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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar uma proposta para tratamento da massa 
documental acumulada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. Para 
que tal objetivo fosse alcançado foi necessário compreender alguns conceitos básicos 
sobre gestão de documentos e seus procedimentos, sobre massa documental acumulada 
e como seria a gestão de documentos na UFRRJ. Por meio de um pré-diagnóstico feito 
por amostragem, buscou-se identificar qual seria a situação arquivística da Instituição 
com relação à massa documental acumulada nos setores. Este pré-diagnóstico foi 
aplicado e chegou-se a conclusão de que existe massa documental acumulada sem 
tratamento técnico arquivístico em todos os setores pesquisados. A UFRRJ não possui 
um arquivo instituído e sim uma a Seção de Arquivo e Protocolo Geral que desenvolve 
as atividades da área arquivística. Verificou-se que a Instituição não conseguiu 
implantar um plano de gestão de documentos e está iniciando os trabalhos com relação 
às políticas arquivísticas.  

Palavras-chave: Gestão de documentos. Massa documental acumulada. Políticas 
arquivísticas. 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to elaborate a proposal for the treatment of the 
accumulated documental mass in the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 
UFRRJ. In order to achieve this objective it was necessary to understand some basic 
concepts about documents management and it’s procedures, about accumulated 
documental mass and how would be the document’s management in UFRRJ. By the use 
of a pre diagnosis performed by sampling, it was attempted to identify the archival’s 
situation of the Institution related to the accumulated documental mass on the sectors. 
This pre diagnosis was implemented and reached to the conclusion that there are 
accumulated documental mass without archival technical treatment in all investigated 
sectors. The UFRRJ don’t have a instituted archive but an Archive Section and General 
Protocol that develop the achival’s area activities. It was verified that the Institution 
couldn’t implement a document’s management plan and is starting to work with the 
achival’s politics relation. 

Key-words: Document’s management. Accumulated documental mass. Archival’s 
politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como tema a gestão de documentos arquivísticos em 

Instituições federais de ensino superior, em específico o caso da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que possui considerável massa documental 

acumulada (MDA) adquirida ao longo dos 108 anos de atividade e objeto de estudo 

deste trabalho.  

O objeto de estudo desta pesquisa é a problemática que envolve a produção de 

documentos na UFRRJ. Nosso objetivo específico foi o de analisar as questões 

envolvidas na produção documental da UFRRJ e a consequente massa documental 

acumulada gerada por mais de 100 anos de produção. Apresentaremos, assim, uma 

proposta de ação para esta MDA. Não exibimos um plano de gestão de documental para 

esta instituição devido ao tempo de pesquisa ser curto, pois não teríamos tempo hábil 

para desenvolver um diagnóstico detalhado de toda situação na qual a universidade se 

encontra. 

O acervo da UFRRJ corresponde à data limite de 1925 – 2018, alguns, 

consultados – os mais recentes - com mais freqüência e outros raramente. Estão 

distribuídos na Seção de Arquivo e Protocolo Geral (SAPG) e em todos os Setores da 

instituição, portanto pode-se imaginar o volume deste acervo e objeto da referida 

pesquisa.  

A SAPG, é responsável por desenvolver todas as atividades relacionadas à área 

arquivística, inclusive as atividades de protocolo. Esta seção tem por finalidade 

coordenar e desenvolver a política e a gestão arquivística na universidade, promovendo 

a centralização dos documentos de arquivo e a disseminação da informação; e as ações 

do protocolo que faz parte desta seção são autuação, recebimento, expedição e 

recuperação de processos. A Seção de Arquivo e Protocolo Geral também é responsável 

por assegurar a disponibilização e a preservação dos documentos e das informações 

necessárias aos processos decisórios e à memória institucional.  

Atualmente o arquivo possui uma organização simples, onde é possível localizar 

em torno de 40% da documentação existente no acervo, que é basicamente composto 

por processos de dossiês de alunos (toda documentação gerada na vida estudantil) e 

processos gerados por servidores técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 

assistentes administrativos, docentes e discentes, ativos e inativos.  
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De acordo com o levantamento feito no acervo documental existente no Arquivo 

Geral foi possível constatar a inexistência de métodos arquivísticos, de classificação 

empregados na documentação. A massa documental acumulada não possui tratamento 

arquivístico e a documentação é relativa às fases intermediária e permanente.  O volume 

da documentação a ser tratada apresenta, em torno de 2.300 metros lineares e o Arquivo 

Geral possui uma área com 587,39 metros, ou seja, um volume muito grande de 

documentos para um setor pequeno. 

Diante dos fatos expostos, pareceu-nos oportuno e urgente esta proposta para 

tratamento da massa documental acumulada da Universidade Federal Rural do Rio 

Janeiro. Este trabalho será elaborado partindo de um pré-diagnóstico da situação das 

massas documentais acumuladas em 12 setores da instituição e da conscientização de 

todos os segmentos da UFRRJ com relação à importância da gestão de documentos e da 

preservação do acervo. Os critérios utilizados para a elaboração do formulário foram 

pensados de acordo com o que era encontrado nos setores durante algumas visitas 

técnicas realizadas e com as dúvidas que tínhamos sobre a documentação. A escolha dos 

setores ocorreu com aqueles que entraram em contato com as arquivistas e dentre eles 

foram escolhidos os que estavam com o seu acervo em situação crítica. Foi utilizado, 

também o critério obedecendo a hierarquia estabelecida pela estrutura organizacional da 

Instituição.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa e para que os objetivos fossem 

alcançados, primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico, depois pesquisa 

documental, visando recuperar legislações e normativas relacionadas às Instituições 

Federais de ensino Superior e com relação à história da UFRRJ. 

O trabalho foi dividido em três capítulos para uma melhor compreensão. O 

primeiro capítulo aborda a problemática da gestão de documentos na UFRRJ, que não é 

diferente de outras instituições que ainda não conseguiram implantá-lo.  

Ainda no primeiro capítulo é apresentado um breve histórico sobre a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desde sua criação até a apresentação de 

alguns novos cursos nos dias atuais. Esta instituição é centenária e tem um longo 

caminho de experiências, histórias e um vasto acervo que conta essa jornada. Cabendo, 

aí a preservação deste rico acervo que conta a história da instituição, dos seus cursos, 

servidores e alunos. 

O segundo capítulo aborda as questões relacionadas ao resultado e análise do 

formulário aplicado por amostragem em alguns setores da UFRRJ. O principal objetivo 
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deste questionário era reconhecer os arquivos e/ou depósitos que possuíam documentos 

sob sua guarda e identificar quais eram as condições de armazenamento, a quantidade 

de documentos, condições das informações quem seriam os responsáveis pelos acervos, 

além de oferecer orientações técnicas aos usuários e aos produtores de informações e 

documentos. 

A princípio, a área que seria pesquisada era a Seção de Arquivo e Protocolo 

Geral para conhecê-la melhor e identificar os documentos que compunham este acervo 

com a ideia de propor uma solução. Mas, com o passar do tempo sentiu-se a 

necessidade de expandir esta pesquisa para outros setores, uma vez que se o arquivo 

estava em situação crítica, já imaginamos como estariam os outros locais. 

Os setores participantes da pesquisa foram Reitoria (Secretaria); Reitoria (Salão 

Azul); Pró-Reitoria de Extensão; Pró-Reitoria de Graduação; Instituto de Agronomia; 

Departamento de Solos; Departamento Pessoal; Coordenação de Planejamento e 

Orçamento; Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino; Programa Institucional 

de Capacitação Docente e Técnico Administrativo; Divisão de Estágio e Seção de 

Arquivo e Protocolo Geral.  

Todos os setores envolvidos receberam muito bem as arquivistas e foram muito 

solícitos em mostrar os seus acervos e contarem o que sabiam sobre eles. 

O terceiro capítulo refere-se a uma proposta de tratamento da massa documental 

acumulada propriamente dita. Esta proposta apresenta rotinas para gerenciamento dos 

acervos e documentos relativos às atividades meio e fim no que diz respeito à massa 

documental acumulada, como forma de apoio à tomada de decisão, à preservação da 

memória institucional e à comprovação de direitos. 

Administrar bem um arquivo pode propiciar uma redução de custos com espaço 

físico. Esta proposta de tratamento para a massa documental acumulada irá fornecer 

subsídios para que ocorra a classificação e avaliação dessa massa, ficando pendente o 

tratamento da documentação corrente, e como sugestão, tratar essa documentação desde 

sua produção para que não ocorra novamente esse acúmulo de documentos 

implementando efetivamente um plano de gestão de documentos na instituição. 
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1 A PROBLEMÁTICA DA GESTÃO DE DOCUMENTOS NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

 

 A gestão de documentos pode parecer um assunto esgotado, saturado, mas não é 

o que acontece na prática. Muitas instituições ainda não conseguiram implantá-la 

totalmente, e nem terem seu acervo completamente organizado, assim como é o caso do 

objeto desse estudo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que 

deixou seu acervo sem garantias de guarda e preservação, no que diz respeito às práticas 

de gestão de documentos. 

 

 
Prédio Principal - P1: Prédio onde está localizada a Seção de Arquivo e Protocolo Geral - SAPG 

 

 

 A Rural é uma universidade centenária e com um longo caminho de experiências 

e histórias, detentora de um vasto acervo que conta a sua história e sua trajetória. Possui 

registros de sua criação pelo Decreto nº 8.3191 de 20 de outubro de 1910, com o nome 

                                                           
1
 Ver em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8319-20-outubro-1910-

517122-norma-pe.html. Acesso em: 01 jul. 2018. 
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de Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV). O nome atual 

surge somente no ano de 1965, pelo Decreto nº 4.7592.  

Após passar por vários locais no estado do Rio de Janeiro, que podem ser 

analisados através de decretos, leis, portarias e atas de reuniões, a UFRRJ, em 1948 

recebe seu campus – sede, localizado no município de Itaguaí, às margens da antiga 

Rodovia Rio-São Paulo, hoje denominada BR-465, e atual município de Seropédica. 

Hoje, a universidade conta com outros três campi nas regiões: Nova Iguaçu, Três Rios e 

Campos dos Goytacazes.  

No quadro abaixo são apresentados os principais decretos, decretos lei, lei e 

portarias que foram primordiais para a construção da UFRRJ.  

 

Quadro 1 

Ano Dispositivo legal Evento 

1910 
Decreto nº.  

8.319 

Foi criada a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária 

(ESAMV), que significou um marco para o ensino das ciências 

agrícolas no Brasil. O decreto de criação foi assinado pelo 

Presidente da República Nilo Peçanha e pelo Ministro da 

Agricultura Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda. 

 

1911 

A 

1913 

Decreto nº 

8.970 

Foi instalada sua primeira sede, no Palácio do Duque de Saxe, onde 

atualmente se encontra o campus principal do CEFET/RJ, no bairro 

Maracanã, no município do Rio de Janeiro - RJ. 

 

1916 
Decreto nº 

12.012 

As instalações foram fechadas com fundamentação na falta de 

recursos. A solução encontrada foi a de fazer a fusão com a Escola 

Agrícola da Bahia e a Escola Média Teórico-Prática de Pinheiro, 

onde hoje estão instalados o campus de Pinheiral e a Escola 

Agrotécnica Nilo Peçanha. 

 

1918 
Decreto nº 

12.894 

A ESAMV foi transferida para a Alameda São Boaventura, em 

Niterói - RJ, onde atualmente está em funcionamento o Horto 

Botânico do Estado do Rio de Janeiro. Neste momento, acontece 

um aumento significativo de alunos. 

 

                                                           
2
Ver em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4759-20-agosto-1965-368906-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em : 01 jul. 2018. 
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1920 
Decreto nº 

14.120 

Aprovação do novo regulamento da ESAMV. 

