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RESUMO 

 

A Avaliação é um trabalho intelectual que deve entender a instituição, sua produção documental e o 

contexto em que ambas estão inseridas. Sendo assim, a avaliação de documentos não deve se basear 

em intuição ou suposições arbitrárias de valor. Este trabalho busca, a partir de estudos de tipologia 

documental, refletir acerca da função Avaliação de documentos de arquivos. Para tal, escolhemos 

para aplicação do estudo de caso a Divisão de Capacitação e Qualificação (DCQ), subordinada a 

Pró – Reitoria de Gestão de Pessoas, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Em termos de 

amostra de pesquisa, o tipo documental escolhido para compreender como acontece a Avaliação foi 

o Processo de Afastamento Docente sem ônus para a instituição. Observou-se que a Avaliação de 

tal tipo documental apresenta-se com prazos de guarda e destinação final diferentes em distintas 

tabelas de temporalidade produzidas pela administração pública. 

 
 

Palavras-chave: Avaliação, Diplomática, Tipologia documental, Identificação documental, Tabela 

de Temporalidade Documental. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Evaluation is an intellectual work that must understand the institution, its document production and 

the context in which both are located. Thus, the evaluation of documents should not be based on 

intuition or arbitrary assumptions value. This job search, from documentary typology studies, re-

flect on the role archival documents Assessment. To this end, we chose to apply the case study 

Training and Qualification Division ( DCQ ), under the Pro - Dean of Personnel Management , the 

Federal Fluminense University (UFF ) . In terms of the survey sample, the document type chosen to 

understand as is the evaluation was the Teacher Retirement Process at no cost to the institution. It 

was noted that the evaluation of such document type presents with different guard periods and dis-

posal in different temporality tables produced by the public administration. 

 

Keywords: Evaluation, Diplomatic, Document Typology, document Identification, Temporality 

Table Documen - such. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  
Este trabalho surge para analisar as funções arquivísticas, especificamente a Avaliação de 

Documentos, tendo como base a Diplomática e Tipologia Documental, como uma maneira de 

auxílio à Gestão de Documentos. A escolha do tema é uma tentativa de apresentar métodos e 

práticas que possibilitem que essa atividade aconteça.  

A Avaliação1 de Documentos sempre foi um tema discutido na Arquivologia2, sendo 

inúmeros os autores e obras que abordam esse assunto. Todavia, a prática dessa função ainda é 

pouco realizada, fato que atrapalha a gestão de documentos nas instituições, pois muitos gestores 

não compreendem a importância de gerenciar o que é produzido ou acumulado, afim de otimizar 

recursos, gastos, espaço (que é um dos maiores problemas das instituições), recuperar os 

documentos e fornecer acesso, tornando o documento disponível.  

A demais, outra questão envolve a Avaliação de documentos de arquivo, isto é, diferentes 

prazos de guarda estipulados a um mesmo tipo documental, por diferentes instituições. Tal fato 

torna-se emblemático fundamentalmente se estamos nos referindo aos documentos de caráter 

público, uma vez que carregam as realizações da administração pública. Nesse sentido, observamos 

que distintas tabelas de temporalidade de administrações públicas atribuem prazos de guarda 

diferentes para documentos produzidos em uma mesma função – atividade. E visando apreender tal 

questão, valemo-nos dos estudos de tipologia documental para compreender como estes podem 

fundamentar a Avalição arquivística. 

De modo a atender ao que se propõe, este trabalho está dividido em quatro capítulos além 

desta introdução e das considerações finais. Ao longo do segundo capítulo refletimos sobre a função 

Avaliação na trajetória da Arquivologia, bem como seus conceitos, definições e as diferentes 

abordagens teóricas que a fundamentam. O terceiro capítulo teve por objetivo ampliar nosso campo 

de análise direcionando nossas investidas teóricas à Diplomática, ao Tipo documental e à 

Identificação arquivística. Já o quarto capítulo se ocupa em aplicar a metodologia de identificação 

de tipologIa documental em documento – processo de afastamento docente – produzido pela 

Divisão de Capacitação e Qualificação Docente da Universidade Federal Fluminense – UFF. O 

quinto capítulo teve por objetivo analisar prazos de guarda e destinação final do referido processo, 

atribuídos pelos instrumentos de gestão para Avaliação – tabelas de temporalidade documental – do 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo (SAESP) 

                                                 
1 Para melhor compreensão dos leitores, optou-se por utilizar a letra A em formato maiúsculo ao referirmos à avaliação 

enquanto função arquivística. 
2 Quando utilizamos a letra (A) em formato maiúsculo, compreende-se que estamos nos referindo a uma área do 

conhecimento.  
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e Sistema de Arquivos da Universidade de São Paulo (USP). Por fim, as considerações finais 

apresentam as conclusões em relação ao tema, a partir de nossa investigação. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1      Objetivo Geral 

Desenvolver estudos de tipologia documental como base para Avaliação de documentos de      

arquivo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Refletir acerca da Avaliação na trajetória da Arquivologia a partir de conceitos, definições e 

abordagens teóricas; 

 Compreender os fundamentos da Tipologia Documental e suas relações com a Identificação 

Arquivística e a Diplomática; 

 Analisar função e atividades que dão origem ao tipo documental Processo de Afastamento 

Docente, no âmbito da Universidade Federal Fluminense, bem como seu trâmite e 

instrumentos legais que fundamentam a gênese do documento; 

 Investigar prazos de guarda e destinação final do tipo documental Processo de Afastamento 

Docente. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 
Nota-se que a Avaliação de documentos de arquivo é um tema caro e necessário à 

Arquivologia, sendo que a ausência desta atividade nos arquivos, ou ainda uma aplicação 

equivocada, traz prejuízos incalculáveis às instituições. 

Diante da complexidade e das inúmeras dificuldades encontradas nesta função, torna-se 

importante buscar metodologias que melhor orientem sua execução. 

Por isso, justifica-se a realização da pesquisa que deu origem a este trabalho. O estudo 

contribuirá com informações relevantes para as instituições quando da análise de metodologias para 

avaliar seus documentos.  

Do ponto de vista prático, espera-se que este trabalho contribua no sentido de orientar e 

ampliar conhecimentos no campo dos arquivos, servindo também de referencia para outros 

academicos e instituições na prática da gestão de documentos. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho pode ser caracterizado como pesquisa do tipo descritiva exploratória e 

qualitativa. Em termos metodológicos, valemo-nos do estudo de caso, pois de acordo com Yin 

(2001, p. 32), “Investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, 

especialmente quando: os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

Assim, escolhemos para aplicação do estudo de caso a Divisão de Capacitação e 

Qualificação (DCQ), subordinada a Pró – Reitoria de Gestão de Pessoas, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Em termos de amostra de pesquisa, o tipo documental escolhido para 

compreender como acontece a Avaliação, foi o Processo de Afastamento Docente sem ônus para a 

instituição.  Vale justificar que a escolha pelo tipo documental se deu especialmente pela facilidade 

no acesso aos documentos junto à UFF. 

A coleta de dados para analisar o tipo documental em questão foi baseada na metodologia da 

Identificação arquivística, tendo em vista sua pertinência em caracterizar o órgão produtor, bem 

como a função que dá origem ao documento, elementos primordiais no reconhecimento do tipo 

documental. 

Além de fontes bibliográficas também nos baseamos nos instrumentos legais e documentos 

normativos que regulam o processo e os prazos de guarda e destinação final do tipo documental 

analisado. Já como instrumentos de pesquisa, optou-se pelo Formulário de Identificação de Órgão 

Produtor (Quadro 2) e o Formulário de Identificação de Tipologia Documental (Quadro 3). 

  

 

2. AVALIAÇÃO ENQUANTO FUNÇÃO ARQUIVÍSTICA 

2.1  Avaliação na trajetória da Arquivologia 

 

Pode-se dizer que a Revolução Francesa é o grande impulso para o surgimento da 

Arquivologia. É sabido que sua forte corrente política e ideológica, a “igualdade, liberdade e 

fraternidade”, motivou e incitou inúmeros outros acontecimentos históricos. A criação do Arquivo 

Nacional da França, por exemplo, propiciou a centralização dos arquivos que outrora ficavam 

guardados junto aos tesouros da nobreza. A criação de procedimentos e métodos de organização dos 

documentos, agora já centralizados, o mais importante dos ideais de democracia, que foi fornecer 

acesso aos documentos para o povo, além da institucionalização do documento como 

responsabilidade do Estado, tornaram possíveis o surgimento e desenvolvimento da ciência dos 
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Arquivos. 

Posner (1940) afirma que os documentos que eram recebidos ou produzidos recebiam um 

tratamento diferente de acordo com o valor que possuíam, sendo que isso ocorria em meados da 

idade média. Já se atribuía valores aos documentos, mesmo que fossem, mediante ao seu conteúdo e 

não pela atividade/função que ele cumpria, menos ainda mediante a análise de seu contexto de 

produção. É valido também afirmar que tais procedimentos foram observados e seu uso empregado 

desde os impérios Romano e Bizantino. A partir disso podemos dizer, ainda que de forma breve, que 

o arquivo, desde então, já era objeto de preocupação, pois como já fora dito, eram guardados junto 

aos tesouros da nobreza (e na verdade era propriamente um dos tesouros), pois garantiam 

privilégios, poderes e propriedades. 

 

A consolidação do uso do papel lá pelo fim da idade média, resultou em uma 

grande acumulação da massa documental que era produzida na época e isso 

proporcionou a criação de depósitos primitivos de arquivos, onde os primeiros 

surgiram na Itália. (POSNER, 1940, p. 3). 

