de Arquivos da Superintendência de 

Documentação e a Divisão de Controle de Certificados e Diplomas (DCCD) da 

PROGRAD houve um entendimento de que a confecção desses documentos é bastante 

onerosa para a universidade. Nesse sentido, ficou acordado que os documentos ficariam 

arquivados por 3 (três) anos após a emissão em arquivo corrente e mais 2 (dois) anos na 

CAR. 

Contudo, os espaços de guarda de acervo na Seção se encontram saturados, sem 

que haja uma previsão de ampliação. Vale ressaltar que por ser uma Seção responsável 

pela guarda, preservação e acesso de documentos permanentes (que não sofrem 

eliminação), não há racionalização de documentos. Dessa forma, é necessário que haja um 

planejamento para que os documentos fiquem preservados em segurança. 
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7.2.2. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CURSOS, PROJETOS E/OU 

COMISSÕES 

 

• I Semana Nacional de Arquivos – Seminário “Desafios, responsabilidades e 

perspectivas da prática da avaliação arquivística” – Carga horária: 8h; 

• I Encontro de Arquivistas da Superintendência de Documentação da UFF – Carga 

horária: 8h; 

• VII Semana do Departamento de Ciência da Informação (Visita técnica à 

Coordenação de Arquivos) – Carga horária: 4h; 

• VIII Semana do Departamento de Ciência da Informação (Visita técnica à 

Coordenação de Arquivos) – Carga horária: 4h; 

• Participação no acolhimento de novos servidores da Coordenação de Arquivos; 

• Participação eventual nas reuniões da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos da UFF; 

• Atendimento de assessorias técnica aos arquivos das unidades da UFF. 

 

7.2.3. CRESCIMENTO ANUAL DO ACERVO 

 

Com relação ao crescimento anual do acervo, de acordo com os recolhimentos 

efetuados durante o período, houve um aumento de 181% em comparação com o 

exercício anterior. 

 

Gráfico 10 – Crescimento do acervo da SAPE (2016-2017) 
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7.3. SETOR DE ARQUIVO ESPECIAL (SAES) 

 

O presente relatório tem por objetivo registrar as atividades realizadas no ano de 

2017 no Setor de Arquivo Especial (SAES) e demais atividades desenvolvidas em 

participações em Comissões e Grupos de Trabalho. 

O SAES, como parte da Seção de Arquivo Permanente (SAPE), é responsável 

pelo recolhimento, guarda, preservação e promoção de acesso ao conjunto documental de 

caráter definitivo em suporte e/ou linguagem não convencional produzido ou recebido 

pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

7.3.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAES 

 

Para o ano de 2017 foi elaborado, em 23 de fevereiro, em conjunto com todos os 

setores e seções da CAR, um planejamento estratégico, de forma a objetivar em pequenos 

projetos, as atividades que seriam desenvolvidas por todos durante o ano corrente. 

O setor contou com a arquivista Daiana Maria Ribeiro Dantas Martins e com o 

estagiário de arquivologia, Bruno da Cruz Mendonça, no primeiro momento para o 

desenvolvimento das atividades previstas no planejamento. Em outubro de 2017, o setor 

recebeu o técnico em arquivo, Nelson Alfredo Salomão Neto, aprovado no último 

concurso público da UFF. 

As atividades planejadas para o ano corrente, bem como a situação de cada uma, 
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se encontram dispostas no quadro a seguir: 

 

Quadro 13 – Atividades do SAES previstas no planejamento estratégico 

Objetivo: Realizar o tratamento arquivístico dos documentos custodiados pelo SAES 

 Situação em 11/2017 

1 - Montagem das mapotecas para o 

recebimento das plantas 

Foram montadas duas mapotecas no depósito do SAES nas quais 

foram guardadas plantas oriundas da SAEN recolhidas em 2016, 

pois houve liberação de espaço com o remanejamento do acervo 

fotográfico de estantes para armários. 