1925 - Criação do curso de Química Industrial Agrícola. 

1927 - 

A Escola mudou-se para o edifício sede do primeiro Ministério da 

Agricultura, na Praia Vermelha, no município do Rio de Janeiro - 

RJ.  

 

1934 Decreto nº. 23.858 

Foi feita a transformação dos cursos respectivamente em Escola 

Nacional de Agronomia, Escola Nacional de Medicina Veterinária e 

Escola Nacional de Química. A Escola Nacional de Agronomia 

subordinava-se à extinta Diretoria do Ensino Agrícola, do 

Departamento Nacional de Produção Vegetal; a Escola Nacional de 

Veterinária ao Departamento Nacional de Produção Animal, do 

Ministério de Agricultura. E a Escola Nacional de Química, por sua 

vez, foi transferida para o antigo Ministério da Educação e Saúde e 

viria a constituir-se na Escola de Engenharia Química da atual 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano as 

Escolas Nacionais de Agronomia e Nacional de Veterinária tiveram 

o regulamento comum aprovado e tornaram-se estabelecimentos-

padrão para o ensino agronômico do país.  

 

1936 - 

Tornou as Escolas independentes, com a aprovação de regimentos 

próprios. 

 

1938 
Decreto-Lei nº 

 982 

Reverteu a situação passando a Escola Nacional de Agronomia a 

integrar o Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas 

(CNEPA), recém-criado, e a Escola Nacional de Veterinária 

subordinada diretamente ao Ministro do Estado. 

 

1943 
Decreto-Lei nº 

 6.155 

Ocorre a reorganização do CNEPA surgindo a Universidade Rural, 

abrangendo a Escola Nacional de Agronomia, a Escola Nacional de 

Veterinária, os Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização, os 

Cursos de Extensão, o Serviço Escolar e Serviço de Desportos. 

Com esses cursos iniciou-se um programa de treinamento pós-

graduado para áreas específicas dos currículos de Agronomia e de 

Veterinária. 

 

1944 
Decreto nº 

 16.787 

Foi aprovado o novo regimento do CNEPA, que unificou os novos 

cursos de Aperfeiçoamento, de Especialização e de Extensão, além 
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da criação do Conselho Universitário, à semelhança do modelo 

existente hoje. 

 

1948 - 

Consolidaram-se novos cursos e serviços foram criados, bem como 

deu-se início às providências para a transferência de seu campus 

para as margens da Antiga Rodovia Rio-São Paulo, hoje 

denominada BR-465, no atual município de Seropédica - RJ. 

 

1961 
Decreto nº 

50.133 

Alterou-se mais uma vez o regimento do CNEPA e a Universidade 

recebeu um novo órgão, a Escola Agrícola, atualmente chamada de 

Escola Agrotécnica Ildefonso Simões Lopes. 

 

1963 - 

A Universidade Rural passou a denominar-se Universidade Federal 

Rural do Brasil, envolvendo a Escola Nacional de Agronomia, a 

Escola Nacional de Veterinária, as Escolas de Engenharia Florestal, 

Educação Técnica e Educação Familiar, além dos cursos técnicos 

de nível médio dos Colégios Técnicos de Economia Doméstica e 

Agrícola “Ildefonso Simões Lopes”. 

 

1965 

Lei nº 

4.759 

 

 

Por fim, em 29 de outubro, passou a denominar-se Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, com cunho de Instituição 

Federal Autárquica de Ensino Superior e que é a sua atual 

denominação. 

 

1968 

- 

 

- 

Aprovou o plano de reestruturação da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro. 

Criaram-se as escolas de Agronomia e veterinária (transformadas 

em cursos de graduação). 

A Universidade passa a oferecer cursos de graduação em vários 

campos do saber. 

 

1969 - 

Criaram-se os cursos de licenciatura em História, Engenharia 

Química e Ciências Contábeis, Ciências Agrícolas, Geologia, 

Zootecnia, Administração e Economia. 

1970 - 

Período de adaptação as normas e diretrizes da Reforma 

Universitária. 
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1972 - 

Iniciou o sistema de cursos em regime de créditos. 

Aprovação do estatuto e ampliação das áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

1975 - 

São criados Conselhos Universitários e os demais Conselhos 

Superiores estabelecidos no Estatuto da Universidade. 

 

1976 - 

Criaram-se os cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

Década 

de 

1980 

- 

Destacou-se em todo território Nacional, a redemocratização com o 

fim da ditadura militar. 

1990   

a       

2019 

- 

Durante esse período a instituição passou por diversos reitores e 

passa por adaptações seguindo a modernização dos novos tempos. 

E criação dos cursos de Engenharia de alimentos; Arquitetura e 

urbanismo; Belas Artes; Ciências Sociais; Direito; Letras; 

Administração Pública; Comunicação Social; Jornalismo; 

Engenharia de Materiais; Farmácia; Psicologia; Relações 

Internacionais; Geologia; Geografia; Física; Filosofia; Hotelaria; 

Pedagogia; Serviço Social e Sistemas da Informação. 

 

Quadro 1 - Elaboração Própria. 

 

Podemos dizer que os documentos existentes na instituição, contam a sua 

história, de seus servidores, alunos e do próprio município na qual está localizada, 

Seropédica. Tais documentos foram organizados na época, da maneira que atendiam as 

expectativas da demanda, mas com o crescimento da Rural, novos cursos, novos 

servidores e muitos alunos, não atende mais. 

Para acompanhar o desenvolvimento de suas atividades e atender a demanda dos 

novos alunos, a UFRRJ expandiu-se e criou os campi Nova Iguaçu, Três Rios e Campos 

de Goytacazes. Com isto, houve um grande aumento, tanto documental quanto de 

pessoal para dar suporte a esta nova fase. 

Por ser uma universidade centenária e nunca ter feito nenhuma eliminação 

oficial, a Rural possui uma considerável massa documental acumulada (MDA) 

adquirida ao longo dos 108 anos de atividades. Esse volume de massa documental foi 

armazenado sem tratamento arquivístico, apenas com identificação no espelho das 
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caixas arquivo ou lombadas de livros do que pudesse ser o conteúdo, mas sem a certeza 

de que conferisse exatamente com seu interior impossibilitando o bom andamento do 

trabalho na área. 

De acordo com Calderon,et al: 

 

Constata-se nessas instituições o dilema de grandes massas 
documentais acumuladas, sobretudo em suporte papel, guardados sem 
tratamento adequado. Nelas estão dispostas frações significativas dos 
registros da história das organizações e não é raro, também, existirem 
valores técnicos, científicos, jurídicos, probatórios e outros, 
misturados a uma quantidade enorme de documentos sem nenhum 
valor. (CALDERON, et. al, p., 2004) 

 

 Esses documentos correspondem à data limite de 1925 – 2018. Uma boa parte 

deste acervo encontra-se na Seção de Arquivo e Protocolo Geral e acredita-se que, 

também em todas as unidades da instituição, em alguns lugares com mais documentos e 

outros com menos. Em visitas já realizadas em determinados setores foi possível 

perceber que existe uma grande quantidade de acervos não identificados e acumulados.  

A Rural possui uma grande quantidade de massa documental acumulada na 

Seção de Arquivo e Protocolo Geral (SAPG), que ocupa uma área do Prédio Principal – 

P1 que é dividida em quatro salas. A primeira é a recepção, a segunda é onde ficam os 

computadores e a entrada dos processos no sistema, e as outras duas, o arquivo 

propriamente dito. O acervo tem uma parte identificada e outras sem qualquer 

identificação. Na realização de algumas visitas técnicas foi possível perceber que as 

áreas também estão repletas de documentos. 

 
Fotos do Protocolo - São duas salas na entrada: 1- recepção; 2- Área de trabalho. Fotos: Glauce Silva. Jan.2018 
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 Fotos do Arquivo Seção de Arquivo e Protocolo Geral - Área 1.Fonte: Glauce Silva. Jan 2018. 

 

 

 

 
Fotos do Arquivo Seção de Arquivo e Protocolo Geral – Área 1- Fonte: Glauce Silva.  Jan. 2018. 

 

 

 

Fotos do Arquivo Seção de Arquivo e Protocolo Geral – Área 2.Fonte:Glauce Silva. Jan. 2018. 
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Fotos do Arquivo Seção de Arquivo e Protocolo Geral – Área 2. Fonte: Glauce Silva. Jan. 2018. 

 

 

 

Alguns setores da instituição têm seus arquivos isolados e mantém a sua própria 

documentação arquivada, algumas possuem arquivos deslizantes e uma sala ou espaço 

destinados a este acervo, que mesmo assim não possuem o tratamento adequado. São 

colocados em estantes ou armários, ás vezes com identificação na lombada dos livros, 

pastas ou caixa arquivo. 

Mas, com o desenvolvimento da universidade e com relação ao aumento do 

quadro de servidores e de alunos, a situação para as seções, coordenações, 

departamentos, Pró-Reitorias e Reitoria estava ficando complicada, pois já não estavam 

conseguindo comportar esses novos documentos em seus espaços. São espaços nobres 

que não deveriam ser ocupados, somente por documentos nas fases intermediárias e 

talvez permanente.  

A Seção de Arquivo e Protocolo Geral era vinculada a Pró-Reitoria de Assuntos 

Administrativos, mas atualmente, com a entrada da nova administração e após muitos 

diálogos, chegou-se a conclusão de que ser vinculada a Pró-Reitoria de Planejamento, 

Avaliação e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) seria a melhor alternativa, 

onde desde o final de 2017 passou a ser subordinada a nova Pró-Reitoria. A mudança de 

Pró-Reitoria foi com o intuito de melhorar a qualidade do trabalho, no que diz respeito a 

espaço físico, equipamentos, atendimento e pessoal, tentando formar parceria no que diz 

respeito à modernização da SAPG.  

Desde então, com a mudança do reitor e de todas as Pró-Reitorias a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro como um todo está passando por um 

processo de reestruturação e aprovações no Conselho Universitário. A universidade está 

sendo preparada para a nova administração. A estrutura organizacional que será 
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apresentada é a que está disponibilizada no site da instituição e até o presente momento 

a nova estrutura não foi divulgada para consulta. 
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Estrutura Organizacional PROPLADI 
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Estrutura Organizacional da PROPLADI – Fonte: Site da UFRRJ. 
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A gestão de documentos nunca foi aplicada na Rural, a documentação não tem 

tratamento técnico e somente possuía uma arquivista em seu quadro que não atuava na 

área. Em 2010 duas arquivistas passam a integrar o quadro desta instituição e passaram 

através de estudos a analisar qual a melhor maneira para iniciar os trabalhos 

relacionados à área arquivística.  

Em setembro de 2018, mais um arquivista passa a integrar esse quadro e mesmo 

assim, essa quantidade de arquivistas para o quadro de uma universidade com o 

tamanho da Rural e seus campi, é extremamente pequena, pois o trabalho a ser 

desenvolvido é muito grande e três arquivistas, irão levar muitos anos para colocar 

qualquer metodologia em prática. A universidade deve ter interesse em melhorar a 

quantidade dos profissionais que atuam na área arquivística para que possam cumprir 

com todas as atividades voltadas para a melhor administração do arquivo. Por isso, um 

bom trabalho de conscientização junto com a administração é de suma importância para 

o andamento das atividades arquivísticas. De acordo com Bottino, a missão do arquivo 

universitário seria: 

 

[...] a missão primária do arquivo universitário é a de preservar a 
herança documental da instituição, que se amplia uma vez que ele 
extrapola os limites do campus universitário, com atividades e 
serviços prestados. Assim tem como missão a gestão de documentos 
que comporta as duas vocações do arquivo, incidindo sobre os acervos 
produzidos e recebidos pela instituição [...] (BOTTINO IN APUT, 
2014). 