 

 

O autor relata, ainda sobre o período que sucede a Revolução Francesa, que nem todo o 

ideal francês sobre os arquivos era funcional, a centralização dos documentos não resistiu muito 

tempo, nem mesmo na França, pois era impossível receber, analisar, administrar e preservar toda a 

massa documental que era produzida por um país, nesse caso especificamente, um império que se 

construía. As chancelarias e órgãos similares aos do governo desempenhavam o papel de centros de 

arquivos, recebendo em suas dependências um pouco da massa documental que estava sendo gerada 

na época. Entretanto, não era todo e qualquer documento que era direcionado para esses novos 

centros de arquivos, alguns eram separados e os que possuíam valor maior e mais significativo eram 

guardados no Arquivo Nacional e o material mais novo, que ainda estava em sua fase corrente3, 

permanecia na instituição que o havia recebido ou produzido.  

Avaliar documentos de arquivo passa a ser uma atividade muito importante para que se 

possa separar os documentos para sua preservação, de acordo com suas necessidades. Também 

passa a ser percebido e entendido pelos arquivistas e administradores da época, que toda a 

documentação anterior a Revolução Francesa possuía um valor histórico intrínseco, pois marcava e 

registrava, de maneira legal, a transição de uma era para outra. E foi justamente devido à falta de tal 

conhecimento, percepção e por que não dizer, interesse político e econômico da época, que uma 

gama enorme da documentação daquele período foi destruída, sob o pretexto de serem lembranças 

de uma era escura e sombria que assolava a sociedade ou como Posner descreveu em seu texto: “... 

                                                 
3 Corrente: ainda que na época esse termo não fosse utilizado, deixamos escrito desta forma para facilitar a 

compreensão do significado destes tipos de documentos. 
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simples títulos legais do feudalismo, de sujeição do fraco ao forte. ” (POSNER, 1940, p.4). 

 Após a Revolução Francesa a Arquivologia surge a partir do estabelecimento do Princípio 

da Proveniência como teoria e metodologia para Classificação de documentos, sendo que a área 

passa a se constituir enquanto campo de conhecimento desenvolvendo seu arcabouço teórico e 

prático em volta de documentos de caráter histórico. Isso nos leva a entender que a Avaliação ainda 

não exista enquanto função arquivística, pois não era necessária, uma vez que se trabalhavam com 

documentos considerados históricos e custodiados em instituições arquivísticas. 

 

 

2.2  Avaliação: definição, conceitos e abordagens 

 

Inicialmente fizemos um breve levantamento nos três principais dicionários de especialidade 

da Arquivologia, com vistas a apresentar conceitos e definições desta importante função 

arquivística.    

De acordo com o “Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística”, publicado pelo 

Arquivo Nacional em 2005, avaliação é o processo de análise de documentos arquivo, de arquivo, 

que estabelece os prazos de guarda e os prazos de destinação, de acordo com os valores que lhes são 

atribuídos. Já segundo Ana Maria de Almeida Camargo e Heloisa Bellotto, autoras do “Dicionário 

de Terminologia Arquivística”, publicado no ano de 1996, avaliação é o processo de análise de 

arquivos, visando estabelecer sua destinação de acordo com os valores que lhes forem atribuídos. 

(CAMARGO; BELLOTTO,1996, p. 26-27). E por fim, para o “Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia”, de autoria de Cunha e Cavalcanti, 

 

avaliação é análise de um conjunto de documentos de arquivo, com a finalidade de 

selecionar os que devem ser separados para conservação daqueles destinados à 

eliminação. O processo de avaliação se fundamenta nos seguintes aspectos, 

relativos ao documento analisado: a) uso administrativo corrente e para fins 

legais; b) valor informativo para pesquisa; c) relacionamento com outros 

documentos (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 41). 

 

 

Apresentados conceitos e definições, é importante ressaltar que a Avaliação é uma das 

principais funções arquivísticas, pois é através desta operação que construimos a memória coletiva e 

o patrimônio documental. Ademais, trata-se ainda de uma atividade que transita entre a objetividade 

e a subjetividade, o que requer que suas construções teórico-metodológicas sejam bem 

fundamentadas. 
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Por tratar-se de uma atividade intelectual de atribuição de prazos de guarda e destinação 

final de documentos, a Avaliação precisa se materializar para que seja efetivamente aplicada. Para 

tanto, existe o instrumeno de gestão denonimado Tabela de Temporalidade de Documentos - TTD. 

De acordo com o dicionário de Camargo e Bellotto (1996, p. 78 grifo nosso), TTD é o instrumento 

de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina prazos para transferência, 

recolhimento, eliminação e reprodução de documentos. Também conhecida como plano de 

destinação.  

 

 

2.2.1 Abordagens Clássicas 

 

Nos considerados pensadores “clássicos” da Arquivologia, tais como os autores do Manual 

dos Holandeses (1898), Jenkinson (1922), Brenneke (1953) e Casanova (1928), pouco foi dedicado 

a analisar a Avalição enquanto função arquivística. Isso reflete um contexto histórico-temporal de 

pouca produção documental - se comparada com nosso presente, e uma prática arquivística 

fundamentada nas reflexões com os documentos a partir do momento em que estes chegavam às 

instituições arquivísticas. 

O alemão Adolf Brenneke Foi um grande defensor da centralização dos arquivos e 

consequentemente dos serviçoes de arquivo, que além de facilitar o acesso aos documentos levava 

às instituições arquivisticas a tarefa de decidir quanto à Avaliação. Já o inglês Hilary Jenkinson 

abordou problemáticas concernentes ao aumento da produção documental pós-fim da I Guerra 

Mundial, sendo que por isso seria necessário passar a avaliá-los. Nesse sentido, acreditava que os 

arquivos “do passado” não deveriam ser destruídos e que os arquivos “do futuro” deveriam ser 

avaliados pela própria administração, devendo ser encaminhado para custódia dos arquivos somente 

o que fosse importante de preservar para o futuro.  

Esse discurso sobre a Avaliação proposto por Jenkinson é realmente bastante delicado. Ao 

pensarmos que os arquivos também têm como função manter a memória e servir de testemunho, 

além de permitir ao cidadão o exercício da cidadania tendo acesso às informações registradas 

resultantes das atividades jurídico-administrativas de um Estado, deixar um documento ser avaliado 

por quem o produz pode favorecer a manutenção apenas do que o discurso dominante quer contar e 

da forma como quer contar. Por isso, ainda que compreendamos a ideia da Avaliação de Jenkinson 

pela necessidade em assegurar tanto a Imparcialidade como o valor de prova do documento, talvez 

essa seja uma questão em sua obra a ser relativizada, ainda que analisada a partir de seu contexto de 

produção (SCHMIDT, 2015). 
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Afora as ideias de Brenneke e Jenkinson para a Avaliação, podemos considerar que essa 

função arquivística não estava no centro das discussões, tampouco das preocupações, dos 

arquivistas em fins do século XIX até meados do século XX. 

 

 

2.2.2 Abordagens Modernas 

 

O período pós Segunda Guerra Mundial traz em seu bojo importantes mudanças para o 

campo dos arquivos. Ademais, inferimos que as transformações para a Arquivologia são resultados 

de, principalmente, o boom da produção documental e o desenvolvimento tecnológico. 

Esse período, para a Arquivologia, é profundamente marcado por inciativas relacionadas à 

busca de soluções para a utilização e preservação de documentos administrativos – também 

chamados de “modernos”, que eram produzidos em ritmo vertiginoso, principalmente nos Estados 

Unidos. Há, no país, a sistematização da gestão de documentos, as diferenças de funções atribuídas 

aos record managers e aos archivists através da utilização do documento de arquivo por duas 

perspectivas distintas – record e archives, as mudanças no conceito de instituição arquivística, a 

construção da Ciência da Informação e as teorias do Ciclo Vital e das Três Idades. Nessa 

perspectiva, uma das que mais caracterizam essa fase centra-se na Avaliação destes documentos 

“modernos” a partir dos pressupostos elaborados por T.R. Schellenberg. 

Considerado “pai” da Avaliação arquivística devido seu pioneirismo em problematizar a 

questão, o arquivista americano desenvolve metodologia baseada na valoração de documentos, isto 

é, distinguir o valor primário e secundário dos documentos. Trata-se de atividade primordial, visto 

que o primeiro decorre do interesse que o documento tem para a instituição de que se originou-

acumulou, destacando-se o valor administrativo. Já o segundo se refere à ligação com os usuários 

externos, para fins probatórios e informativos.  

Por valor primário (ou Imediato), entende-se como a qualidade inerente às razões de criação 

de todos os documentos, típica das fases iniciais de seu ciclo vital. Referem-se aos documentos que 

nascem do cumprimento dos objetivos para os quais foram criados, possuindo uso de primeira 

importância. Interessam à instituição produtora, apresentam aspectos administrativos (apenas 

internamente), legais, contábeis, fiscais e técnicos. São aqueles documentos que existem durante o 

momento de trâmite e vigência, sendo os valores que o documento possui durante sua fase corrente 

e intermediária. 

Já o valor secundário - (ou mediato) refere-se à qualidade informativa que um documento 

pode possuir para além de seu valor primário. São aqueles de interesse para outros que não aqueles 
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que o originaram, que interessam à pesquisa e história e existem na fase permanente. Podemos dizer 

que são nossa realidade vista no futuro. Para que seja possível determinar o valor secundário, 

Schellenberg (2006) os divide em: a) valor probatório - prova que contém da instituição que lhe deu 

origem, além de seu funcionamento. São documento “produto” de uma atividade e muito do seu 

significado depende de suas relações com a atividade que o gerou (SCHELLENBERG, 2006, 

p.180); b) valor informativo - informação que contém sobre pessoas, entidades, coisas, fenômenos, 

etc. Informação de conteúdo. Para avaliar essa qualificação informativa deve-se avaliar a unicidade, 

a forma e a importância (SCHELLENBERG, 2006, p.181). 