Aguardando liberação da sala que está com equipamentos do 

LARE, que serão doados, para a montagem das demais mapotecas. 

O LARE depende do setor de Patrimônio da UFF para realizar a 

doação dos bens patrimoniais em desuso. 

2 - Recebimento do acervo de plantas 

oriundos da SAEN (4.000 plantas) 
Não iniciado. Aguardando envio de novos lotes pela SAEN. 

3 - Descrição e acondicionamento das 

plantas (900 plantas) 
Não iniciado. Aguardando envio de novos lotes pela SAEN. 

4 - Higienização, acondicionamento e 

digitalização do acervo fotográfico da 

FDN (2 caixas, 90 fotografias) 

Higienização e acondicionamento de 60 fotografias em grande 

formato, com a confecção manual de 80 acondicionamentos 

primários no SAES. Parte das fotografias precisaram passar pelo 

SCRD para serem descoladas, faltando 30 fotografias que requer 

esse procedimento. Por conta da demora no procedimento realizado 

no SCRD (apenas 20 fotos no ano corrente), o acervo ainda não foi 

encaminhado para o LARE para a digitalização. Participou também 

da atividade a estagiária de arquivologia Suzanne Mendonça dos 

Santos (SAPE), que às terças atuou no SAES higienizando e 

acondicionando parte do acervo da FDN. A estagiária também 

iniciou a atividade de arranjo (preliminar), com base na 

identificação visual, devido à escassez de informações registradas 

sobre esse acervo. 

5 - Acervo fotográfico do GAR - 

Remanejamento físico e 

preenchimento da listagem descritiva e 

topográfica preliminar 

Totalmente concluída. Dentre fotos, negativos e cópias contatos, 

1380 itens foram remanejados e descritos preliminarmente (16 

caixas de arquivo). 

6 - Acervo fotográfico da Faculdade 

Fluminense de Medicina (FFM) - 

Remanejamento físico e 

preenchimento da listagem descritiva e 

topográfica preliminar 

Essa atividade não estava prevista no planejamento estratégico 

anual inicial, mas foi incluída em substituição das duas outras 

atividades previstas (itens 2 e 3) não puderam ser executadas 

porque dependiam de ações envolvendo setores alheios à estrutura 

da CAR. 

Com início em meados de outubro e executada exclusivamente 

pelo Técnico em Arquivo Nelson Neto, a atividade já alcançou 236 

fotografias. Estão sendo mapeados dados como dimensões, estado 

de conservação, anotações de verso e, sempre que possível, locais, 

eventos, pessoas, fotógrafo e datas. Para tanto, ocorre 

paralelamente uma pesquisa de contextualização. Restando ainda 

4 caixas para identificar, cerca de 50% do total, o próximo passo 
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será cruzar informações levantadas com o acervo textual da FFM 

localizado no SAPE. Previsão de término no início de 2018. 

 

Objetivo: Promover a difusão do acervo 

 Situação em 11/2017 

1 - Articular a implantação do AtoM 

Retomada da solicitação. Processo aberto em 2014. Aguardando 

agendamento de reunião com STI. Houveram pleitos junto ao setor 

por parte do SAES e CAR, mas sem sucesso. 

2 - Realizar testes com acervo piloto Não iniciado 

3 - Implantar o acervo piloto no AtoM Não iniciado 

 

Objetivo: Atender às solicitações de pesquisa 

 Situação em 11/2017 

  

1 - Pesquisa no acervo custodiado pelo 

SAES 
Estão listadas e descritas na subseção destinada ao assunto. 

 

 

7.3.2. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

a) Assessorias técnicas:  

 

• Biblioteca Central do Gragoatá (BCG/SDC); 

• Biblioteca da Faculdade de Medicina (BFM/SDC); 

• Coordenação do curso de graduação em Farmácia (MGF); 

• Coordenação do curso de graduação em Medicina Veterinária (MGV); 

• Divisão de Controle de Certificados e Diplomas (DCCD); 

• Farmácia Universitária (FAU); 

• Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI); 

• Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN); 

• Superintendência de Arquitetura e Engenharia (SAEN). 