 

 

 A gestão de documental possibilita vantagens e melhor organização do acervo, 

permitindo a integridade dos documentos e conjuntos documentais, sem deixar de 

respeitar os princípios da ordem original e da proveniência.  

E, de acordo com Schellenberg: 

 

 O aumento da população é, em grande parte, atribuído a 
desenvolvimentos necessários à existência humana. O aumento da 
população, por sua vez, provocou a expansão das atividades do 
governo, e essa expansão afetou a produção de documentos. 
(SCHELLENBERG, 2006). 

 

As instituições no uso de suas atribuições e tomada de decisões produzem 

documentos em vários suportes e que são acumulados em sua maioria sem tratamento 
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técnico adequado e por muitas vezes duplicados. Tais documentos acabam gerando uma 

enorme massa acumulada e em sua grande maioria acabam sendo descartados sem 

avaliação prévia tornando-se um grande problema para a instituição. 

 É importante dizer que o acesso rápido às informações para atender a qualquer 

solicitação ou tomada de decisão faz com que entendamos que o Arquivo e os serviços 

prestados por ele devam estar preparados e organizados para tais ações. Sabemos que a 

gestão de documentos se desenvolve com a finalidade de estabelecer uma ordem, uma 

metodologia de trabalho, regida por uma lógica (BARTOLO, MORENO, 2008). 

Entendendo gestão de documentos como: 

 

[...]o trabalho de assegurar que a informação arquivística seja 
administrada com economia e eficácia; que seja recuperada, de forma 
ágil e eficaz, subsidiando as ações das organizações com decisões 
esclarecidas, rápidas, seguras, que permitam reduzir o fator de 
incertezas.(BARTOLO, MORENO, 2008) 

 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, dispõe no § 2º do art. 216 que: 

 
Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão de 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. (BRASIL, Constituição Federal 
Brasileira, 1988). 

 
 

Quando falamos em gestão de documentos, sabemos que estamos falando do 

conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, 

uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando 

sua eliminação ou recolhimento (ARQUIVO NACIONAL, 2005). Podemos dizer que a 

gestão controla a documentação desde sua produção, passando pela tramitação até a 

destinação final, ou seja, para a guarda intermediária, permanente ou até a sua 

eliminação. Segundo Jardim a gestão:  

 
... a gestão cobre todo o ciclo de existência dos documentos desde sua 
produção até serem eliminados ou recolhidos para arquivamento 
permanente, ou seja, trata-se de todas as atividades inerentes às idades 
corrente e intermediária. (JARDIM, 1987). 
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Não podemos deixar de citar a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, a Lei de 

Arquivos, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências, em seu  art. 1º:  

 
É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, 
à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 
informação. (BRASIL, Lei nº 8.159). 

 

 

De acordo com Indolfo e Lopes: 

 
No Brasil, somente a partir do preceito constitucional de 1988, que 
contemplou o dever da administração pública de assumir a gestão da 
documentação governamental, e da promulgação da Lei de Arquivos, 
de 1991, que introduziu o conceito de gestão de documentos, é que 
pode se afirmar que, de fato, se começou a investir na elaboração de 
normas arquivísticas e de instrumentos técnicos que possibilitariam o 
controle do ciclo de vida dos documentos, acompanhados da 
organização, classificação, avaliação e destinação dos conjuntos 
documentais que viessem alcançar a guarda permanente. (INDOLFO, 
LOPES, 2015). 

 

Paes destaca três fases básicas da gestão de documentos, que são a produção, 

utilização e a avaliação ou destinação. Nesta etapa é preciso pensar, em como fazer o 

levantamento da massa documental, ou seja, um diagnóstico, que permita ao 

pesquisador identificar aspectos importantes no contexto da produção: o que são os 

documentos: quais são e para que são utilizados, além da coleta de informações do 

ambiente e as condições de como estão arquivadas, organizadas e como são preparados 

para sua destinação final e/ou eliminação. 

O diagnóstico tem a função de contribuir com a gestão de documentos, 

fornecendo subsídios para sua aplicação, ou seja, apresentando dados para que a 

implantação ocorra da melhor forma possível, através dos estudos da pesquisa realizada 

na área. As técnicas para o diagnóstico devem ser aplicadas de forma adequada para que 

os dados coletados sejam exatos e que realmente indiquem o que ocorre no setor para 

que ações possam ser propostas. Com o mapeamento é possível reconhecer e corrigir os 

erros que possam ter ocorridos nos documentos durante seu ciclo de vida. 
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Podemos destacar que a produção seria o tratamento da documentação no 

momento em que ela nasce, de acordo com a necessidade do setor, do departamento, do 

órgão. Nesta etapa é importante ter atenção para que sejam elaborados somente 

documentos essenciais para o desenvolvimento das atividades administrativas da 

instituição, o cuidado para não gerar documentos indevidamente e duplicados sem 

utilidade e buscando a padronização de rotinas e de procedimentos administrativos.  

A utilização de documentos seria a que inclui as atividades, segundo Paes 

(2004), relacionadas ao protocolo, expedição, organização, arquivamento, empréstimo e 

consulta de documentos, e a construção de normas relativas à consulta, ao empréstimo e 

ao uso desta documentação.  

Já a avaliação e destinação de documentos, é considerada por Paes (2004) como 

a mais complexa das três fases da gestão documental. Esta é a fase onde ocorrem a 

identificação e descrição, avaliação e o estabelecimento dos seus prazos de guarda, 

definindo se irão para o arquivo permanente ou eliminação. As atividades do arquivo 

corrente segundo Paes (2004) são distribuídas em cinco distintas atividades: protocolo; 

expedição; arquivamento; empréstimo; consulta e destinação. 

É importante ressaltar que nesta fase a documentação deve estar classificada, 

para que a avaliação aconteça de maneira que não ocorram perdas importantes e para 

que também não fiquem acumulados nas áreas, sem sabermos se é para guarda ou 

eliminação. Desta forma, avaliação deve ocorrer de maneira continua, assim como a 

classificação.  De acordo com Indolfo: 

 

Torna-se fundamental para o processo de avaliação que os 
documentos tenham sido classificados, pois só a classificação permite 
a compreensão do conteúdo dos documentos de arquivo dentro do 
processo integral de produção, uso e acesso à informação arquivística, 
mantendo os vínculos orgânicos específicos que possui com a 
entidade geradora. (INDOLFO, p. 21, 2012). 

 

As instituições públicas têm o apoio dos Códigos de Classificação, 

Temporalidade e Destinação de Documentos de arquivo relativos às atividades - meio 

da Administração pública, elaborado por técnicos do Arquivo Nacional e aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).  
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No caso das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), estas possuem o 

Código de Classificação de Documentos de arquivo relativos às atividades-fim das 

Instituições Federais de Ensino Superior e da Tabela de Temporalidade e destinação de 

documentos de arquivo, relativos às atividades–fim das Instituições Federais de Ensino 

Superior.  Este código teve como base para sua elaboração, a Tabela de Temporalidade 

dos Documentos da Universidade Federal da Paraíba.  

A partir de então, grupos de trabalhos foram criados no âmbito do Sistema 

Gestão de Documentos de Arquivos (SIGA), da Administração Pública Federal, com 

discussões até que se chegasse à consulta pública e sua aprovação pelo Diretor Geral do 

Arquivo Nacional, por meio da Portaria nº 092 de 23 de setembro de 2011. 

O SIGA foi criado em pelo decreto 4.915 de 12 de dezembro de 2003, que em 

seu art. 1º estabelece: Ficam organizadas sob a forma de sistema, com a denominação 

de Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal. E, tem 

como finalidade: 

 

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração 
pública federal, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de 
arquivo e às informações neles contidas, resguardando os aspecto de 
sigilo e as restrições administrativas ou legais; 
II – integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de 
arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o 
integram; 
III – disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 
IV – racionalizar a produção documental arquivística pública; 
V – racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da 
documentação arquivística pública; 
VI – preservar o patrimônio documental arquivístico da administração 
pública federal; 
VII – articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou 
indiretamente na gestão da informação pública federal. (BRASIL, Lei 
nº 4.915). 
 

O ciclo vital dos documentos compreende em três fases ou na teoria das três  

idades sendo elas: primeira idade ou corrente; segunda idade ou intermediária e terceira 

idade ou permanente. 

A primeira idade (corrente) compreende os documentos que ainda estão em uso, 

sejam eles administrativos ou jurídicos vinculados às razões pelas quais foram criados.  
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E, é considerada como uma das idades mais importantes, pois é neste momento 

que os documentos são produzidos e já deveriam receber sua classificação para as 

outras fases ou idades, um passo errado pode prejudicar todo um trabalho. Por isso, a 

importância de profissionais capacitados para desempenhar esta atividade. 

Schellenberg diz que os arquivos correntes: 

 
[...] tem por objetivo fazer com que os documentos sirvam às 
finalidades para as quais foram criados, da maneira mais eficiente e 
econômica possível, e concorrer para a destinação adequada dos 
mesmos, depois que tenham servido a seus fins. Os documentos são 
eficientemente administrados quando, uma vez necessários, podem ser 
localizados com rapidez e sem transtorno ou confusão; quando 
conservados a um custo mínimo de espaço e manutenção enquanto 
indispensáveis às atividades correntes; e quando nenhum documento é 
preservado por tempo maior do que o necessário a tais atividades, a 
menos que tenham valor continuo para pesquisa e outros fins. 
(SCHELLENBERG, p. 67, 2006). 

 

 

 Como foi dito anteriormente, o arquivo corrente é a fase onde os documentos 

devem ser classificados desde sua produção. Indolfo (2102) afirma que: 

 

A avaliação é um processo de análise e seleção de documentos que 
visa estabelecer os prazos de guarda e a destinação final dos 
documentos, definindo quais serão preservados para fins 
administrativos ou de pesquisa e em que momento poderão ser 
eliminados ou recolhidos ao arquivo permanente, segundo o valor e o 
potencial de uso que apresentam para a administração que os gerou e 
para a sociedade. (INDOLFO, p.20, 2012). 

 

  Tanto a classificação quanto a avaliação são muito importantes para essa fase 

inicial, pois aqui será fundamental para assegurar o ciclo de vida, o fluxo e acesso aos 

documentos. Na avaliação deve-se, também, identificar os valores atribuídos aos 

documentos, que podem ser primários ou secundários. Para Schellenberg a 

classificação: 

 

É básica à eficiente administração de documentos correntes. Todos os 
outros aspectos de um programa que vise ao controle de documentos 
dependem da classificação. Se os documentos são adequadamente 
classificados, atenderão bem às necessidades das operações correntes. 
E, para tanto, devem ser arranjados em função do uso que têm em  
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determinadas unidades administrativas de um órgão. 
(SCHELLENBERG, p.83, 2006). 

 

 O valor primário seria aquele atribuído ao documento em função do interesse 

que possa ter para a entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade pra fins 

administrativos, legais e fiscais (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.171), ou seja, seria o 

motivo pelo qual o documento foi criado.  

O valor secundário seria o valor atribuído a um documento em função do 

interesse que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua 

utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido 

(ARQUIVO NACIONAL 2005, p.172). Esse valor pode ser considerado aos 

documentos que passaram do valor primário ao valor secundário, como por exemplo, 

valor para fins de pesquisa. 

A segunda idade (intermediária) compreende a fase em que os documentos 

passam ser de uso eventual e estão aguardando a eliminação ou guarda permanente. 