Essa abordagem dos valores proposta por Schellenberg estava inserida na perspectiva da 

gestão de documentos e consequentemente na de Ciclo Vital, na separação entre records e archives 

e entre record managers e archivists. Posteriormente surge uma série de outras teorias para a 

Avaliação, principalmente em solo canadense no período que consideramos como abordagens 

contemporâneas. Mesmo assim, as teorias de valor de Schellenberg podem e são utilizadas nos dias 

de hoje, inclusive na era dos documentos digitais. A diferença é que pela proposta do americano, a 

aplicação do valor secundário era atribuída somente quando da chegada do documento ao arquivo, 

ao passo que hoje isso pode ser feito no momento de gênese/produção/acúmulo do documento. 

 

 

2.2.3 Abordagens Contemporâneas 

 

A segunda metade do século XX ofereceu ao campo dos arquivos profundas transformações 

após o aumento da produção documental e os desenvolvimentos tecnológicos. A partir disso, a 

função Avaliação passa a ser palco de muitas análises e reflexões, por diferentes abordagens. Neste 

trabalho, vamos nos deter àquelas preconizadas por Ieda Bernardes, Manuel Vásquez e Terry Cook. 

Diretora do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, Ieda Pimenta Bernardes é 

conhecida por pensar as questões teóricas e práticas que perpassam a Avaliação. Segundo a autora, 

(1998), a Avaliação está inserida na Gestão Documental e intelectualmente pode ser considerada a 

última fase da Gestão. Porém, sua aplicação prática – a Seleção – pode (e deve) acontecer em outras 

etapas do Ciclo de Vida do documento. Afirma que através da Avaliação é possível definir prazos 

para transferência e o recolhimento, além da destinação final do documento. De acordo com 

Bernardes, a Avaliação pode ser definida como: 

 

Trabalho interdisciplinar que consiste em identificar valores para os documentos 

(imediato e mediato) e analisar seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos 

para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a racionalização dos arquivos e 
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eficiência administrativa, bem como para a preservação do patrimônio cultural 

(BERNARDES, 1998, p. 14). 

 

E ainda de acordo com a autora, são objetivos da Avaliação a redução da massa documental, 

a agilidade na recuperação dos documentos e das informações, a eficiência administrativa, uma 

melhor conservação dos documentos de guarda permanente, a racionalização da produção e do 

fluxo de documentos (trâmite), a liberação de espaço físico e o incremento à pesquisa 

(BERNARDES, 1998, p. 15). 

O Argentino, que foi professor no curso de Arquivologia da Universidade Nacional de 

Córdoba, Manuel Vázquez, afirma que os programas de Avalição de documentos devem ter 

critérios, e não acontecer somente por questões relacionadas à superlotação. Segundo o autor, os 

objetivos de um programa de Avaliação devem ser; obter uma corrente fluída de documentos – 

fluxo de documentos; obter economia substancial e que após a eliminação ainda seja possível 

manter uma representação fiável, coerente e completa do Arquivo. 

Em relação a “obter uma corrente fluída de documentos – fluxo de documentos”, o autor 

afirma que; 

 

Essa atividade evita o acúmulo desorganizado de documentos, uma vez que 

enquanto vão sendo produzidos e recebidos já vão sendo endereçados. Ou seja, 

sabe-se para onde o documento seguirá após a produção/recebimento onde estará 

arquivado. Segundo o autor, com a existência de um fluxo de documentos em 

nenhum lugar haverá congestionamento ou inundação de documentos 

(VAZQUEZ, 2006, p. 28). 

 

Em relação a “obter economia substancial”, Vazquez afirma que isso significa economia na 

recuperação do documento/da informação, economia e racionalização do espaço e economia na 

qualidade do espaço. E por fim, “que após a eliminação ainda seja possível manter uma 

representação fiável, coerente e completa do Arquivo”, Vázquez compara a avaliação/seleção à 

poda de videiras e que deve ser realizada por pessoas aptas para tal, pois se isso acontecer as uvas 

serão em maior quantidade e mais vigorosas. Afirma que o correto é que após o processo de 

eliminação sejam mantidos documentos capazes de reproduzir o as funções e atividades que deram 

(e dão) origem aos documentos de uma instituição. 

Outra questão importante no discurso do autor é afirmação categórica de que não existe 

regra/norma geral para Avaliação de documentos. E para finalizar as ideias do autor argentino, 

achamos interessante pontuar que ele faz uma metáfora para definir a avaliação, isto é, refere-se a 

esta prática como a “cura de um obeso” (VAZQUEZ, 2006, p. 34). 

Das abordagens contemporãneas para Avaliação, a que mais se distingue, e de certa forma se 
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destaca, é aquela proposta pelo arquivista canadense Terry Cook, a chamada “macroavaliação”. 

Cook (2003) inaugurou novas perspectivas para a arquivologia, que se materializou em uma 

abordagem intitulada “arquivística funcional”, baseada nos ideais da pós-modernidade. Não há 

dúvidas que sua principal contribuição teórica para a área é a chamada “macroavaliação”. O autor 

começou a escrever sobre isso em 1989, para os estudos RAMP da Unesco. Afirma que a Avaliação 

deve ser um procedimento constante e planejado, de modo a localizar documentos de valor 

permanente e não uma reação passiva que acontece a pedido de gestores que querem autorização 

para destruir documentos. Nessa linha de pensamento, a identificação de documentos permanentes 

deve ser direta e não apenas naqueles documentos que “sobram” depois que as instituições 

eliminam o que necessitam. 

Outro ponto interessante apresentado por Cook é que a Avaliação não deve ser feita 

pensando no usário ou em pesquisas futuras, mas sim tendo por base o universo funcional e 

estrutural da produção e utilização dos documentos. Afirma ainda que trata-se de um processo 

subjetivo e os valores atribuídos aos documentos mudam com o tempo, o lugar, a cultura, etc.  

Acredita também que os critérios e decisões sobre Avaliação devem ser documentados pelo 

arquivista da instituição.  

Diferente das outras abordagens contemporâneas apresentadas, a perspectiva da 

macroavaliação coloca no centro da discussão o papel dos arquivos numa perspectiva social para 

além de uma visão localizada de seu local de produção. 

Como vimos, a Avaliação foi ocupando lugar de destaque na trajetória teórica-metodológica 

da Arquivologia. E independente da abordagem utilizada pelo profissional dos arquivos para avaliar 

os documentos, é importante sinalizarmos acerca da responsabilidade social que cabe aos 

arquivistas, que estará, através da aplicação das teorias sobre Avaliação, dando forma ao futuro. 

 

 

3. DIPLOMÁTICA E TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

 

A Diplomática surge no século XVII visando averiguar a autenticidade de documentos 

eclesiásticos. Como não é objetivo deste trabalho analisar a trajetória desta ciência, colocaremos 

nossas análises partir do final do século XX, ao ser dividida em Diplomática Histórica e 

Diplomática Arquivística. Essa última, a partir da década de 1980 começa a auxiliar os arquivistas 

na difícil tarefa de compreender o processo de criação dos documentos contemporâneos 

(TOGNOLI; GUIMARÃES, 2009, p. 25). 

A Arquivologia retorna à Diplomática com objetivo de atender novas realidades, 
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principalmente em torno de preocupações com as qualidades essenciais do documento arquivístico 

digital. Esse “retorno” é embasado pelos estudos de tipologia documental e possibilitou a 

introdução de um processo de normalização de parâmetros metodológicos para compreender e tratar 

o documento de arquivo (RODRIGUES, 2012, p. 198). 

Tais preocupações com o tratamento do documento arquivístico digital, são encabeçadas por 

Luciana Durantia, que analisa a aplicação de métodos da Diplomática “tradicional” para o 

tratamento dos documentos contemporâneos e propoe uma nova maneira de tratá-los, sendo 

diferente da “antiga” Diplomática por considerar o conjunto documental como objeto de análise e 

não a peça, o documento único. Assim, tem a origem a chamada Diplomática Arquivística ou 

Diplomática Contemporânea. 

É importante destacar que tais análises estão centradas nos estudos da Tipologia 

Documental, ampliando as reflexões para a gênese documental e de sua contextualização nas 

atribuições, competências, funções e atividades da entidade geradora/acumuladora (BELLOTTO, 

2004, p. 52). 

Contudo, o retorno ao método diplomático e os estudos de Tipologia Documental não 

estavam restritos ao Canadá. No ano de 1981, um grupo de arquivistas de arquivos municipais da 

Província de Madrid/Espanha se reúne buscando resolver problemas de seus cotidianos 

profissionais e ficam conhecidos como Grupo de Arquivistas de Madri. 

Com o grupo, os estudos de Tipologia Documental passam a sobrepor a Diplomática 

“Tradicional” para análise documental e têm suas repercussões no Brasil 

 
a partir dos estudos de Bellotto. A autora inova teorizando sobre o método 

desenvolvido pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madri e apresentando os 

fundamentos da tipologia documental, aspecto que não havia sido tratado 

anteriormente por Cortés Alonso ao divulgar a metodologia (RODRIGUES, A. C., 

2012, p. 210). 

 

Conforme os estudos de Tipologia foram avançando, uma nova proposta teórica e 

metodológica para a Arquivologia, denominada como Identificação arquivística4,  surge também na 

Espanha, sendo considerada o 

 

ato de determinar a identidade do documento de arquivo, de caracterizar os 

elementos próprios e exclusivos que conferem essa identidade. Significa 

determinar estes elementos que o individualizam e o distinguem em seu conjunto. 

O processo de produção deste conhecimento implica em reunir informações sobre 

o documento em seu contexto de produção e descrever estes elementos que formam 

                                                 
4 Para maior detalhamento sobre a Identificação, recomendamos o trabalho de RODRIGUES, A. C., (2008), que faz 

análise profunda quanto a temática. 
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sua identidade, que revelam o seu vínculo arquivístico (RODRIGUES, A. C., 2012, 

p. 200). 

. 