 

Com um total de nove (9) assessorias técnicas realizadas pela servidora Daiana, 

foi dado suporte na classificação de documentos desses setores, assim como orientação 

aos estagiários de arquivologia em algumas unidades. 
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b) Participação em Comissões e Grupos de Trabalho: 

 

• Membro da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF (Daiana); 

• Grupo de Trabalho de Avaliação de Documentos da CAR (Daiana); 

• Desenvolvimento do site da CAR (Daiana); 

• Membro do Grupo de Trabalho de criação do Sistema de Arquivos da UFF 

(Daiana); 

• Membro do Grupo de Trabalho de Formação Continuada da SDC (Daiana até 

fevereiro de 2017); 

• Repositório Institucional da UFF (Nelson, em contato com a Seção de Informação 

Referencial – SIRE/CBI/SDC desde novembro de 2017). 

 

c) Demais atividades: 

 

• Substituição eventual do Coordenador de Arquivos (Daiana9); 

• Chefia do Setor de Arquivo Especial (Daiana10); 

• Elaboração de projeto para organização e tratamento do acervo do Boletim de 

Serviço da UFF (Daiana); 

• Elaboração do roteiro de recebimento, tratamento e desenvolvimento de 

instrumentos de pesquisa no acervo do SAES (Daiana); 

• Atendimento a aluna do curso de Arquivologia da UFF, para evidenciar as 

atividades de preservação de documentos realizadas na CAR, com a finalidade de 

elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (Daiana); 

 

7.3.3. ATENDIMENTO À PESQUISA 

 

• Externo - (continuação) sobre a criação da BCG, com pesquisa no acervo do NDC 

transferido para o Arquivo Central (CAR), que está nos depósitos do SAPE e SAIN. 

• Pesquisa sobre objetos adquiridos pelo Instituto Biomédico para descrição de itens 

museológicos, com pesquisa no acervo do Instituto Biomédico e antiga FFM, que está 

nos depósitos do SAPE, e acervo fotográfico da FFM, no SAES. 

                                                 
9 Dispensa homologada em 11 de setembro de 2017. 
10 Solicitou dispensa da função de chefe de setor a partir de 01 de novembro de 2017. 



44 

 

• Externo: Pesquisa sobre a arquitetura externa e interna do Centro de Artes da UFF. 

Pesquisa no acervo iconográfico do Fundo GAR. 

• Pesquisa sobre a Faculdade de Educação da UFF para apresentação na 

comemoração dos seus 70 anos, nos acervos da FFF e do GAR recolhidos no SAES; 

• Pesquisa sobre os momentos marcantes do CEART para a exposição de 

comemoração dos 35 anos do setor, no acervo do CEART recolhido no SAES; 

• Pesquisa sobre uma fita de vídeo que mostra sua participação em um debate sobre 

o aborto, nos anos 90, na UFF. Pesquisa no acervo do CEART recolhido no SAES. 

 

7.3.4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

• VI CINforme - Palestra do Prof. Miguel Ángel Arellano (UNB), sobre Auditoria 

e certificação de repositórios digitais, em 20/02/2017, como ouvinte; 

• VII Semana do Departamento de Ciência da Informação da UFF, como guia e 

palestrante em visita guiada ao Arquivo Geral em 21/03/2017; 

• Curso de Elaboração de Resumos para Descrição Arquivística, realizado por 

Eduardo Coelho, em 18/05/2017, na Fundação Casa de Rui Barbosa, como 

ouvinte; 

• Seminário “Arranjo e Descrição em Arquivos Pessoais”, em 30/05/2017, na 

Fundação Casa de Rui Barbosa, como ouvinte; 