Segundo o ARQUIVO NACIONAL, 2005, arquivo intermediário é o conjunto de 

documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco freqüente, que aguarda 

destinação. É a idade onde os documentos perderam seu valor jurídico e/ou 

administrativo. Nesta etapa os documentos são apresentados à tabela de temporalidade 

no caso das instituições públicas da administração pública, atividade – meio e no caso 

das IFES a Tabela de Temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos 

às atividades–fim das Instituições Federais de Ensino Superior. E, de acordo com 

Bellotto:  

 

É nesta fase que os documentos são submetidos às tabelas de 
temporalidade, que determinam os prazos de vigência e de vida, 
segundo as respectivas tipologia e função.  Regidas pela comissão de 
avaliação, nas quais os arquivistas contam com assessoria de 
administradores, juristas e historiadores, tais tabelas baseiam-se na 
legislação em geral, nas normas internas do órgão e, sobretudo, na 
própria finalidade dos documentos em questão. (BELLOTTO, p.24. 
2007). 

 

Nesta fase, são estipulados os prazos de guarda dos documentos, se serão 

eliminados ou recolhidos ao arquivo permanente. São utilizadas também, as legislações 

vigentes, de acordo com a finalidade para a qual o documento foi criado. 
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A terceira idade (permanente) é o conjunto de documentos preservados em 

caráter definitivo em função de seu valor (ARQUIVO NACIONAL, 2005). Segundo 

Paes o arquivo permanente tem como função:  

 

[...] reunir, conservar, arranjar, descrever e facilitar a consulta dos 
documentos oficiais, de uso não-corrente, ou seja, concentrar sob sua 
custódia, conservar e tornar acessíveis documentos não-correntes, que 
possam tornar-se úteis para fins administrativos, pesquisas históricas e 
outros fins.  (PAES, p.122, 2004)  

 

 

O arquivo permanente é, geralmente o destino dos documentos com valor 

histórico. De acordo com Bellotto: 

 

Ali estão documentados direitos e deveres do Estado para com o 
cidadão e do cidadão para com o Estado: provas e testemunhos que 
ficarão armazenados. Serão “dados” até que a pesquisa os resgate, 
transformando-os em “informações”, que poderão demonstrar, afinal, 
como se efetuaram as relações Estado-sociedade, e deles faça sua 
análise, síntese, crítica e “explicação”. (BELLOTTO, 2007). 

 

 Neste aspecto cabe ao arquivista desempenhar o seu papel, de organizar o acervo 

corretamente, ou seja, identificar, descrever, resumir e indexar. (BELLOTTO, 2007). O 

documento de arquivo não tem sentido sozinho, separadamente perde todo seu contexto, 

só possui uma lógica quando está inserido no meio que foi produzido, seja ele da 

atividade-meio ou da atividade-fim.  

 É nesta fase que também fazemos o arranjo, que segundo Bellotto: 

 

O arranjo pode ser considerado a acomodação que se faz à 
classificação efetuada anteriormente, depois das baixas sofridas em 
decorrência da avaliação. Não há porque desconsiderar a classificação 
anterior se os conjuntos documentais que se vai arranjar não foram 
atingidos pelos prazos de temporalidade, tendo sido julgados de valor 
permanente. (BELLOTTO, 2007) 

 

 No caso dos documentos que perderam seus valores e sua destinação final for 

eliminação, deve-se respeitar o que diz a Lei 8.159 de janeiro de 1991, em seu art. 9º: 

 

A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de 

caráter público será realizada mediante autorização instituição 
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arquivística pública, na sua específica esfera de competência. 

(BRASIL, Lei 8.159) 

 

 

Em consonância com o SIGA, para a eliminação de documentos: 

 

No âmbito do Poder Executivo Federal, é o Arquivo Nacional a 

instituição competente para autorizar a eliminação de documentos. Os 

órgãos e entidades devem elaborar listagens de eliminação e 

encaminhá-las ao Arquivo Nacional para apreciação. Aprovada a 

listagem, faz-se a publicação de um Edital de Ciência de Eliminação 

de Documentos, informando o conteúdo e o prazo para contestação 

antes da eliminação. Os procedimentos devem seguir a Resolução 

CONARQ nº 40, de 9 de dezembro de 20143. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2015) 

 

 Esta resolução dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos 

no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – 

SINAR. Para que a eliminação aconteça, os órgãos não podem simplesmente “jogar” os 

documentos “fora”, é importante que cumpram esta resolução. Deve-se ainda criar uma 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD. Isto vale para toda 

entidade ou órgão da administração pública federal. Como está disposto no Capítulo IV, 

Seção I da Lei 4.073 de 3 de janeiro de 2002: 

 

Art. 18.  Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal 
será constituída comissão permanente de avaliação de documentos, 
que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, 
avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu 
âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos 
para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. 
 
§1º Os documentos relativos às atividades-meio serão analisados, 
avaliados e selecionados pelas Comissões Permanentes de Avaliação 
de Documentos dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, 

                                                           
3
Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2015. http://conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-

conarq/282-resolucao-n-40,-de-9-de-dezembro-de-2014.html 

 



36 

 

obedecendo aos prazos estabelecidos em tabela de temporalidade e 
destinação expedida pelo CONARQ.  
 
§ 2o  Os documentos relativos às atividades-meio não constantes da 
tabela referida no § 1o serão submetidos às Comissões Permanentes de 
Avaliação de Documentos dos órgãos e das entidades geradores dos 
arquivos, que estabelecerão os prazos de guarda e destinação daí 
decorrentes, a serem aprovados pelo Arquivo Nacional. 
 
§ 3o  Os documentos relativos às atividades-fim serão avaliados e 
selecionados pelos órgãos ou entidades geradores dos arquivos, em 
conformidade com as tabelas de temporalidade e destinação, 
elaboradas pelas Comissões mencionadas no caput, aprovadas pelo 
Arquivo Nacional. 

 

 O uso do Código de Classificação, Temporalidade e destinação de documentos 

de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública e o Código de 

Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e destinação de arquivo 

relativos às atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior, são de suma 

importância tanto para a classificação dos documentos quanto para a eliminação. Uma 

comissão também deve ser instituída para identificar os graus de sigilo dos documentos, 

para de modo atender ao que determina a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, 

que regula o acesso à informação. 

As instituições devem estar preparadas para atenderem às solicitações da Lei de 

acesso à informação (LAI) com transparência, pois caso contrário podem receber 

advertências se não atenderem a alguma solicitação feita. Tais ações impedem que 

documentos sejam descartados sem critérios, os permanentes resguardados e garantindo 

que as informações não sejam perdidas atrapalhando as tomadas de decisões da 

universidade e nas pesquisas. 

 Em conformidade com o que diz Bernardes: 

 

[...] a LAI representa um importante passo para o fortalecimento do 
estado democrático de direito, embora nos proponha o grande desafio 
de criar condições, propor soluções e construir mecanismos, de ordem 
organizacional, técnica e operacional, que garantam o seu efetivo 
cumprimento. Será isso possível sem arquivos públicos formalmente 
instituídos e sem políticas públicas de gestão de documentos?” 
(BERNARDES, 2015). 

 

 A mesma preocupação que se deve ter com a LAI, com a organização dos 

arquivos e com o acesso rápido, deve ter também, com a preservação do acervo. A Lei 

de Acesso a Informação possibilita a qualquer indivíduo interessado, em tempo 
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estabelecido e sem a obrigação de justificar, o direito de obter informações públicas. 

Portanto é preciso que o acervo esteja em condições para receber mais essa demanda, 

pois as solicitações podem ser relacionadas aos documentos recentes, como de 

documentos intermediários ou permanentes.   

Os cuidados com as condições do ambiente, das instalações físicas, 

infraestrutura e armazenamento do acervo devem ser considerados como fator 

importante para as instituições, assim como os suportes e os prazos de guarda aos quais 

os documentos estão registrados.  

A preocupação deve existir, não somente com a organização e em atender as 

solicitações, com acesso fácil e rápido, mas também com a conservação e a preservação 

dos acervos. Segundo Schellenberg, os arquivistas devem levar em consideração dois 

fatores que afetam a preservação do material sob sua custódia, que são os agentes 

externos e internos: 

 

Os agentes externos decorrem das condições de armazenagem e de 
uso; os internos são inerentes à própria natureza do material dos 
documentos. Cabe ao arquivista precaver-se contra esses agentes 
destrutivos, provendo-se de instalações que anulem ou reduzem os 
efeitos maléficos dos agentes externos e empregando métodos que 
preservem os materiais perecíveis, seja na forma original, seja em 
qualquer outra forma. (SCHELLENBERG, p.231, 2006). 

 

O uso de aparelhos como desumidificadores e termo-higrômetros podem ajudar 

a manter o ambiente controlado no que diz respeito à umidade e temperatura relativa do 

ar.  

Cuidados mínimos de higienização podem ser muito importantes como a retirada 

de grampos, clipes, espiral e outros. O uso de uma trincha para limpar os materiais e a 

retirada da poeira pode ser uma grande ajuda, evitando que a sujeira seja arquivada 

junto com os documentos. O cuidado com a iluminação, também ajuda na sua 

preservação. O acondicionamento adequado evita com que a documentação fique 

exposta a ação direta da luz, temperatura, umidade, poluentes, ataques biológicos e do 

próprio manuseio inadequado.  

Os cuidados citados acima são simples, mas importantes para auxiliarem no 

processo de preservação e de conservação sendo necessários para que não ocorra a 

degradação do acervo podendo prolongar o tempo de vida deles. Cuidados com o 

manuseio, tais como, evitar dobras, metais nos papéis, colocar durex, fitas adesivas, não 
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expor os documentos diretamente a luz artificial; luz do sol; umidade; lugares próximos 

à área de trabalho e comer no mesmo ambiente onde estão os documentos. Essas são 

medidas primordiais para a conservação destes acervos.  

 Assim como toda universidade, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

produz e tem sob a sua guarda documentos de fundamental importância para suas 

atividades administrativas e finalísticas no que diz respeito às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

Vale ressaltar que para Carpes e Flores: 

 

[...] os arquivos universitários começaram a ser objetos de estudo na 
arquivística, e compreendidos como custodiadores de memória 
institucional. Os arquivos das universidades têm sob sua guarda 
documentos essenciais criados no decorrer das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Esses documentos são testemunho da memória da 
instituição, podendo ser fonte de pesquisa para alunos, professores, 
historiadores, pesquisadores, entre outros. Neste sentido, o arquivo 
universitário é um custodiador da memória institucional, pois preserva 
o patrimônio documental da universidade. (CARPES, FLORES, p. 13, 
2013). 

 

 

A universidade tem a função de fabricar conhecimentos e formar profissionais. 

Seus documentos são testemunho da sua memória, podendo ser considerados como 

fontes de pesquisa para alunos, professores, historiadores e a quem desejar pesquisar. 

As instituições de ensino necessitam da informação para realizar suas atividades, sejam 

elas para uso próprio ou para cumprir alguma solicitação. 

Bellotto afirma que: 

 

Só os documentos, os que as entidades produzem e os que elas 
recebem no exercício de suas funções e atividades é que podem 
demonstrar como elas funcionam e como atuam na sociedade. Sendo o 
arquivo o centralizador do sistema interno de informações e sendo o 
reflexo das relações daquela entidade com o meio em que age e atua, 
ele é de vital importância para o bom desenvolvimento e o 
cumprimento do papel que cabe a uma determinada instituição em 
uma determinada sociedade (BELLOTTO, 2014). 

 

Diante disto, podemos perceber a importância da integração entre arquivo, 

universidade e profissionais, para que as atividades sejam desenvolvidas com êxito. 
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E, a definição de arquivos universitários pode ser destacada, segundo Bottino 

como: 

 

O conjunto de documentos, tanto institucionais quanto privados, 
produzidos, recebidos e acumulados por estabelecimento de ensino 
superior no curso da gestão jurídica-acadêmica-administrativa que 
servem de suporte informacional e prova de evidência no exercício de 
suas funções, constituindo a memória institucional.  (BOTTINO IN 
APUT NETO, SANTOS, P. 87, 2015). 