 

3.1 Tipologia Documental e Identificação 

 

Como uma forma mais prática de apresentar a tipologia documental, podemos observar a 

definição do Dicionário de Terminologia Arquivística, (CAMARGO, BELLOTTO, 2012, p.80) 

Tipologia Documental “é o estudo dos tipos documentais” e por sua vez o Tipo Documental “é a 

configuração que assume uma espécie documental, de acordo com a atividade que a gerou. ”  A 

identificação tem uma relação muito próxima com a tipologia documental, alguns autores propõem 

que estas sejam como sinônimos quando falamos em analisar os documentos mediante ao seu 

contexto de produção.  

Heloisa Liberalli Bellotto afirma, a respeito do tipo documental, que este é  

a ampliação da Diplomática em direção à gênese documental, perseguindo a 

contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades da entidade 

geradora/acumuladora. Assim, o objeto da Diplomática é a configuração interna 

do documento, o estudo jurídico de suas partes e dos seus caracteres para atingir 

sua autenticidade, enquanto o objeto da Tipologia, além disso, é estudá-lo 

enquanto componente de conjuntos orgânicos, isto é, como integrante da mesma 

série documental, advinda da junção de documentoscorrespondentes à mesma 

atividade. Nesse sentido, o conjunto homogêneo de atos está expresso em um 

conjunto homogêneo de documentos, comuniformidade de vigência (BELLOTTO, 

2002, p.19).  

 

Já em relação à identificação do tipo documental, pode-se dizer que é   

 

o estudo das características que apresentam a tipologia documental, versando 

sobre os caracteres internos e externos que se refere a sua estrutura física e ao seu 

conteúdo. Permite a realização de estudos comparativos, “com olhar retrospectivo, 

tornando segura a realização do tratamento técnico dos conjuntos durante a fase 

de seu ciclo de vida e a elaboração de instrumentos estáveis que normalizem os 

procedimentos para o pleno funcionamento do sistema de arquivos. (TORRE 

MERINO y MARTÍN-PALOMINO, 2000, p. 23-24 apud RODRIGUES, 2005, 

p.7). 

 

Assim como a diplomática possui um objeto, a tipologia também possui o seu, o então 

objeto desta é a lógica orgânica dos conjuntos documentais e pode ser entendida como uma nova 

perspectiva de diplomática.  

 

Utiliza-se a mesma construção diplomática para assinalar o registro do que se 

quer dispor ou do que já foi cumprido sobre a mesma função. Por isso mesmo, a 

Tipologia pode ser chamada de Diplomática Arquivística ou, melhor ainda, de 

Diplomática Contemporânea (BELLOTTO, 2002, p. 20). 
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A fase de identificação quer dizer que o arquivista, ao analisar um documento, é capaz de 

identificar os elementos que compõe e o caracterizam. Este processo pode ocorrer tanto na 

produção quanto na acumulação dos documentos, pois independe da disposição do ciclo vital.  

Sendo a principal função da identificação compreender os procedimentos de produção de 

documentos, ou seja, as atividades que dão origem a cada tipo de documento, é possível entender 

como são formadas as series documentais. 

O trabalho do arquivista consiste em muito mais do que apenas arquivar documentos, mas 

acima de tudo pensar o tratamento dos documentos, sua produção e uma forma que não pode ser 

caracterizada como padrão de produção, pois cada documento possui um contexto. Compreender as 

atividades que geram os documentos, suas atividades e contexto de produção é importante para o 

arquivista que, ao trabalhar com a identificação arquivistica, está realizando a busca pela identidade 

do documento de arquivo.  

 

[...] esta conceituação para o campo da arquivística, identificação seria o ato de 

determinar a identidade do documento de arquivo, caracterizar os caracteres 

próprios e exclusivos que conferem essa identidade. Significa determinar os 

elementos que o individualizam e o distinguem em seu conjunto (RODRIGUES, 

2008, p.65). 

 

 

Reiterando reflexões sobre as análises tipológicas, é necessário perceber que o tipo 

documental, na visão diplomática, passa a ser a espécie documental refletida e incorporada às 

atividades que o gerou. Bellotto afirma que existem dois pontos para analise tipológica.  

 

Se se partir da Diplomática, o elemento inicial é a decodificação do próprio 

documento, e suas etapas serão: da anatomia do texto ao discurso; do discurso à 

espécie; da espécie ao tipo; do tipo à atividade; da atividade ao produtor. Já se se 

partir da Arquivística, o elemento inicial tem de ser, necessariamente, a entidade 

produtora, e o percurso será: da sua competência à sua estrutura; da sua estrutura 

ao seu funcionamento; do seu funcionamento à atividade refletida no documento; 

da atividade ao tipo; do tipo à espécie; da espécie ao documento (BELLOTTO, 

2002, p.92). 

 

A partir destas análises, entende-se que o resultado será igual em um determinado ponto, 

pois tanto a diplomática quanto a arquivística apreendem como os elementos principais ao 

documento e a função que o documento emite. Também compreende a materialização do fato em 

ato, e que sua representação para a ação probatória ou informativa é concretizada pela tipologia 

documental. 

 

O arquivista é um investigador por ofício, mas não um investigador de qualquer 
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assunto. É pesquisador das instituições cujos documentos se encontram sob sua 

custódia e que deve organizar e descrever mediante uma metodologia arquivística, 

que apresentando bases científicas, lhe permite pisar em terreno firme e seguro 

(LÓPEZ GOMEZ, 1998, p. 39apud RODRIGUES, 2008, p.4). 

 

 

Apesar de soar natural aos ouvidos, o termo identificação é recente na literatura arquivística 

e seu surgimento proporcionou uma grande discussão entre os teóricos da área, pois para alguns ela 

não era uma função arquivística e para outros ela tanto era uma função da arquivística que já estava 

inserida nos processos técnicos, e talvez por isso tenhamos a sensação de que quando falamos de 

identificação, falamos de um processo que é inerente à arquivística desde sua origem, e não que é 

um procedimento criado na década de 1980. 

 

A aparição do termo identificação na literatura, num primeiro momento deu lugar 

a muita confusão, já que não se localizava corretamente sua posição no contexto 

das tarefas arquivísticas. Alguns autores afirmam que o termo identificação viria 

substituir o da organização, ou que era uma fase de tratamento anterior à mesma, 

outros a situaram dentro desta fase da organização, antecedendo a classificação 

do fundo e ainda há aqueles que nem consideram a identificação como fase do 

tratamento arquivístico (RODRIGUES, 2005, p.5), 

 

 

Na Espanha, a identificação é considerada função arquivística autônoma, pois já foi 

amplamente discutida. Já no Brasil, a falta dessa discussão causa um embate, onde a identificação 

fica dividida entre função e parte de um processo metodológico. Toda aplicabilidade da 

identificação consiste em sua metodologia, que é segura pois permite a aplicação do princípio da 

proveniência e da ordem original. Outra análise do princípio da proveniência é a análise tipológica, 

que pode ser utilizada dentro de qualquer fase do ciclo vital e é um “instrumento” para a avaliação 

de documentos e por sua vez, consequentemente, da gestão de documentos também, afim de ajudar 

no controle e tratamento da massa documental que era largamente produzida. 

Considerando tratar a identificação como função arquivística, pelo menos neste momento, é 

seguro afirmar que ela surge como um modo de “complemento” e uma forma de auxílio para o 

profissional arquivista, um modo para compreender e lidar com os documentos durante o seu ciclo 

vital.  

A reflexão e sistematização da identificação como função arquivística, vem suprir 

uma lacuna qualitativa e instrumental para a uniformização de procedimentos 

metodológicos dos quais dispõem o arquivista para tratar os documentos ao longo 

do seu ciclo vital. (RODRIGUES, 2005, p.2) 

 

 

A identificação possui uma ótima relação com as outras funções arquivísticas, muito pelo 

seu poder de desdobramento e aplicabilidade em qualquer fase do ciclo vital dos documentos. Mas é 



28 

 

na sua fase de criação que que a tipologia documental permite uma melhor estratégia para 

compreender o documento, bem como suas atividades que lhe deram origem (contexto) e desta 

forma, poder propor melhorias e um padrão, normas a serem seguidas, uma espécie de recurso para 

a produção de documentos.  

 

 

3.2 Métodos: Diplomática e Tipologia Documental 

 

Ao que podemos observar das funções arquivísticas, todos os processos são realizados de 

forma a cooperarem entre si, a identificação serve como parâmetro para a diplomática e tipologia 

documental e as mesmas auxiliam a gestão de documentos onde está encaixada a avaliação de 

documentos. Como uma forma de integralizar as operações arquivísticas, seu funcionamento e 

métodos tornam o processo prático e funcional.  

Esse método, como qualquer outro, é entendido como a forma em que os processos de 

identificação, tanto diplomática quanto tipológica dos documentos, acontece. Claramente cada 

processo necessita de uma metodologia própria, mas isso não quer dizer que elas sejam opostas. Em 

alguns casos elas se encontram em um ponto comum e podem até ser complementares. Este é o caso 

da metodologia usada na identificação diplomática e tipológica dos documentos de arquivo. 

Na diplomática, a análise do documento compete em reconhecer uma sequência funcional 

dos elementos que compõem o documento. O mesmo vale para a identificação do documento para a 

tipologia. Nesse sentido, Bellotto afirma que: 

 

Na identificação diplomática do documento deve-se estabelecer e/ou reconhecer, 

seqüencialmente: 

1) a sua autenticidade relativamente à espécie, ao conteúdo e à finalidade; 

2) a datação (datas tópica e cronológica); 

3) a sua origem/proveniência; 

4) a transmissão/tradição documental; 

5) a fixação do texto. 

 

Na identificação tipológica do documento, a seqüência é distinta, devendo-se 

reconhecer e/ou estabelecer: 

1) a sua origem/proveniência; 

2) a sua vinculação à competência e as funções da entidade acumuladora; 3) a 

associação entre a espécie em causa e o tipo documental; 

4) o conteúdo;  

5) a datação (BELLOTTO, 2002, p.21). 