• I Semana nacional de Arquivos, com a apresentação da palestra “Os privilégios e 

os entraves no tratamento arquivístico do acervo fotográfico no SAES/CAR”, em 

07/06/2017; 

• Seminário “Propriedade Intelectual - o desafio da Gestão de Direitos na era digital, 

na FIRJAN, em 12/06/2017, como ouvinte; 

• VIII Semana do Departamento de Ciência da Informação da UFF, como guia e 

palestrante em visita guiada ao Arquivo Geral em 22/08/2017; 

• Programa de Capacitação do CONARQ 2017: Debate Público sobre o Projeto de 

Lei 7920/2017 (19/09/2017), Conservação e Preservação e para o de Organização 

de Arquivos de Engenharia e Arquitetura (20/09/17) e Gestão de Documentos com 

ênfase na avaliação e destinação de documentos de arquivo (21/09/17), como 

ouvinte; 

• I Encontro de Arquivistas da SDC/UFF, em 20/10/2017, na UFF, como ouvinte; 
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• Palestra “Descubra, lembre e partilhe: os arquivos na era digital”, no Arquivo 

Nacional, em 01/11/2017, como ouvinte. 

Servidor Nelson: 

• I Encontro de Arquivistas da SDC/UFF, em 20/10/2017, na UFF, apresentando 

sua dissertação de mestrado (concluída em 2016) sobre governo aberto. 

• Palestra “Descubra, lembre e partilhe: os arquivos na era digital”, no Arquivo 

Nacional, em 01/11/2017, como ouvinte. 

 

7.4. SETOR DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ARQUIVÍSTICOS 

 

O Setor de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos (SCRD) é 

parte integrante da Seção de Arquivo Permanente e possui como algumas das suas 

competências, a de elaborar planos de conservação preventiva para os documentos 

arquivísticos. Atualmente, a equipe é composta por apenas dois (2) servidores, sendo que 

o Arquivista se encontra em licença prêmio. Mesmo com a ampliação do quadro é patente 

a lotação de mais servidores neste setor, uma vez que tem como principal atividade, dar 

suporte às Seções de Arquivo Intermediário (SAIN), de Arquivo Permanente (SAPE) e 

ao Setor de Arquivo Especial (SAES). 

  

7.4.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCRD 

 

• Higienização dos dossiês dos alunos da antiga Faculdade de Direito Teixeira de 

Freitas (1912), Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro (1916), 

Faculdade de Direito de Niterói (1921); 

 

7.4.2. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E/OU EVENTOS 

 

• Curso SEI Usar, promovido pela ENAP (a distância) – carga horária: 20h; 

• Mestrado Profissional em Ciência das Religiões (Faculdade Unida de Vitória). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No período que compreendeu o presente relatório, observamos que a Coordenação 

de Arquivos da Superintendência de Documentação, bem como suas seções e seus setores 

alcançaram resultados expressivos em comparação com o exercício anterior. 

Contudo sabemos que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, 

sobretudo no que se refere à infraestrutura e segurança dos acervos que são custodiados 

pela CAR. Uma antiga reivindicação dos servidores da unidade está sendo contemplada 

com o apoio da SDC e da administração central: em outubro de 2017 recebemos quatro 

(4) arquivistas e um (1) técnico em arquivo aprovados no concurso público do Edital nº 

212/2016. 

Alguns pontos merecem destaque como a orientação aos estagiários de 

arquivologia que atuam nas unidades mencionadas neste relatório, uma vez que os 

documentos chegam por transferência na SAIN classificados de maneira criteriosa, o que 

otimiza sobremaneira o tempo utilizado para realizar o processamento técnico dos 

documentos. 

A assessoria técnica aos arquivos das unidades da UFF é a principal atividade da 

SAIN, pois é um serviço que é prestado a toda universidade. Ainda existe uma infinidade 

de pontos a aprimorar, contudo, para o ano de 2018 pretende-se dar continuidade ao 

treinamento e acompanhamento de estagiários, centralizar as assessorias na SAIN de 

forma que somente arquivistas da seção sejam responsáveis por assessorias técnicas e 

desenvolvê-las por áreas de concentração a partir de um calendário a ser definido. 