 

 

A documentação deve estar acessível para qualquer pesquisa, com acesso rápido 

e espera-se, com isto, que a resposta seja apresentada também com rapidez. No caso da 

universidade em questão, o acesso não tem como ser rápido e a reposta pode ser um 

pouco demorada, devido à falta de técnicas arquivísticas, apesar dos profissionais 

buscarem atender, dentro do possível, as demandas de pesquisa. 

 Estes documentos são frutos das suas atividades meio que correspondem às 

atividades administrativas, financeira, de pessoal e infraestrutura, a base para todas 

aquelas relacionadas às atividades fim, voltadas para a área de ensino, pesquisa e 

extensão, que são as atividades acadêmicas. 

A área do Arquivo, não pode ser considerada como um mero depósito ou como 

um lugar para guardar papéis que se julgam velhos e sem utilidades. O arquivo é 

conceituado como “conjunto de documentos produzidos e acumulados por entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005).  

O arquivo é um lugar de guarda sim, mas de memórias, resultados, conquistas e 

comprovações e que merece cuidados e atenção. Não é fácil criar uma estrutura para a 

constituição de um arquivo. Cabe então por parte dos arquivistas, um trabalho de 

conscientização da instituição quanto à importância desse espaço. De como um arquivo 

é importante para as tomadas de decisões. 

  

 

Temos, pois duas vertentes em relação ao arquivo universitário: a 

função histórica (cujos documentos servirão para pesquisas e 

preservação da memória) e administrativa com documentos que darão 

suporte à vida administrativa da universidade, objetivando um 
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controle do funcionamento da instituição. (BOLETIM ELETRÔNICO 

DA ASFE, p. 3, 2016) 

 

 A Universidade vem sofrendo com grandes problemas relacionados a espaço 

físico e com o arquivo, não é diferente. Com a criação de novos cursos e com a 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)4, que tem como 

objetivo ampliar o acesso e a permanência no ensino superior, a situação ficou mais 

complicada, pois mais documentos estão sendo gerados. A falta de espaço físico e de 

pessoal técnico impossibilita o desenvolvimento das atividades. A Seção de Arquivo e 

Protocolo Geral necessita com urgência de uma área adequada para desenvolver suas 

atividades.  

 Os inúmeros pedidos formais para a construção de um arquivo ou adaptação de 

um mezanino para poder dar continuidade aos trabalhos de arquivo, e realmente 

implantar a gestão de documentos, foram ignorados. Todos os processos abertos 

relacionados a esse assunto foram arquivados. As respostas sempre foram as mesmas e 

os resultados obtidos não foram satisfatórios, pois não possuíam verba ou outras ações 

mais importantes eram prioridade. Após muitas negociações duas pequenas áreas foram 

cedidas por um determinado período, por questões de emergência para que pudesse 

aliviar a área do arquivo da SAPG e assim, iniciar a avaliação da documentação. 

 

 

                                                           
4Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino 
superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, 
acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os efeitos da iniciativa podem ser 
percebidos pelos expressivos números da expansão, iniciada em 2003 e com previsão de conclusão até 
2012. 
As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta 
de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que 
têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. 
O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni 
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Áreas cedidas à Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 

 

 

Quando se fala em cuidados com os documentos, entende-se que a gestão de 

documentos deve ser desde a sua produção até a destinação final: 

 

Todas as etapas no manuseio devem ser cuidadosamente realizadas 
para que ele possa realmente exercer sua função – a de informar –
evitando-se problemas futuros, pois envolvem documentos 
classificados em diferentes categorias de acordo com suas 
características, de valores de conteúdo (valor primário ou secundário), 
muitas vezes, comprobatórios e históricos. Se bem trabalhados, e esta 
é uma atividade coletiva envolvendo inclusive arquivos correntes, os 
documentos podem vir a ser um instrumento rico de linguagem 
histórica, permitindo seu registro e preservando sua memória, 
contribuindo par a pesquisa em geral. Sem dúvida refletem as funções 
e as atividades da instituição. (BOLETIM ELETRÔNICO DA ASFE, 
P.2, 2016). 

 

Mas, para que a gestão documental ocorra, é necessário que antes seja feito um 

diagnóstico da situação dos arquivos correntes e das massas documentais acumuladas 

nas unidades administrativas e acadêmicas. Somente após este diagnóstico será 

possível, propor melhorias nas práticas de trabalho e um plano de gestão de 

documentos. Para instituições públicas e federais de ensino superior, existem 

instrumentos específicos para trabalho, como o Código de Classificação, Temporalidade 

e Destinação de Documentos de arquivo relativos às atividades-meio da Administração 

Pública; o Código de Classificação de Documentos de arquivo relativos às atividades-

fim das Instituições Federais de Ensino Superior e a Tabela de Temporalidade e 

destinação de documentos de arquivo relativos às atividades–fim das Instituições 

Federais de Ensino Superior.  
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Fazer cursos e oferecer treinamentos aos servidores responsáveis pelas unidades, 

e fazê-los entender a importância da aplicação do trabalho e de dar continuidade ao 

serviço é uma boa tentativa para a implantação da gestão, uma parceria é sempre uma 

ótima oportunidade. E, segundo Bellotto: 

 

Quanto às universidades, para que cumpram adequadamente suas 
funções de ensino, pesquisa e extensão, elas necessitam de 
informações corretas, atualizadas e pertinentes gerenciadas por um 
bom sistema interno de arquivos. Este deve reunir, processar, 
divulgar, conservar todos os documentos relativos à administração, ao 
funcionamento, ao desenvolvimento e à memória sejam os 
produzidos/recebidos/acumulados pelas unidades de ensino, como as 
faculdades e os institutos; [...] todas as informações advindas de todas 
essas atividades, se uniformizadas em sua produção e se 
sistematizadas em sua guarda, classificação, avaliação e 
disponibilidade para consulta e divulgação, irão proporcionar maior 
transparência administrativa, maior visibilidade e desempenho social, 
assim como maior eficiência no ensino e no desenvolvimento da 
pesquisa científica.    (BELLOTTO, 2014). 
 
 

A atual chefia da Seção de Arquivo e Protocolo Geral, não tem a formação em 

arquivologia e não possui conhecimentos relacionados à área arquivística e terá que 

participar de eventos e cursos para poder entender melhor sobre este tema. 

É imprescindível que os profissionais de arquivologia estejam integrados com os 

docentes e outros profissionais da instituição, para que juntos busquem as melhores 

soluções para o bem de todos, do arquivo, dos documentos e da universidade. Para que 

desta forma a universidade possa ser: 

 

[...] reconhecida como um pólo de produção de conhecimentos, de 

culturas, de aprendizados e por trás dessa vivência acumulamos 

saberes e experiências múltiplas. Os arquivos universitários por sua 

vez são fundamentais para a memória da instituição através da 

conservação de seus documentos e do empenho dos multiprofissionais 

que os envolvem. (BOLETIM ELETRÔNICO DA ASFE, P. 4, 2016). 

 

A nova administração, através de reuniões tem demonstrado interesse em 

melhorar as condições da SAPG e das atividades de arquivo, oferecendo melhores 

condições de trabalho. Estão tentando adquirir materiais e equipamentos, assim como 

duas áreas pequenas e temporárias foram disponibilizadas para o arquivo e um novo 
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concurso foi realizado para ampliar o quadro de arquivistas, que hoje conta com três 

profissionais atuando na área. 

Sabemos que uma boa gestão reduz custos com espaço físico, produção 

desordenada de papel, falta de pessoal e material dentre outros. Mas, o arquivo ainda 

não foi implantado e não faz parte da estrutura organizacional da universidade, não 

possui seu lugar de forma oficial. Existe um projeto para tal com finalidade e objetivos 

traçados bem como projetos com alternativas e soluções para a falta de espaço físico.  

Com relação, a todas as etapas da arquivologia, as práticas aplicadas aos 

arquivos corrente, intermediários e permanentes não são aplicadas nesta instituição, 

onde somente podemos identificar os arquivos correntes, aqueles que estão como, por 

exemplo, nos departamentos, nas coordenações, Pró-Reitorias e Reitoria. Os que estão 

na Seção de Arquivo e Protocolo Geral ainda não são identificados. 

Atualmente está sendo desenvolvido um trabalho para tentar avaliar uma 

determinada documentação que se acredita ser passível de eliminação. Tal 

procedimento está sendo realizado para que ocorra a primeira eliminação oficial da 

Universidade Rural desocupando assim uma grande área do Arquivo da SAPG. 

Uma grande preocupação existe com relação à documentação permanente, 

histórica que possa estar neste acervo. Está armazenada de forma incorreta e como todo 

acervo, sem tratamento técnico. 

A área onde a documentação está arquivada não é apropriada, não só pelo 

espaço físico, mas também por não ter iluminação adequada, ventilação, piso de 

madeira assim com as estantes, sem refrigeração nem controle de temperatura e 

umidades. Segundo Paes: 

 

A luz, o ar seco, a umidade, o mofo, a temperatura inadequada, a 
poeira, gases e inúmeras pragas, a médio e longo prazos, são 
altamente prejudiciais à conservação do acervo documental. (PAES, 
2004). 

 

Existe também a preocupação com a preservação dos documentos, dos cuidados 

que se deve ter como manutenção, manuseio e local apropriado. Não estamos falando 

apenas em relação aos documentos em suporte papel que são a maioria, mas também em 

outras mídias como fitas de VHS, CD e DVD expostas a ação do tempo e sem qualquer 

tratamento técnico. Essas fitas, em sua grande maioria, não estão identificadas e não se 
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sabe, portanto o conteúdo das mesmas. Segundo Paes a conservação compreende os 

cuidados prestados com os documentos e, consequentemente, ao local de sua guarda.  

A universidade vem perdendo ao longo dos anos informações contidas em seus 

variados suportes, como no caso dos documentos e das fitas que estão esquecidas nos 

setores. Junto com essas fitas está sendo perdida também, a memória da instituição. 

Ao pensar em preservação, conservação e restauração, deve se pensar na 

situação atual na qual se encontra o acervo, o arquivo. E, com relação aos documentos 

audiovisuais, para que possam ser preservados com segurança, devem ser armazenados 

em área adequada, climatizada, como diz Adriana Cox Hollos: 

 

“... ao reduzir a velocidade dessa degradação por meio de climatização 
adequada, aumenta-se o tempo disponível para a implantação de 
programa de restauração e duplicação. Muitas vezes, em razão do grau 
de deterioração, o processo de restauração se torna impossível ou tem 
seu custo muito elevado.” (HOLLÓS, 2003). 

 

De acordo com a citação acima, é muito mais importante e simples a 

preservação e a conservação dos documentos em seus vários suportes, do que deixá-los 

chegar ao ponto de ter que fazer a restauração.  

A preservação é um trabalho lento, de longo prazo e muito importante para que 

não chegue ao ponto de ter que eliminar o documento diante de tanto estrago, perdendo 

todas as informações contidas. 

Um exemplo pode ser exposto com relação a acervo audiovisual. O Arquivo 

Nacional desenvolve um trabalho importante quando um material chega até eles. O AN 

não possui laboratório próprio, mas os responsáveis por essa área avaliam a 

documentação, fazem a higienização, acondicionam em embalagens específicas e 

organizam em ambientes climatizados com controle de temperatura e umidade de 

acordo com o correto para que o acervo seja preservado. No Arquivo Nacional este 

acervo recebe todo tratamento arquivístico necessário, proporcionado aos usuários 

conhecimento e acesso. Um modelo de como deveria ser em outros locais. 