 

 

É importante perceber que mesmo sendo diferentes, as metodologias utilizadas possuem 

justamente o ponto em comum, pois somente sua interação pode proporcionar o desenvolvimento 
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das demais funções arquivísticas. Pois a Diplomática e a Tipologia documental estão diretamente 

ligadas ao documento em sua fase mais recente, que é a criação. E nos dias atuais, cada vez mais o 

profissional de arquivo deve pensar que seu campo de atuação em relação ao tratamento dos 

documentos, foi ampliado, já não existe zona de conforto e sim zona de atuação.  

 
Para o processo metodológico da diplomática e tipologia documental, é 

importante que se chegue à compreensão das análises diplomática e tipológica, 

cujas metodologias e aplicações são extremamente úteis para a concretização das 

tarefas arquivísticas básicas (classificação, avaliação e descrição) (BELLOTTO, 

2002, p.21). 

 

 

Mas para isso acontecer, é necessário que haja uma desconstrução do documento, na 

verdade, uma desconstrução da conceituação das partes integrantes do documento: Informação, 

documento, espécie e tipo.  

Cada processo tem a sua forma de análise, e como sabemos a diplomática e a tipologia 

buscam cada uma, uma compreensão do documento. A diplomática analisa o documento por si só, e 

a tipologia o contexto do documento, o que basicamente seria a compreensão dos elementos 

extrínsecos e intrínsecos do documento. Sempre em função de saber sua autenticidade, valor de 

prova e qual atividade ele está desempenhando.  

 

Os caracteres ou elementos externos, extrínsecos, físicos, de estrutura ou formais 

têm a ver com a estrutura física e com a sua forma de apresentação. Relacionam-

se com o gênero, isto é, a configuração que assume um documento de acordo com 

o sistema de signos de que seus executores se serviram para registrar a mensagem. 

Os caracteres ou elementos internos, intrínsecos, substantivos ou de substância 

têm a ver com o conteúdo substantivo, seu assunto propriamente dito, assim como 

com a natureza da sua proveniência e função (BELLOTTO, 2020, p. 24, grifo da 

autora). 

 

Para que possamos realizar uma identificação da tipologia documental é fundamental e 

necessária que uma análise dos componentes internos do documento seja feita de maneira segura e 

coerente por parte desses que se comprometem em fazê-la. Esses componentes serão importantes 

para a compreensão do contexto de produção do documento. 

E é justamente quando falamos desta característica particular da tipologia que a principal 

distinção entre a mesma e a diplomática pode ser melhor entendida. A tipologia busca compreender 

o contexto de produção do documento, já a diplomática analisa apenas o documento por si só, para 

averiguar sempre a sua autenticidade. 

Para que possamos entender o documento em sua perspectiva tipológica, é importante que se 

consiga identificar os elementos que o compõem. É bem claro que cada tipo documental possui 

componentes específicos, independente de sua espécie. Levando em consideração os documentos 
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públicos, vamos tomar como exemplo um documento produzido pela prefeitura de Campo Belo – 

MG.  

 

 

Quadro 1: Modelo do verbete do Manual de Tipologia Documental do Município de Campo Belo (MG) 

Requerimento de licença para construção 

 

Órgão produtor 

Setor de Fiscalização e Urbanismo / Divisão de Urbanismo, Limpeza Urbana, Meio Ambiente e Paisagismo 

 

Competência 

Expedir o alvará de aprovação, acompanhar os elementos indispensáveis ao início da obra, inclusive cópia 
autêntica da futura edificação. (art. 41, inc. III, LM 29) 

 

Objetivo da produção 

Autorização da licença de construção. 

 

Conteúdo 

Destinatário, nome e endereço do requerente, assunto, local e data, assinatura do requerente, número do 
protocolo, assinatura do secretário. 

 

Fundamento legal 

Lei Municipal Complementar nº 17, de 17/09/1994. 

 

Documentos anexos 

Projeto arquitetônico 

 

Tramitação 

Elaborado em 02 vias. O interessado protocola o documento no Protocolo Geral que encaminha ao Setor de 
Fiscalização e Urbanismo para análise e concessão da licença. 1ª via – encaminhada ao requerente junto 
com o alvará de licença de construção. 2ª via –arquivado no setor. 

 

Prazo de arquivamento 

Permanente 

 

Destinação 

Preservar 

Fonte: RODRIGUES, Ana Célia. Tipologia documental como parâmetro de classificação e avaliação em arquivos 

municipais. Cadernos de Estudos Municipais. Universidade do Minho (Portugal):v.17/18, n.jun a dez, p.11-46, 2005. 

Quadro utilizado neste momento como exemplo de identificação de tipologia documental. 

 

 

Apesar de se tratar de um documento que atende as necessidades administrativas do setor de 

urbanismo, o que se leva em consideração mesmo é sua atividade, sua função que neste caso é a 

atividade de aquisição, compra. Isso implica em dizer que qualquer setor que queira realizar a 

aquisição de qualquer coisa precisa preencher o mesmo formulário, o documento será o mesmo para 

ambos os setores, mesmo que suas atividades administrativas sejam diferentes, e é justamente 
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através do uso destes componentes no documento que a tipologia documental consegue, através da 

análise do contexto de produção, identificar as diferentes naturezas do documento dentro da 

organização, e essa padronização documental é necessária para uma melhor gestão dos documentos.  

Sabemos que os componentes já foram apresentados no documento acima, apesar disto, 

também serão explicados aqui, para uma melhor fixação. Esses componentes internos do 

documento são:  

 

 Órgão Produtor (quem produz o documento, seja setor, secretaria, etc.) 

 Competência(meio pelo qual o documento foi produzido e contempla o desempenhar de sua 

função). 

 Objetivo da produção (Obter o resultado daquilo que se solicita no documento). 

 Conteúdo (campos que devem conter na estrutura interna do documento). 

 Fundamento Legal (legislação que dá alguma sustentação para a realização desta 

atividade). 

 Documentos Anexos (todo e qualquer documento que acompanhe o processo e estabeleça 

alguma relação com o documento principal). 

 Tramitação (os lugares onde o documento deve percorrer para atender os requisitos 

administrativas). 

 Prazo deArquivamento (verifica-se junto à tabela de temporalidade). 

 Destinação (de acordo com o tipo documental, também verificável junto à tabela de 

temporalidade).  

A partir da análise destes componentes que o processo administrativo ou em uma visão mais 

poética, “contam a história”do documento, podemos descobrir seu contexto. 
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4.APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA 

DOCUMENTAL DA DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 

DOCENTES DA UFF 

4.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE: BREVE HISTÓRICO  

 A ideia da criação de uma Universidade para o Estado do Rio de Janeiro partiu da 

Associação Fluminense de Professores Católicos, em 1946. A Universidade Federal Fluminense - 

UFF - foi criada pela Lei nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960, com o nome de Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro - UFERJ. A ela incorporaram-se as cinco faculdades federais já 

existentes em Niterói - Faculdade de Direito de Niterói, Faculdade Fluminense de Medicina, 

Faculdade de Farmácia e Odontologia, Escola de Odontologia e Escola Fluminense de Medicina 

Veterinária - e agregaram-se estabelecimentos de ensino estaduais - Escola de Enfermagem do 

Estado do Rio de Janeiro, Escola Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social do Estado 

do Rio de Janeiro - e particulares - Faculdade Fluminense de Filosofia e Faculdade de Ciências 

Econômicas de Niterói. 

Em 13 de dezembro de 1961, pela Lei nº 3.958, os estabelecimentos a ela agregados foram-

lhe incorporados e, assim, federalizados. Em 1964, o Hospital Municipal Antônio Pedro, hoje 

Hospital Universitário Antônio Pedro, foi incorporado à Universidade visando ao ensino e à 

pesquisa nas áreas de saúde e assistencial. 

Hoje, a UFF é constituída por 40 Unidades de Ensino sendo 23 Institutos, 10 Faculdades, 6 

Escolas e 1 Colégio de Aplicação. São ao todo 124 Departamentos de Ensino, 129 Cursos de 

Graduação presenciais e 6 Cursos de Graduação a distância oferecidos em 28 Polos da Universidade 

Aberta do Brasil, em convênio com o CEDERJ-RJ. Na Pós-Graduação Stricto Sensu são 80 

programas de Pós-Graduação e 119 cursos, sendo 42 de Doutorado, 59 de Mestrado Acadêmico e 

18 Mestrados Profissionais. A Pós-Graduação Lato Sensu apresenta 131 cursos de especialização e 

32 programas de Residência Médica. 

Mas, se em 1961, a recém-criada UFERJ contava com apenas 60 docentes, 170 funcionários 

e 3 mil alunos, na atualidade, a UFF corresponde a uma população de: 3.410 docentes ativos sendo 

75% doutores e 15% mestres; 4.457 servidores técnico-administrativos; 2.259 terceirizados sendo 

402 lotados no HUAP, 40.941 discentes de graduação em que 33.499 cursam a Graduação 

Presencial e 7.442 a Graduação a Distância. Em 2015, a UFF registrou 6.305 alunos de Pós-

Graduação Stricto Sensu, sendo 2.184 no Doutorado, 3.072 no Mestrado Acadêmico e 1.049 em 

Mestrados Profissionais. Na Especialização registramos 212 médicos residentes e 11.943 alunos em 

Especialização a Distância. 

Na Reitoria, em Icaraí, funcionam os órgãos de assessoramento ao reitor, as quatro pró-
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reitorias, órgãos auxiliares, complementares e os conselhos superiores. Os conselhos Universitário e 

de Ensino e Pesquisa regulamentam e orientam a política educacional do ensino, da pesquisa e da 

extensão na universidade. Presididos pelo reitor, são integrados por representantes do corpo docente 

e discente e da comunidade de Niterói. O acompanhamento, a fiscalização econômico-financeira da 

universidade são competências do Conselho de Curadores. 