Acreditamos que com o ingresso de novos servidores seja possível manter o nível 

de trabalho e promover um aumento da eficiência das atividades realizadas pela SAIN. 

Porém, é preciso destacar que a ausência de espaço físico não é algo pontual que foi 

desencadeado em consequência do aumento do acervo. A gestão de documentos não 

ocorre na Universidade, e tão logo isso for viável, considerando todos os procedimentos, 

o espaço será ainda mais reduzido, pois o objetivo principal de um arquivo intermediário 

é manter documentos de longa guarda pelo tempo que for necessário, em média 100 anos. 

Ao pensar na realidade de uma Universidade significa que todos os dossiês de alunos 

formados pela UFF e todos os assentamentos funcionais de servidores aposentados 

deveriam estar na SAIN. 

O atendimento à pesquisa, atividade principal da SAPE sofreu um acréscimo de 

18% em relação ao ano anterior. Além disso, outro número que chama atenção é o de 
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desarquivamento de diplomas, certificados e históricos de alunos de graduação e da pós-

graduação da Universidade. Por um entendimento de que a confecção desses documentos 

é bastante onerosa para a instituição, esse serviço se tornou em conjunto com o 

atendimento ao pesquisador, uma das principais atividades da SAPE. Dessa forma, em 

relação ao exercício anterior, a referida atividade apresentou um acréscimo de 119%.  

Ainda que sejam seções com suas atividades bem definidas, tanto a SAIN quanto 

a SAPE devem trabalhar em conjunto, visto que alguns documentos, após o cumprimento 

de prazos no arquivo intermediário, são recolhidos ao arquivo permanente. Dessa 

maneira, a SAPE recebeu 70 caixas resultantes do processamento técnico realizado pela 

SAIN. Muito embora seja uma seção responsável por uma parcela da documentação 

produzida pela Universidade, a SAPE também enfrenta problemas que são relacionados 

com o seu espaço físico e a ausência de áreas climatizadas e monitoradas, pois os 

documentos que são custodiados pela seção não são passíveis de eliminação e versam 

sobre a memória institucional. 

Da mesma forma, o trabalho do SAES deve ser executado sobretudo, em conjunto 

com a SAPE, pois este setor é responsável por organizar, conservar e preservar os 

documentos recolhidos, cujo arquivamento e consulta exijam condições especiais e/ou 

equipamentos específicos. Até o ingresso de novos servidores, o setor contava apenas 

com uma arquivista, o que dificultou bastante o desenvolvimento de diversas frentes de 

trabalho.  

Diante desse panorama, a Coordenação de Arquivos da Superintendência de 

Documentação enxerga um horizonte com diversos desafios. Conforme pontuamos 

anteriormente, as questões relativas à infraestrutura como manutenção elétrica e 

hidráulica, aquisição de equipamentos específicos para execução de atividades, melhoria 

na conexão de dados e voz11 e de material permanente não permitem a operacionalização 

de atividades com mais celeridade. 

Ressaltamos ainda que a ausência de um orçamento destinado às despesas 

relativas ao funcionamento da CAR e a manutenção básica de serviços também é um fator 

de ameaça ao bom desenvolvimento das atividades. 

Existe muito trabalho para ser realizado, ainda com um efetivo que não é o ideal, 

mas que já foi atendido de certa maneira pela administração central. Todavia, com o 

planejamento devido e com as ações que visam a eficiência administrativa procuramos 

                                                 
11 Ressaltamos que o prédio da CAR ficou sem acesso à internet de dezembro de 2016 até abril de 2017. 
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alcançar resultados satisfatórios dentro do que nos propusermos a realizar. 

 