Uma nova preocupação vem surgindo juntamente com as novas tecnologias, os 

acervos estão sendo gravados em meio digital, contando com a segurança 

disponibilizada pelas tecnologias mais modernas.  

Atualmente, as preocupações e discussões estão voltadas para a conservação das 

informações em meios digitais. Entende-se que o acesso é muito mais rápido e prático, 
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mas os mecanismos de busca também devem ser respeitados e utilizados de acordo com 

o conteúdo do documento.  

Questões ainda são bem discutidas com relação, a segurança das informações, e 

as questões da obsolescência das mídias, pois não se têm noção de por quanto tempo 

podemos contar com sua durabilidade e as das informações contidas, e nem por quanto 

tempo podemos confiar nelas.  

Outra questão é o arquivamento dessas mídias, como serão identificadas, 

avaliadas, classificadas e até mesmo eliminadas. Como será esse processo? Ainda é uma 

questão que está sendo estudada, mas que já está em uso, sem as soluções para esses 

questionamentos. Mas, as novas mídias fazem parte do desenvolvimento e com certeza 

temos que acompanhá-lo, necessitando, porém analisá-las para que sejam usadas como 

ferramentas para facilitar o trabalho, o acesso à informação e a sua preservação. 

Os riscos acontecem e as perdas também, mas cabe ao pessoal de Tecnologia da 

Informação juntamente com arquivistas e profissionais responsáveis pelas informações, 

decidirem o melhor caminho para que não ocorram perdas. Os equipamentos ou leitores 

devem acompanhar os avanços tecnológicos e os problemas por eles causados e se for o 

caso, mudar de mídia pode ser uma boa alternativa de conservação e restauração. Pois, 

segundo PAES: 

 

[...] tais avanços tecnológicos, ao lado das vantagens que oferecem, 
apresentam alguns problemas que merecem reflexão e exigem 
soluções dentro de curto espaço de tempo, a saber: falta de respaldo 
legal, no Brasil, que assegure o valor probatório dos registros contidos 
em suportes informáticos, baixa durabilidade dos materiais 
empregados, tornando necessária a transferência periódica das 
informações para outros suportes; obsolescência... (PAES, 2004). 

 

 

Com relação ao que diz Marilena Leite Paes, é de suma importância estarmos 

atentos a todas as vantagens que surgem e quando o caso é voltado para as instituições 

públicas o assunto torna-se mais delicado, pois tudo é muito demorado para se 

conseguir e nem sempre o material adquirido é de qualidade.  

A documentação deve ser conservada, de acordo com o suporte ao qual está 

inserido, deve se seguir as orientações do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), 

Arquivo Nacional, e as legislações pertinentes à área arquivística e ao que está sendo 

tratado. 
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Portanto, sabemos que a falta de uma gestão de documentos implica na 

eliminação desordenada, deixando a instituição frágil, sem sua memória e histórias para 

as futuras gerações. Sendo necessária assim a conscientização dos gestores sobre a 

importância da implantação de um plano de gestão documental. Mas, no caso desta 

pesquisa será elaborada uma proposta para tratamento da massa documental acumulada 

da UFRRJ. Contudo, a avaliação e a classificação, tal como todo trabalho de gestão, 

devem ser contínuos para que sejam bem sucedidos.  

Conhecer a estrutura da organização, entender seu contexto e compreender os 

documentos importantes para o desempenho das atividades de gestão. Todas essas 

etapas são muito importantes para a implantação da gestão de documentos. E, todos têm 

direito ao acesso a essa documentação. 

Bellotto afirma que:  

 

O arquivo é a “consciência histórica” da administração. Também pode 
selo relativamente a comunidade, se souber captar as potencialidades 
que, nesse sentido, lhe oferece seu acervo. A par da cultura 
tradicional, os arquivos podem enveredar pelo caminho da divulgação 
verdadeiramente popular, sem se esquecer do constante reaquecimento 
de suas relações com seus usuários correntes: os pesquisadores – 
cidadãos comuns ou historiadores.  (BELLOTTO, p.228, 2007) 

 

Os documentos da instituição devem ser preservados, pois contam todo caminho 

percorrido pela universidade desde sua criação até os dias atuais e o fato de ser uma 

instituição centenária, tem uma longa trajetória de histórias e memória. Essas histórias e 

memória pertencem, não somente a UFRRJ, mas a toda comunidade universitária e do 

entorno.  



47 

 

2  O FORMULÁRIO APLICADO: RESULTADOS E ANÁLISES  

 

2.1 – ESCOLHA DO FORMULÁRIO 

 

 Com a situação encontrada em 2010 na Seção de Arquivo e Protocolo Geral o 

arquivo como um depósito de documentos e de uma seção de abertura e guarda de 

processos, chegamos a conclusão de que muitas outras salas da UFRRJ poderiam estar 

da mesma forma, ou seja, abarrotadas de documentos sem avaliação, identificação e 

cuidados específicos. 

O principal objetivo era reconhecer os “arquivos e/ou depósitos” identificando-

os quanto às condições de guarda e quanto ao conteúdo das informações. A princípio o 

Setor pesquisado foi a SAPG, com o intuito de conhecer quais eram os documentos que 

compunham aquele acervo e apontar a melhor solução para este caso.  

Para que qualquer legislação arquivística seja implantada se faz necessário que 

as condições do arquivo da SAPG sejam solucionadas e que os locais estejam sem 

documentos acumulados desordenadamente, por isso a preocupação com o 

desenvolvimento desta proposta para tratamento da massa documental acumulada. 

Segundo Jardim, “No entanto, o fato de tomar uma decisão política de implementar um 

projeto de gestão de documentos não confere a esse projeto a condição de uma política 

arquivística” (JARDIM, p. 36, 2013). 

E, ainda de acordo com Jardim: 

 

A política arquivística não é apenas um conjunto de leis, programas, 
projetos, redes ou sistemas. Quando falamos em política arquivística, 
falamos, no mínimo, em uma opção político-gerencial a envolver 
recursos legais, técnico-científicos, pessoas, tecnologia, etc. Tais 
recursos, articulados num conjunto de princípios e diretrizes 
formulados por diversos atores de uma organização, configurados 
num dado consenso, se plasmam num ato político-adminstrativo 
formal que designa e legitima a política arquivística. (JARDIM, 2013) 

 

O apoio da alta administração é essencial para que a política documental seja 

bem sucedida, bem como a alocação dos recursos necessários para sua implantação, 

segundo Velentim (2002). No caso da UFRRJ a administração apoia todas as iniciativas 

de melhorias para a SAPG aprimorar suas atividades, então se entende que este é o 

momento de conseguir realizar todas as ações que envolvem a gestão de documentos. 



48 

 

Depois, para reconhecer a possível documentação passiva da UFRRJ, pensou-se 

na elaboração de um formulário que fosse capaz de dar informações importantes para 

detectar as circunstâncias no qual estariam esses documentos, seus locais de guarda e 

quem eram os responsáveis pelo acervo, além de oferecer orientações técnicas aos 

usuários e aos produtores de informações e documentos. De acordo com Adriane da 

Silva Gadelha: 

 

[...] o diagnóstico tem o papel de fornecer subsídios para a aplicação 
da gestão de documentos e pode ser considerado como parte 
primordial do processo, incluindo-se como base e ferramenta de 
otimização e economia. (GADELHA, p. 398, 2017) 
 

 

No caso da UFRRJ não podemos chamar de diagnóstico, e sim de um pré-

diagnóstico porque é aplicado de forma mais simples. A preocupação no momento é 

com a documentação passiva que está ocupando toda a área da SAPG e outros locais da 

instituição. O formulário foi elaborado de forma que abrangesse os pontos relevantes 

para esse acervo acumulado. Uma primeira versão foi elaborada em 2010 e atualizada 

em meados de 2018. 

Os tópicos a serem abordados foram metodologicamente pensados de forma que 

possibilitasse identificar, se a gestão de documentos de alguma forma era aplicada e 

para se descobrir a real situação dos locais onde fossem aplicados.  

De acordo com as especificidades da UFRRJ, tais questões foram relacionadas 

de maneira que pudessem identificar quem estava aplicando o formulário, quem seria o 

responsável pelo acervo, o levantamento sobre a documentação com indagações sobre 

local onde estavam armazenados, se era iluminado, ventilado, úmido, qual o estado de 

preservação do acervo, os tipos de documentos, as fases as quais pertenciam os 

documentos e dentre outras, se já tinha sido feita alguma transferência ou recolhimento 

para a SAPG. 

Em um primeiro momento foi pensado em um determinado local, a Divisão de 

Estágio que futuramente poderia participar de um projeto piloto de organização. Mas a 

ideia não foi adiante, pois com a chegada de uma greve essa proposta foi descartada e 

somente o formulário foi aplicado. A partir deste momento, outros locais ficaram 

sabendo da nossa intenção e começaram a fazer contato solicitando uma visita técnica. 

Esta visita era agendada com dia e horário previamente determinados.  
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As visitas aos locais eram realizadas pelas arquivistas que utilizavam uma 

linguagem simples explicando a importância da gestão de documentos e do tratamento 

da massa documental acumulada que proporciona maior eficiência e eficácia no que 

tange ao acesso, recuperação e disseminação de informações/documentos para todos os 

níveis hierárquicos da organização (VALENTIM, P. 23, 2012). Os formulários eram 

preenchidos pelas próprias arquivistas, para algumas questões não era necessário 

nenhum questionamento, contando apenas com a percepção visual e observação do 

ambiente. Na maioria das vezes não havia impedimento de acesso e muito menos o de 

contato com a documentação. As pessoas sempre se demonstravam muito solícitas e 

prestativas com a nossa presença.  

Acredita-se que tal cordialidade no atendimento com as arquivistas eram por 

acreditarem que a solução para os seus problemas se apresentaria naquele momento. 

Mas, infelizmente, na maioria das vezes nenhuma providência era tomada por falta de 

espaço físico para a Seção de Arquivo e Protocolo Geral receber a documentação e falta 

de pessoal para executar o trabalho arquivístico. Portanto, apenas eram dadas 

orientações com relação a armazenamento, organização e preservação dos acervos.  

A SAPG desde o momento do início da pesquisa, não podia receber 

transferências e/ou recolhimentos devido à falta de espaço. Como receber documentos 

de outros locais se o seu próprio não comporta mais a documentação existente?  

A partir da preocupação com relação a espaço físico foram feitas pesquisas na 

SAPG onde foi localizada uma quantidade de 148 caixas arquivo, em torno de 18 

metros lineares de cadernetas, que segundo Código de Classificação e a Tabela de 

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

Instituições Federais de Ensino Superior - IFES é classificada como conteúdo 

programático ministrado, rendimento e frequência. Onde os prazos de guarda são 10 

anos na fase corrente, 10 na intermediária e a destinação final seria a eliminação.  

Visto que esses documentos compreendem a data limite de 1925-1971 sua 

eliminação já poderia ocorrer para liberar espaço no local. Providências já estão sendo 

tomadas para que tal fato ocorra, uma vez que a instituição possui uma Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD. 

Em determinados locais onde o formulário era aplicado a documentação era 

avaliada e classificada no mesmo ambiente e preparada para quando fosse possível a 

transferência, o recolhimento e/ou a eliminação. Uma listagem seja de transferência, 
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recolhimento ou uma de eliminação, quando necessárias, eram preenchidas e esses 

documentos ficavam separados dos demais aguardando o próximo passo.  

O formulário teve sua primeira versão aplicada no ano de 2010 e foi utilizado até 

o ano de 2018.  

Locais estratégicos da UFRRJ foram escolhidos de forma que fossem capazes de 

demonstrar a situação a qual a instituição se encontra.  