Uma das atribuições da universidade é a concessão serviços para seus servidores, docentes 

ou técnico administrativos, dentre esses serviços existe o de qualificação e capacitação de seus 

docentes, seja dentro ou fora do país. Este serviço é oferecido em caráter de afastamento de suas 

atividades dentro da universidade e seu processo é realizado por meio da Divisão de Capacitação e 

Qualificação de Docente. E foi mediante a análise de um tipo documental que é produzido por este 

departamento que foi possível realizar o estudo de caso deste trabalho. 

 

 

4.2 DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTE 

Como um setor que integra a estrutura administrativa e funcional da universidade, a divisão 

de capacitação e qualificação de docente desempenha um papel muito importante no que consiste 

em melhorar a capacidade e qualidade dos docentes da universidade, afim de aprimorar seus 

conhecimentos, um benefício que alcança a todos.  

Muito mais do que oferecer um serviço, a existência deste setor é a garantia do cumprimento 

da lei. 

Abaixo apresentamos o organograma atualizado da UFF de modo a localizar o setor em 

questão: 
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Figura 1. Fonte: http://www.uff.br/?q=br/organogramas 

 

http://www.uff.br/?q=br/organogramas
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                                   Figura 2. Fonte: http://www.uff.br/?q=br/organogramas  

 

 

A Lei 8.112, 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

 Art. 96. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a 

participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou 

mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 

respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto 

sensu em instituição de ensino superior no País (Incluído pela Lei nº 11.907, de 

2009). 

 

Um fato interessante é que o processo de afastamento é previsto também no regulamento 

interno da própria universidade.  

Art. 97 – Além dos casos previstos em lei, o ocupante de cargo ou emprego das 

carreiras de magistério poderá afastar-se de suas funções nos seguintes casos: I - 

para aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras; II – para prestar 

colaboração temporária a outra instituição federal de ensino superior ou de 

pesquisa; e III – para comparecer a congresso ou reunião relacionados com sua 

atividade de magistério.Parágrafo único – O Conselho de Ensino e Pesquisa  

especificará as condições e normas a que devem obedecer os afastamentos 

previstos neste artigo (UFF – Regimento interno, s/nº). 

 

 

Entretanto, esse regimento da universidade não possui data e encontra-se desatualizado, pois 
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como no próprio Art. 97 é mencionado, o setor responsável por informar as condições e normas 

para a realização do processo de afastamento é o Conselho de Ensino e Pesquisa, e hoje o setor 

responsável por realizar tais funções, como já vimos anteriormente é a Divisão de Capacitação e 

Qualificação Docente. 

Desta forma, todo o processo de afastamento para capacitação e qualificação de docente é 

realizado mediante o regimento da Lei 8.112, obedecendo as disposições legais impostas na Lei, os 

docentes da universidade podem usufruir deste direito. O Art. 96 da sessão IV diz que: 

 

O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não 

possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante 

compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em 

instituição de ensino superior no País. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 

 

§1º Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com 

a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação 

em programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que 

serão avaliados por um comitê constituído para este fim. (Incluído pela Lei nº 

11.907, de 2009) 

 

§2º Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado 

somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo 

órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para 

doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado 

por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou 

com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de 

afastamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 

 

§3º Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão 

concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou 

entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que 

não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com 

fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de 

afastamento. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010) 

 

§4º Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1o, 2o e 3o 

deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno 

por um período igual ao do afastamento concedido. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 

2009) 

 

§5º Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes 

de cumprido o período de permanência previsto no § 4o deste artigo, deverá 

ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. (Incluído pela Lei nº 

11.907, de 2009) 

 

§6º Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no 

período previsto, aplica-se o disposto no § 5o deste artigo, salvo na hipótese 

comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do 

órgão ou entidade. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 
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§7º Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, autorizado 

nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1o a 6o deste artigo. (Incluído 

pela Lei nº 11.907, de 2009) 

 

  

                           

Sobre os afastamentos do país, estes sempre são considerados de longo prazo e o servidor 

obtém liberação de 100% de sua carga horária de serviço. 

Os afastamentos podem ser sem ônus, com ônus ou com ônus limitado. Os afastamentos 

sem ônus são aqueles em que o servidor perde o direito de receber seus vencimentos e benefícios 

enquanto estiver afastado, afastamento com ônus, o servidor continua recebendo a manutenção de 

seus vencimentos e vantagens. “Parágrafo único. Classifica-se como ônus limitado o afastamento 

com auxilio ou bolsa de agências estaduais de fomento (Faperj, Fapesp, Fapemig etc), ou com 

recursos próprios do servidor. ” (DECRETO 161-2011). 

O servidor pode solicitar o afastamento afim de realizar cursos de aperfeiçoamento, 

especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, congressos, seminários, simpósios, eventos 

congêneres entre outros.  

O servidor que deseja solicitar o afastamento terá que cumprir em seu regresso, um vínculo 

de pelo menos o dobro do tempo que seu afastamento levou. Também não poderá pedir exoneração, 

licença ou qualquer coisa do tipo até que esse prazo seja cumprido. 

Os prazos de afastamento não podem ultrapassar o tempo que já lhe foram atribuídos, sendo 

assim os prazos para aperfeiçoamento e especialização serão de 01 ano, o mestrado 02 anos, 

doutorado 04 anos, pós-doutorado 01 ano, e para congressos, seminários, simpósios e eventos o 

prazo é de 15 dias. 

Para que o servidor possa solicitar o seu afastamento o formulário de afastamento deverá ser 

preenchido corretamente. Este formulário é produzido pelo Proppi e juntamente com o formulário 

de afastamento, existe o termo de compromisso que deverá ser assinado pelo servidor e sua chefia 

de departamento. 

Para cada afastamento, além do formulário e termo de compromisso, é necessário a reunião 

e apresentação de uma série de documentos que compõe o processo. Para os cursos de 

aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado o servidor deverá apresentar:  

 ata da reunião departamental,  

 declaração de aluno regularmente matriculado, especificando início e fim do curso,  

 comprovante de concessão bolsa ou auxilio (obrigatório para mestrado e doutorado no 

exterior). 

Para o pós-doutorado alguns documentos são os mesmos, mas para esse afastamento existem 
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documentos a mais, são eles: 

 ata da reunião departamental,  

 carta – convite ou aceite formal,  

 comprovante de concessão bolsa ou auxilio (obrigatório para pós-doutorado no exterior). 

 plano de estudos, trabalho ou pesquisa que abranja todo o período de afastamento.   

A próxima fase consiste nas etapas em que o processo é submetido para que possa ser 

analisado e desta forma, deferido ou indeferido. Após a solicitação do servidor ser avaliada por seu 

departamento e reunir todos os documentos necessários, estes devem ser encaminhados para o seu 

protocolo setorial. O documento tramita para o Proppi onde é realizada a análise documental e 

enquadramento legal. 

A autorização é emitida pelo Reitor ou pelo CEP, e em seguida publicada no Diário Oficial 

da União, posteriormente o próprio ou sua chefia serão informados sobre a publicação. Logo após o 

retorno do servidor o processo é arquivado em seu respectivo protocolo.   

 

 

Quadro 2 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PRODUTOR 

 

Órgãoprodutor:Divisão de Capacitação e Qualificação Docente 

Subordinação:Coordenação de Pessoal Docente 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Atividades:  

 

 Propor, implementar e executar a política de capacitação e de qualificaçãoemnível de pós-

graduação para o corpo docente da UFF; 

 

 Incentivar a qualificação dos docentes, em nível de pós-graduação stricto sensu. 

 

Atividades:  

 

 Gerência do Programa de Qualificação da UFF/PQUFF - modalidades Auxílio-

Qualificação Stricto Sensu e Auxílio-Dissertação/Tese. 

 

 Processamento das solicitações de afastamento, no País e no Exterior, para: 

 

 Curso de pós-graduação em nível de especialização 

 Curso de mestrado 

 Curso de doutorado 

 Estágio de doutorado no exterior (doutorado-sanduíche) 

 Estágio pós-doutoral 
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 Intercâmbio e missões 

 Participação em eventos científicos (congressos e similares) no exterior. 

Obs.: Em regime de cooperação com a Divisão de Capacitação e Qualificação dos Técnico-

Administrativos (DCQTA), e em caráter temporário, estamos processando também os afastamentos 

dos servidores técnico-administrativos. 

 Processamento das solicitações de licença para capacitação de docentes. 

 

 Divulgação dos programas institucionaisde fomento (bolsas de estudo e auxílios) da CAPES, 

do CNPq e da FAPERJ, além da UFF. 

 

 Manutenção de banco de informaçõesinstitucionais sobre a qualificação docente e técnico-

administrativa emnível de pós-graduação. 

 

 Acompanhamento da qualificação em nível de pós-graduação dos docentes e dos técnico-

administrativos, com e semafastamento, no País e no Exterior, por meio de relatórios 

sintéticos de atividades e de avaliações dos orientadores; 

 

 Publicação no Diário Oficial da União e/ou no Boletim de Serviço da UFF das autorizações de 

afastamento no País e no exterior e das concessões de licença para capacitação de docentes; 

 

 Gerência das bolsas do Prodoutoral-CAPES relativas à qualificação docente; 

 

 Articulação com as agências de fomento, principalmente a Coordenação de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) do MEC. 

 

Entrevistador: Luiz Fernando Andrade Lima Júnior Data: 14/07/2016 

Fonte: Dados recolhidosemhttp://www.cpd.uff.br/content/divisao-de-capacitacao-e-qualificacao-docent 

 



40 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO TIPOLOGIACA: PROCESSO DE AFASTAMENTO 

DOCENTE 

 

Compreender os tipos documentais e seus métodos são coisas fundamentais para que 

possamos realizar as demais operações arquivísticas do processo de gestão, bem como a forma de 

identificação das atividades e que geram o documento e a forma como se apresentam os elementos 

internos que o compõe.  “Diante disto, a tipologia documental é congruente a razão pela qual os 

documentos foram criados, isto é, a gênese documental, pois a mesma os analisa a luz da ação que 

originou o procedimento administrativo.” (MAIA, 2011, p. 36). Nesse sentido, concordamos com 

Bellotto, para quem a tipologia documental 

 

É de interesse imediato do produtor e do interessado e vigora obrigatoriamente 

para a produção, tramitação e uso primário. Enquanto tipo documental, ela 

caracteriza coletividades; pode receber denominações abrangentes; vale 

coletivamente pela atividade que representa; define-se pela procedência e, 

enquanto acumulação, interessa principalmente aoprodutor e ao pesquisador; 

vigora para os arquivos corrente, intermediário, permanente e uso secundário 

(BELLOTTO, 2002, p.96). 

 

Isto posto, apresentamos abaixo o tipo documental processo de afastamento docente e os 

documentos que o compõem. 
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Figura 3: Solicitação de afastamento 

 

  
Figura 4: Memorando 
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Figura 5: Solicitação de afastamento   

 
Figura 6: Solicitação de afastamento
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figura 7: Solicitação de afastamento      

    
Figura 8: Resumo de artigo 
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Figura9: Solicitação de afastamento 

Figura11: Solicitação de afastamento 

Figura10: Solicitação de afastamento 

Figura12: Solicitação de afastamento 
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Figura13: Solicitação de afastamento 

Figura15: Solicitação de afastamento 

Figura14: Parecer 

Figura16: Solicitação de afastamento 
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Figura17: Diário Oficial da União 

Figura19: Memorando 

Figura18: Diário Ofical da União 

Figura20: Diário Oficial da União 
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Figura21: Memorando 

Figura23: Relatório de viagem 

Figura22: Parecer 

Figura24: Relatório de viagem 
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Figura25: Relatório de viagem 

Figura27: Parecer 

Figura26: Parecer 

Figura28: Solicitação de afastamento 
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Figura29: Solicitação de afastamento 

Figura31: Parecer 

Figura30: Solicitação de afastamento 

Figura32: Encaminhamento para o protocolo 
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Figura33: Solicitação de afastamento 

Figura35: Solicitação de afastamento 

Figura34: Solicitação de afastamento 

Figura36: Solicitação de afastamento 
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Figura37: Paracer 

Figura39: Parecer 

Figura38: Diário Oficial da União 

Figura40: Solicitação de afastamento.
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Apresentados os documentos que compoem o proceso de afastamento docente, procedemos 

para o preenchimento do formulario de identificação do tipo documental.

 

 

Quadro 3 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

 

Tipo documental: Afastamento para capacitação ou qualificação no exterior. 

Órgãoprodutor: DCQD/CPD – Divisão de Capacitação e Qualificação Docente. 

Competência: 

Autorização de afastamento para realização de ação de capacitação ou qualificação profissional no 

Exterior, que contribua para o desenvolvimento do servidor e da instituição. 

Objetivo da produção: Autorização para afastamento de docente. 

Conteúdo:Nome, endereço do requerente, assunto, local e data, assinatura do requerente, número 

do protocolo, documentos anexos, documentos pessoais do requerente. 

Fundamento legal: 

Lei nº 8.112/90 e nos Decretos nº91.800/85; 1.387/95 e 5.707/2006. 

Documentos Anexos: 

 Ata da plenária departamental (apenas docente comafastamento superior a 15 dias de 

duração). 

 Carta-convite / carta-aceite. 

 Programa do evento. 

 Comprovante de inscrição no evento. 

 Declaração de aluno regularmente matriculado (para Mestrado e Doutorado). 

 Documento de concessão da bolsa/auxílio. 

 Plano de viagem (caso o afastamentotenhamais de umafinalidade). 

 Termo de compromisso 

 Formulário de relátoria de viagem 

 Diário Oficial da União 

Tramitação: 

Para dar inicio ao proceso, o interesado deve protocolar, no protocolo de suaunidade, o formulário 

de solicitação, o termo de compromisso e os demais documentos de comprovação do evento a ser 

realizado e aguardar a comunicação da DCQD/CPD, feita por e-mail, comcópia da autorização de 
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afastamento publicada no DiárioOficial da União. 

Prazo de arquivamento:7 anos 

Destinação:Eliminar 

Entrevistador: Luiz Fernando Andrade Lima Júnior Data: 14/07/2016 

Fonte: : RODRIGUES, Ana Célia. Tipologia documental como parâmetro de classificação e avaliação em arquivos 

municipais. Cadernos de Estudos Municipais. Universidade do Minho (Portugal):v.17/18, n.jun a dez, p.11-46, 2005. 

Dados recolhidos em http://www.cpd.uff.br/content/divisao-de-capacitacao-e-qualificacao-docente 

 

http://www.cpd.uff.br/content/divisao-de-capacitacao-e-qualificacao-docente
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5. SOBRE PRAZOS DE GUARDA E DESTINAÇÃO FINAL 

 

Se faz necessário ressaltarmos a terminología utilizada em cada tabela analisada e também é 

importante comprender a política que cada instituição utiliza para fazer a gestão de seus 

documentos. Algumas similaridades podem ser compreendidas debido ao fato de que o proceso de 

afastamento para capacitação e qualificação no exterior é regido por Lei. Desta forma, surge uma 

certa padronização na hora de producir os documentos.  

Uma observação importante é dizer que a Universidade Federal Fluminense utiliza como 

instrumento a tabela de atividades meio do Arquivo Nacional, por isso consta na tabela comparativa 

de prazos de guarda a tabela do Arquivo Nacional e não a da Universidade Federal Fluminense. 

 

TABELA DE TEMPORALIDADE CONARQ 

 
Figura 41 

 
Print da Tabela de Temporalidade CONARQ 
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PRINT DE TELA SAESP 

 

 
Figura 42 

 
Print da Tabela de Temporalidade SAESP 

 

PRINT TELA SAUSP 

 

Figura 43 

 
Print da Tabela de Temporalidade SAUSP 
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Apresentados os instrumentos de gestão das três instituições, seguimos para a análise 

comparativa dos prazos de guarda e destinação final. 

Quadro 4 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DE PRAZOS DE GUARDA  E DESTINAÇÃO FINAL 

 

 

Processo de afastamento para o exterior (sem ônus para a instituição) 

 

 

INSTITUIÇÃO 

 

ARQUIVO 

CORRENTE 

 

ARQUIVO 

INTERMEDIÁRIO 

 

 

DESTINAÇÃO 

ARQUIVO NACIONAL 
Terminologia: No exterior 

(Afastamento do país) – sem ônus 

para a instituição. 

 

7 anos 

 

 

 

Eliminar 

SAUSP 

Terminologia: Processos de 

autorização de afastamento de 

funcionario. 

 

*Vigência 

 

55 anos 

 

Eliminar 

 

SAESP 

Terminologia:Processo de 

afastamentos ou licenças. 

 

*Vigência 

 

 

5 anos 

 

Eliminar 

Dados recolhidos das Tabelas de Temporalidade do ARQUIVO NACIONAL, SAUSP e SAESP. 

 

Outro fato importante para ser reforçado é que o quadro dos prazos de guarda foi feita 

mediante as tabelas do SAUSP e do SAESP, que utilizam a classificação por tipo documental e a 

tabela do Arquivo Nacional, que utiliza a Classificação por assunto. 

Quando olhamos os prazos de guarda, podemos observar que os prazos apresentados em 

cada Tabela de Temporalidade são muito diferentes. Normalmente os prazos de guarda são 

respaldados por Lei, mas cada tipo documental possui uma temporalidade própria e a instituição 

pode definir um prazo próprio, o melhor que atenda as suas necessidades. 

SAUSP e SAESP trabalham com a ideia de tipo documental na hora de elaborar suas Tabelas 

de Temporalidade, compartilham do uso e respeito da vigência na fase corrente do documento, já na 

fase intermediária a diferença entre os prazos é enorme, mas independente deles a destinação é a 
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mesma. Já o Arquivo Nacional utiliza a ideia de classificação por assunto, o que gera problemas 

para a sua compreensão, a classificação por assunto é ampla, permite a ambiguidade em alguns 

casos. A classificação por assunto não é aconselhada, pois não consegue entender os documentos 

nem as séries documentais. Desta forma o Arquivo Nacional possui a terminología mais distinta 

entre as 3 apresentadas e os prazos de igual forma, também são diferentes até a fase de destinação 

final.    

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fascinante poder observar a ligação implícita entre os campos de conhecimento da 

Arquivologia. Nada está “solto” ou perdido, mas sim engajado em soluções para os problemas das 

funções, umas para as outras. A capacidade de ser totalmente interdisciplinar e mesmo assim não 

perder sua identidade, e mais, de não fazer com que o seu profissional, consciente de sua postura, 

não se perca dentro de suas funções e atividades, sem sofrer desvios, mas orientando e auxiliando 

nas demandas dos arquivos e da administração pública e ou privada.  

A realização das funções arquivísticas é fator preponderante para o bom regimento de 

qualquer administração, no decorrer de suas atividades. Ainda que pouco disseminadas no Brasil, 

seu entendimento e compreensão é algo que tem crescido ao decorrer dos tempos, pois muitos já 

perceberam que não se pode mais renegar aos critérios arquivisticos - que pautados por normas 

técnicas e legislativas mostram-se muito valiosos. 

E no seio de tudo isso, de todo esse frisson, encontramos a teia funcional que, digamos 

assim, “faz rodar”, o processo arquivistico e administrativo; avaliação, ciclo vital e gestão de 

documentos que de maneira mais ampla engloba as duas anteriores e outras mais que aqui não 

foram citadas.   

      Para a diplomática e tipologia documental, todas as disposições para os métodos de 

análise de documentos e suas características próprias contribuem de grande forma para que a 

avaliação desses documentos possa ocorrer e, desta forma, o processo de gestão de documentos 

aconteça de forma mais eficiente. 