Impedimentos ocorreram para que a aplicação do formulário não fosse realizada 

em mais setores da universidade. Foram eles: a redistribuição da autora deste projeto 

para a Universidade Federal Fluminense; às interrupções dos serviços considerados 

externos; por falta de espaço físico para receber qualquer tipo de documento; doença e 

falecimento do chefe da Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Esta foi uma grande perda 

para a SAPG e para a UFRRJ como um todo, pois estamos falando da pessoa que era a 

memória viva da instituição. 

 

 

2.2 – METODOLOGIA PARA A COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, foi aplicado um formulário (ANEXO I) que chamaremos 

de pré-diagnóstico. Este termo foi utilizado por não ser um diagnóstico completo, onde 

trata a documentação desde sua produção até a destinação final.  

Neste caso, a preocupação foi com a documentação passiva que cada vez mais 

vem ocupando espaços físicos nobres dentro da instituição. Quando é falado em 

trabalhar com a documentação passiva, não quer dizer que a classificação não deva 

ocorrer no ato da produção do documento, senão futuramente o mesmo problema volta a 

se repetir. Deve assim ser outro projeto preferencialmente desenvolvido em paralelo a 

este. 

Sabe-se que toda situação pela qual a UFRRJ vem passando é fruto da não 

aplicação das normas prescritas pela legislação arquivística. Apesar de ter um setor 

responsável pela regulamentação e acompanhamento de todas as atividades que 

envolvem a gestão de documentos a SAPG não tem condições de exercer suas funções. 

A falta de pessoal qualificado para desenvolver as atividades que envolvem a área 
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arquivística a falta de espaço físico para receber transferência e/ou recolhimento, foram 

impedimento para o desenvolvimento das tarefas relativas à área arquivística.   

A SAPG já conseguiu dar um passo para essa longa caminhada, que é a 

aprovação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD. Agora, 

espera-se a contratação de mais servidores e de estagiários para que os trabalhos 

arquivísticos sejam realmente colocados em prática. 

A CPAD é regulamentada pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, 

determina em seu artigo 18: 

 

Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal 
será constituída comissão permanente de avaliação de 
documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o 
processo de análise, avaliação e seleção da documentação 
produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista 
a identificação dos documentos para guarda permanente e a 
eliminação dos destituídos de valor. (BRASIL, 2002) 

 

 

Para a aplicação dos formulários foram marcadas visitas técnicas por contato 

telefônico ou agendamento por e-mail. Na maioria das vezes o próprio responsável pelo 

local solicitava a visita, através dos contatos acima descritos.  

O formulário foi elaborado contemplando seis (6) tópicos considerados 

relevantes para a produção da proposta para tratamento da massa documental 

acumulada. Os tópicos são: identificação; diagnóstico (características de deterioração, 

Tratamento proposto no que tange à conservação e restauração, estado de organização 

do acervo); prazos de guarda (arquivo, destinação, justificativa); acervos (documentos 

com acesso restrito, transferência/recolhimento para arquivo); tratamento do acervo e 

resultados esperados. 

Na aplicação dos formulários não ocorreu nenhum problema que prejudicasse 

seu andamento, a não ser o fato dos responsáveis acreditarem que conseguiríamos de 

imediato recolher e/ou transferir seus documentos. 
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2.3 – ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

 

Com a análise dos dados coletados foi possível identificar a situação pelo qual 

cada setor estava passando. 

Primeiramente, vale ressaltar que os formulários foram aplicados no campus 

Seropédica. Os Setores foram escolhidos por amostragem, pois diante de 

acontecimentos, como a redistribuição da autora deste projeto da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro para a Universidade Federal Fluminense, as dificuldades 

começaram a surgir, como horários para cumprir na nova Universidade, a distância da 

UFF para a UFRRJ e a suspensão dos serviços considerados externos na Rural. 

A apresentação da documentação e das informações fornecidas era transmitida 

pelos servidores responsáveis pelo acervo. Em determinados casos, o servidor não sabia 

o conteúdo das caixas, alegando que eram documentos muito antigos e das gestões 

anteriores. 

Na maioria dos locais pesquisados, os responsáveis pelo acervo não conheciam o 

Código de Classificação e a Tabela de temporalidade e Destinação de documentos 

relativos às atividades-meio da Administração Pública e o Código de Classificação de 

Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação de documentos de arquivo 

relativos às atividades-fim das IFES.  

Desconheciam também as legislações que amparam a área arquivística e a 

existência de arquivistas na instituição. Neste caso foi uma surpresa, pelo fato de 

nenhum deles terem participado da palestra ministrada pelo Arquivo Nacional, onde 

foram apresentados o arquivo da SAPG, as arquivistas, legislações pertinentes à área 

arquivística, os códigos de classificação e as tabelas de temporalidade. Todos os locais e 

chefias foram informados e convidados a participarem da palestra pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Administrativos (Pró-Reitoria a qual a SAPG era subordinada na época). 

Esses servidores em sua maioria eram chefes da divisão ou seção, ou 

simplesmente um assistente administrativo designado para desempenhar a função de 

responsável pelo acervo. 

Os locais onde foram aplicados os formulários não possuíam um lugar específico 

para a guarda do acervo, todos eram locais improvisados e aproveitados das salas em 

uso. Alguns possuíam um espaço reservado, inadequados para os acervos. 
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Gráfico 1: Setores que possuem local para a guarda do acervo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

2.3.1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Neste tópico destacaram-se os seguintes itens: local e setor ao qual pertencia, o 

nome do responsável pelo acervo, nome dos arquivistas envolvidos, ramal para contato, 

data da visita e data limite do acervo. 

Os locais participantes da pesquisa foram doze (12) e serão apresentados com a 

ordem hierárquica e informando a qual local é vinculada de acordo com o 

organograma5. Percebemos que existem alguns locais que não aparecem, pois a 

instituição passa por um momento de reestruturação e a nova versão ainda não está 

disponível. A seguir, serão apresentados os locais com suas datas limites dos acervos e 

seu vínculo de acordo com a sua subordinação. 

 

 
                                                           
5
 Disponível em: http://institucional.ufrrj.br/acessoainformacao/institucional/organograma/. Acesso 

em: 19 fev. 2019. 
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Quadro 2: Setores Pesquisados 

LOCAL DATA LIMITE SUBORDINADO 
Reitoria 

(Secretaria) 1972 - 2017 Reitoria 

Reitoria (Salão 
Azul) 1972 - 2017 Reitoria 

Pró-Reitoria de 
Extensão - 
PROEXT 2006 - 2013 Reitoria 

Pró-Reitoria de 
Graduação - 
PROGRAD 1980 -2014 Reitoria 

Instituto de 
Agronomia - IA 1965 - 2010 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 
Graduação 

Departamento de 
Solos - DS 1991 - 2019 Instituto de Agronomia 

Departamento 
Pessoal - DP 2005 - 2019 

Pró-Reitoria de Assuntos 
Administrativos 

Coordenação de 
Planejamento e 

Orçamento - 
COPLAN 1980 -2012 Reitoria 

Departamento de 
Teoria e 

Planejamento de 
Ensino - DTPE 1965 - 2010 Instituto de Educação 

Programa 
Institucional de 

Capacitação 
Docente e 
Técnico 

Administrativo - 
PICDT 1978 - 2000 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 
Graduação 

Divisão de 
Estágio - DE 2000 - 2012 Pró-Reitoria de Graduação 

Seção de Arquivo 
e Protocolo Geral 

- SAPG 1925 - 2018 

Pró-Reitoria de Planejamento, 
Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional 
Fonte: Elaboração Própria 
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2.3.2 - DIAGNÓSTICO 

 

Durante a aplicação dos formulários foram feitas anotações de acordo com a 

situação pelo qual o setor se apresentava. 

A Reitoria (Secretaria) apresentou sua massa documental armazenadas em 

caixas arquivos de papelão e poliondas (plástico corrugado), algumas com identificação 

e em estantes de madeira. No local, os documentos dividiam o espaço com 

equipamentos deteriorados, equipamentos em uso e materiais de manutenção. Possui 

total de 16,33 metros lineares de acervo. Este setor apresentou-nos uma grande 

quantidade de memorandos, ofícios e atas encadernadas, como se fossem livros, ou seja, 

compondo uma espécie de dossiê. Não foram classificados ou avaliados para sofrerem 

tal feito, não se sabe quais os assuntos pertinentes em seu conteúdo. Era uma prática da 

instituição encadernar vários tipos de documentos. 

 

 

Foto: Reitoria (Secretaria). Fonte: Glauce Silva 
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Foto: Reitoria (Secretaria). Fonte: Glauce Silva 

 

A Reitoria (Salão Azul) está localizada no Salão Azul, ou seja, está ocupando 

uma área nobre no espaço que pertence a um anfiteatro da Universidade. Pelo que 

observamos existia neste ambiente uma quantidade considerável de massa documental 

acumulada, acondicionada em caixas arquivo de papelão e poliondas, pastas poliondas 

em estantes de madeira com alguns documentos amontoadas em caixas de papelão e 

pelo chão. Algumas caixas possuem identificação e estão em bom estado, outras não 

identificadas e em estado de conservação ruim. Assim como na Secretaria, os 

documentos dividem espaço com equipamentos novos, velhos e com materiais de 

manutenção. Possui um total de 47,72 metros lineares de documentos. 

 



57 

 

 

Foto: Reitoria (Salão Azul). Fonte: Glauce Silva 

 

 

 

Foto: Reitoria (Salão Azul). Fonte: Glauce Silva 
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Foto: Reitoria (Salão Azul). Fonte: Glauce Silva 

 

 

Na Pró-Reitoria de Extensão a situação não é muito diferente dos outros setores, 

porque também possuem massa documental acumulada e sem identificação. No dia da 

visita não conseguimos fazer a medição do acervo por falta do equipamento e não 

conseguimos retornar para fazê-lo. 

De acordo com a visita à Pró-Reitoria de Graduação percebeu-se que é o único 

local pesquisado que possui arquivo deslizante, com caixas arquivo de papelão e pastas 

suspensas. Também possui documentos empilhados. Os documentos são referentes à 

vida acadêmica dos alunos, grande quantidade de Programa Analítico de disciplina 

(antigo conteúdo de disciplinas – cópias) e pautas de conceitos/pautas suplementares.  

O Instituto de Agronomia (Solos) tem massa documental acumulada em caixas 

arquivo de papelão e pastas suspensas em armários de aço e em cima dos mesmos, 

representando um total de 27 caixas. Os tipos documentais são: papeletas; ofícios; 

relatórios de assistência saúde; freqüência; pedido de afastamento e comunicação de 

férias. 

O Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnico Administrativo 

possui massa documental acumulada, alguns em caixas arquivo de papelão e sacos 

plásticos sem identificação, classificação e organização. Somando um total de 9,489 

metros lineares armazenados no chão. Durante esta visita, fomos informadas que esta 

Pró-Reitoria estava aguardando por estagiários para dar início ao trabalho, pois será 
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necessário abrir caixa por caixa para identificar quais são os assuntos dos documentos e 

não háll pessoal para desenvolver tal atividade.  

O Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino concentra sua 

documentação em uma sala pequena, com os seguintes tipos de documentos, folhas de 

ponto, livros de ponto, calendário escolar, controle de correspondência, processos e 

frequências. Fomos informadas durante a visita que alguns documentos tinham sido 

eliminados por conta própria, que segundo eles já tinham terminados seu prazo de 

guarda. Os documentos eram os seguintes: declarações; papeletas; avaliação; provas e 

programa de área didática. 

O Departamento Pessoal tem a sua documentação com uma certa organização, 

mas mesmo assim possui massa documental acumulada, com documentos armazenados 

dentro e em cima de armários de madeira, com caixa arquivo de papelão, poliondas e 

caixas de resmas de papel com documentos dentro, pastas suspensas, pastas fichário, 

processos empilhados e cd´s em organizador de acrílico. Os documentos estão 

arquivados em ordem alfabética e por ano. 