      Em uma visão histórica do desenvolvimento da avaliação de documentos e da 

diplomática, suas práticas são algo muito incidentes na relação de uma com a outra. Pois quando 

abordamos a gestão de documentos como uma atividade fundamental para que uma instituição 

possa obter sua saúde administrativa, não podemos deixar de lado todas as suas funções e operações 

que contribuem para esse real funcionamento. Logo que compreendemos esses processos podemos 

observar que quando analisamos as características do documento, seja pela perspectiva da 
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diplomática levando em consideração o documento per si, e a tipologia documental que procura 

analisar o documento diante do seu contexto, compreendendo as atividades e processos que deram 

origem ao documento, são fundamentais para que se possa nesta fase, já iniciar a gestão de 

documentos.  

      Desta forma, é possível que o documento possa ser identificado, descrito, avaliado e 

classificado desde sua criação, sendo assim, a gestão de documentos seria realizada de forma mais 

abrangente e com maior qualidade.  

      Mas como já falado anteriormente, não é necessário que a utilização das práticas de 

análise tipológica aconteçam somente produção documental, ela é importante pois pode ser 

realizada em qualquer fase do ciclo vital dos documentos, possibilitando assim a gestão do que é 

produzido e do que é acumulado.  

      É importante dizer que a realização das análises documentais e sua relação com as 

práticas arquivísticas só são possíveis pois respeitam os princípios fundamentais da arquivística.  

 

Proveniência, é a marca de identidade do documento relativamente ao 

produtor/acumulador, o seu referencial básico, o “princípio, segundo o qual os 

arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter sua 

individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa”;  

 

Unicidade, ligado à qualidade “pela qual os documentos de arquivo, a despeito da 

forma, espécie ou tipo, conservam caráter único em função de seu contexto de 

origem”. Esse princípio nada tem que ver com a questão do “documento único”, 

original, em oposição às suas cópias. Esse ser “único”, para a teoria arquivística, 

designa que, naquele determinado contexto de produção, no momento de sua 

gênese, com aqueles caracteres externos e internos genuínos e determinados dados, 

os fixos e os variáveis, ele é único, não podendo, em qualquer hipótese, haver outro 

que lhe seja idêntico em propósito pontual, nem em seus efeitos; 

 

Organicidade, sua condição existencial. As relações administrativas orgânicas 

refletem-se no interior dos conjuntos documentais. Em outras palavras, a 

organicidade é a “qualidade segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, 

funções e atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relações internas 

e externas”. Os documentos determinantes/resultados/conseqüências dessas 

atividades guardarão entre si as mesmas relações de hierarquia, dependência e 

fluxo e 

 

Indivisibilidade, sua especificidade de atuação. Fora do seu meio genético, o 

documento de arquivo perde o significado. Também conhecido como “integridade 

arquivística, é característica que deriva do princípio da proveniência, segundo a 

qual um fundo deve ser preservado sem dispersão, mutilação, alienação, destruição 

não autorizada ou acréscimo indevido” (CAMARGO & BELLOTTO, 1996Apud 

BELLOTTO, 2002, p.23 – 23, grifo da autora). 

 

 

 

A cooperação entre as etapas de gestão de documentos é essencial para que a mesma possa 
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acontecer de uma forma eficiente e de qualidade. A identificação dos documentos é o caminho para 

que possamos praticar a classificação e avaliação dos documentos, essas são funções primordiais na 

Arquivologia, mas muitas divergências ainda existem no momento de realizar tais operações. Um 

forte exemplo é justamente quando classificamos os documentos, pois não existe um padrão, e cada 

documento recebe uma temporalidade diferente, dependendo da nomenclatura que receba, uns por 

serem classificados como assunto e outros por serem classificados por tipo documental o que é o 

mais aconselhável.    

 

 

REFERÊNCIAS 

 
AMARAL, Cléia Marcia Gomes, MEDEIROS, Nilcéia Lage. A REPRESENTAÇÃO DO CICLO 

VITAL DOS DOCUMENTOS: UMA DISCUSSÃO SOB A ÓTICA DA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS. Rio Grande do Sul, p.13, 2010.  

 

ARQUIVO NACIONAL. (Brasil). Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de 

Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. Disponível em; 

<http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf&gt;>. Acesso 

em: 2 jun. 2016. 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES. Manual de arranjo e descrição de 

arquivos. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1973. 

 

 

BERNARDES, I. P. Como avaliar documentosde arquivo. São Paulo: Arquivo do Estado, p. 89, 

1998.  

 

BRASIL. Conselho Nacional de Arquivos. Resolução n. 14, de 24 de outubro de 2001. Aprova a 

versão revisada e ampliada da resolução n. 4, de 28 de março de 1996, que dispõe sobre o código de 

classificação de documentos de arquivo para a administração pública. Atividades-meio, a ser 

adotado como modelo para os arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a destinação de documentos de arquivo 

relativos as atividades-meio da administração pública. Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>. Acesso em: 15 de julho 

de 2016. 

 
BRASIL. Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais. Diário Oficial da União. v.6, p.23.947, dez.1990. Seção I. 

 

BELLOTO, Heloísa Liberalli. Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documentos de arquivo. São 

Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial, 2002. 120 p.( Projeto Como Fazer, 8). 

 

BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: tratamento documental. 2. ed. rev. e ampl. Rio de 

Janeiro: FGV, 2004. 

 

CAMARGO, A. M. de A.; BELLOTTO, H. L. Dicionário de terminologia arquivística. São Paulo: 

Associação dos Arquivistas Brasileiros, 1996. 142 p. 

 



60 

 

COOK, Terry. Mind Over Matter: Towards a New TheoryofArchivalAppraisal. In The ArchivalImagination: Essays in 

Honourof Hugh Taylor, editedby Barbara Craig, 38-70. Ottawa: AssociationofCanadianArchivists, 1992. 

 

COOK, T. Macrovaloración y análisis funcional: lapreeminencia de lainteracciónpolíticosocial 

sobre elgobierno. Tabula: Revista de Archivos de Castilla y León / Asociación de Archiveros de 

Castilla y León. Salamanca, n. 6, p.87-103, 2003. 
 

CORTÉS, Vicenta. Los documentos y sutratamientoarchivístico. Boletín de la ANABAD, n.3, p.365-385, 1981. 

 

CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. O. Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: 

Brinquet de Lemos, 2008. 
 

DICIONÁRIO de terminologia arquivística. Ana Maria de Almeida Camargo, Heloísa Liberalli Bellotto (coord.).São 

Paulo: Associação dos Arquivistas Brasileiros – Núcleo Regional de São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 2012. 

 

DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporâneos como provas de ação. Estudo histórico, Rio de Janeiro, 

v.7, n.13, p. 49 - 64, 1994.  

 

GONÇALVES, Janice. Registros para a História: a avaliação de arquivos na contemporaneidade. Associação 

Nacional de História – XXIV Simpósio Nacional de História, p.7, 2007. 

 

INDOLFO, Ana Celeste. Gestão de documentos: uma renovação epistemológica no universo da arquivologia. Rio de 

janeiro, v.3, n.2, 2007. Disponivel em: <www.arquivista.net>. Acesso em 15 set. 2014. 

 

JENKINSON, H. A manual 

ofarchiveadministrationincludingtheproblemsofwararchivesandarchivemaking. Londres: Oxford, 

1922. 
 

LOUSADA, Mariana. A evolução epistemológica do conceito de avaliação documental na arquivística e sua 

importância para a construção da memória. In: R. Ibero-ameri. Ci . Inf, Brasília, v.5, n.2, p.63 – 78, 2012. 

 

MAIA, Vivian. IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DA GESTÃO 

DOCUMENTAL: estudo de caso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 2011. 82f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Arquivologia). – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2011.  

 

POSNER, Ernst. Alguns aspectos do desenvolvimento arquivístico a partir da revolução francesa. 

The American Archivist. Trad. LêdaBoechat Rodrigues. p. 159 – 172, 1940. 

 

RODRIGUES, Ana Célia.  A identificação como função arquivística: anotações para um debate In: 

VI Congresso de Arquivologia do Mercosul, 2005, Campos do Jordão, SP. Anais do VI Congresso 

de Arquivologia do Mercosul. São Paulo, SP: CEDIC/PUC-SP, 2005.  

 

RODIGUES, Ana Célia. Diplomática contemporânea como fundamento metodológico da 

identificação de tipologia documental em arquivos. 2008. 258p. Tese (Doutorado em História 

Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2008. 

 

RODRIGUES, A. C. Identificação: uma metodologia de pesquisa para a Arquivística. In: 

VALENTIM, M.L.P. (org.). Estudos avançados em Arquivologia/. Marília: Oficina Universitária; 

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. p. 197-215. 

 
RODRIGUES, Ana Márcia Lutterbach. A teoria dos arquivos e a gestão de documentos. Perspect. C I. Belo Horizonte, 

v.11, n.1, p. 102-117, 2006. 

 

SCHELLENBER,T.R. Arquivos Modernos: princípios e técnicas.6° ed: Rio de Janeiro, Editora 



61 

 

FGV, 2006 

 

SCHMIDT, C. A construção do objeto científico na trajetória histórico-epistemológica da 

Arquivologia. São Paulo: Associação de Arquivistas de São Paulo, 2015.  

 

TOGNOLI, N. B.; GUIMARAES, J. A. C. A Diplomática contemporânea como base metodológica 

para a organização do conhecimento arquivístico: perspectivas de renovação a partir das ideias de 

Luciana Duranti. In: CONGRESO ISKO ESPAÑA, IX, 2009, Valencia. Nuevas perspectivas para 

ladifusión y organizacióndelconocimiento Disponível em 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2921994>. Data de acesso: 02. jul. 2016. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Regimento interno. Niterói, Pró–Reitoria.  

 

VÁZQUEZ, M. Como selecionar documentos de archivo. Buenos Aires: Alfagrama, 2006. 

 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

205p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