 

 

 

Foto: Departamento Pessoal. Fonte: Glauce Silva 
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Foto: Departamento Pessoal. Fonte: Glauce Silva 

 

No Departamento de Solos os documentos estão armazenados em armários de 

aço, armários de madeira, estantes de aço e alguns em caixas arquivo poliondas, pastas 

suspensas e fichário. 

 

Foto: Departamento de solos. Fonte: Glauce Silva  
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Foto: Departamento de solos. Fonte: Glauce Silva  

 

A Divisão de Estágio tem documentação acumulada em duas salas de trabalho, 

armazenadas em armários de madeira e arquivos de aço. Os documentos estão 

arquivados em ordem alfabética em caixas arquivo de papelão e poliondas, pastas 

suspensas, sacos plásticos e fichários. Sua massa documental possui 32,52 metros 

lineares. 

 

Foto: Divisão de Estágio. Fonte: Glauce Silva  
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Foto: Divisão de Estágio. Fonte: Glauce Silva  

 

 

Foto: Divisão de Estágio. Fonte: Glauce Silva  
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A Seção de Arquivo e Protocolo Geral também possui uma grande quantidade 

de massa documental acumulada em caixas arquivo de papelão, a maioria com 

identificação, mas alguns casos não existiam essa identificação e em outros a 

identificação não condiz com o conteúdo. Documentos sem classificação e 

aparentemente organizados nas caixas arquivo. Outros documentos não classificados 

estão arquivados em armários de aço ou em cima deles. As estantes são de madeira e os 

pisos também. O ambiente não é bem ventilado, tem muita poeira e a temperatura não é 

adequada para o acervo. Possui um total acerca de 2.300 metros lineares de documentos 

(contando com um depósito em outro local). 

 

 

Foto: Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 
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Foto: Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 

 

  
Foto: Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 
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Foto: Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 

 

 

2.3.3 – CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO 

Neste tópico serão analisados como os documentos apresentam seu estado de 

deterioração. 

Alguns documentos apresentam-se em bom estado de conservação, exceto na 

SAPG que existem documentos que estão em péssimo estado, mas a maioria vem 

sofrendo com a ação do tempo no decorrer dos anos. Encontra-se há muito tempo 

arquivados em locais inadequados, sem ventilação, iluminação e com muita poeira. Sem 

falar na ação do homem que contamina os documentos com excesso de grampos, clipes, 

fitas adesivas e até mesmo com elásticos. 
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Gráfico 2: Foram considerados os dados mais relevantes. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Neste gráfico percebemos que 59% em sua maioria possuem como característica 

de deterioração a sujidade, logo a seguir, as manchas, inscrição em tinta, grafite, 

amarelecimento e fita adesiva, depois rasgos e por fim outros. Neste item “outros”, 

estão inclusos fungos, resíduos de cola, danos causados por insetos, carimbos, perda de 

suporte e quebradiços. Estes últimos foram identificados na documentação pesquisada 

em uma primeira análise. Acredita-se que um estudo mais profundo esse número 

aumente. 

 A documentação está deteriorada devido à falta de conservação, pois está em 

locais inadequados com poeira, luz direta, umidade e acondicionados de forma errada, 

deixando-a mais exposta.  Segundo o Arquivo Nacional: 
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A guarda de documentos sem proteção de invólucro, quer em caixa 
quer em simples embrulho de papel, sobre estantes de madeira ou 
metal, expõe o material não só à acidez da madeira e à possível 
ferrugem do metal, como os resíduos de poeira, luz, umidade, calor e 
poluição da atmosfera. (ARQUIVO NACIONAL, 1985) 
 
 
 
 

 

2.4 – ESTADO DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 

 

2.4.1 – ASSUNTO 

 

Durante as visitas técnicas aos setores foi possível detectar que em alguns casos 

os documentos eram arquivados de acordo com a sua produção, em outros 

simplesmente amontoados e diversas vezes sem identificação.  

Os assuntos encontrados foram: folhas de ponto; livros de ponto; processos; 

programa analítico de disciplina; pauta de conceito; pautas suplementares; conteúdo 

programático; ofícios e memorandos com assuntos diversos; portarias; cópias; 

documentos impressos do sistema; provas de processos seletivos; provas de alunos; 

conceitos; teses; dissertações requerimentos; documentos acadêmicos (dossiês de alunos 

contendo cópias de histórico escolar, RG, CPF, título de eleitor, atestado de conclusão 

de curso, planilha de matrícula, certidão de nascimento, certidão de conclusão de 2º 

grau, ficha de cadastro e formulário de matrícula), pastas de alunos de Pós-Graduação; 

programa de disciplinas; livros de matrículas; cadernetas de aulas; folhas de pagamento 

de alunos; frequência de monitores; alunos e bolsistas; bolsa alimentação; documentos 

de estágio; frequência de funcionários; livro de atas; circulares diversas; folhas de 

pagamentos de funcionários; atestados; certificados; pastas com normas para 

instrutores; ofícios diversos; boletim contábil; documentos diversos da Reitoria; 

prestação de contas; ficha funcional; correspondências diversas; ficha financeira; 

documentos diversos de concursos; boletim de frequência; licença médica; contratos; 

relatórios de folha suplementar (pagamento); documentos de extensão (relatórios e 

cartas) e boletim informativo. Esses foram os assuntos encontrados durante as pesquisas 

e percebemos que eles se repetem em vários setores. 
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2.4.2 – CLASSIFICAÇÃO 

 

Em todos os setores pesquisados nenhum possui documentos classificados, pois 

os Códigos de Classificação e as Tabelas de temporalidade das atividades meio e fim 

foram apresentadas no ato da visita técnica e nenhum trabalho foi desenvolvido até o 

presente momento para a aplicação dos mesmos. Todas as pessoas que participaram da 

pesquisa desconheciam tais códigos. 

 

 

2.4.3 – ORDENAÇÃO 

 

Alguns Setores apresentam algum tipo de ordenação e outros nenhum. Os 

resultados são: 

 

Gráfico 4: Tipo de ordenação. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

A maioria das ordenações encontradas nos setores foram por ano de produção do 

documento. Em outros casos por assunto que, às vezes não condiz com o conteúdo da 

caixa, uma quantidade considerada pequena em ordem alfabética e um número 
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expressivo sem nenhuma ordenação completamente misturado com outros documentos 

dentro de caixas arquivo, pastas suspensas ou simplesmente amontoados. 

 

 

2.4.4 – TIPO DE ACONDICIONAMENTO 

 

Foi possível perceber que todos os setores possuíam algum tipo de 

acondicionamento para os seus documentos, mas também existiam documentos 

amontoados pelo chão ou pelas estantes. 

 

 

 

Gráfico 5: Tipo de acondicionamento. 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Neste gráfico podemos perceber que a quantidade de documentos 

acondicionados em caixa arquivo e são as mesmas de amontoados, o que nos deixa 
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muito preocupadas, pois a chance de deterioração é muito maior nos amontoados 

expostos a ação tempo e a poeira. Quantos aos outros, de certa forma estão protegidos. 

 

2.4.5 – TIPOS DE SUPORTE 

 

Com relação ao suporte, em todos os setores foi unânime o uso do papel e 

apenas em alguns locais existiam também cd´s, sendo uma quantidade ínfima, mas que 

deve ser levada em consideração.  

Não podemos deixar de falar sobre a preservação do acervo em seus diferentes 

suportes para atenuar a deterioração, prolongando o prazo de vida e a qualidade do 

acesso às informações. Cuidados simples podem ser realizados para prolongar a vida 

dos documentos, como controle de temperatura; umidade; iluminação; mobiliários 

adequados e acondicionamentos próprios para cada suporte e assim, de acordo com 

Arquivo Nacional: 

 

[...] a ação mais eficiente é, sem dúvida, a aplicação de um programa 
gradual de preservação iniciado pelo controle preventivo dos agentes 
patagônicos, através da higiene sistemática do acervo e dos depósitos, 
detectando e eliminando possíveis infestações e danos diversos. 
(ARQUIVO NACIONAL, 1985) 

 

  

2.5 – PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

 

Os prazos de guarda são: corrente, intermediário e destinação final, que seria a 

guarda permanente ou a eliminação. Pela pesquisa realizada não podemos afirmar 

claramente os prazos de vida, mas pelo que foi observado existem documentos 

referentes à fase intermediária, permanente ou eliminação. Uma classificação e 

avaliação detalhada destes acervos são capazes de mostrar etapas as quais pertencem. 
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Gráfico 6: Prazo de guarda dos documentos. 

 

Fonte: Glauce Silva 

 

 

2.5.1 – JUSTIFICATIVA 

 

Durante a visita técnica foi possível detectar que a maioria da documentação 

pesquisada ainda não obteve tratamento técnico. Somente dois setores transferiram 

documentos para a Seção de Arquivo e Protocolo Geral, que foram o Departamento de 

Teoria e Planejamento de Ensino e o Departamento Pessoal. O único setor que teve uma 

parte da documentação classificada e avaliada foi a SAPG, que inclusive devido ao seu 

prazo de guarda e de acordo com os Códigos de Classificação e as Tabelas de 

Temporalidade das atividades meio e fim podem ser eliminados. 
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2.6 – ACESSO  

 

2.6.1 – DOCUMENTOS COM ACESSO RESTRITO 

 

Com relação ao acesso foram feitas duas indagações, se os documentos eram 

restritos ou não. E as respostas foram que das doze (12) apenas os Setores SAPG e DP 

informaram que seu acervo é de acesso restrito: o Departamento Pessoal devido a 

importância das informações de cunho pessoal e a Seção de Arquivo e Protocolo Geral 

pela enorme quantidade de documentos que possui e com informações confidenciais, 

limitando, porém, seu acesso. 

 

2.6.2 – TRANSFERÊNCIA/RECOLHIMENTO PARA O ARQUIVO 

 

Neste tópico era explicado aos responsáveis pelos acervos o que seriam 

transferência e recolhimento e a seguir eram questionados se alguma vez já havia sido 

realizado algum desses procedimentos. Apenas dois (2) setores dos doze (12) afirmaram 

que já transferiram documentos à SAPG, foram eles: Departamento Pessoal e 

Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino. Essas respostas não foram surpresa, 

uma vez que a Seção de Arquivo e Protocolo Geral não realizava trabalhos nesse 

sentido, pois a falta de espaço físico impede esse tipo de procedimento. 

 

2.7 – TRATAMENTO DO ACERVO 

 

Os tratamentos para os acervos se darão na medida em que cada acervo for 

trabalhado, pois é importante saber identificar o estado de conservação do acervo e os 

danos que estão prejudicando-os. A princípio o primeiro passo com relação a esta 

documentação pesquisada é a higienização em todos os ambientes da instituição onde a 

poeira é dominante. Segundo PALETTA e YAMASHITA (2004): 
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A poeira é um grande inimigo da conservação dos documentos, pois 
contém partículas de areia que cortam e arranham; graxas, fuligem, 
mofo e numerosas outras impurezas atraem umidade e degradam 
papéis. (PALETTA, YAMASHITA, p. 21, 2004) 

 
 

A poeira é muito prejudicial aos documentos e além dela temos também outros 

objetos que causam danos aos documentos como, por exemplo, os grampos, clipes, 

prendedores metálicos e elásticos. A higienização deve ser feita em todos os 

documentos, principalmente naqueles que tem como destinação final a guarda 

permanente.  

Os documentos serão classificados e avaliados de acordo com os Códigos de 

Classificação e Tabelas de Temporalidade das atividades meio e fim das Instituições 

Federais de Ensino Superior, e os que já tiverem com seus prazos de guarda 

estabelecidos seguirão aos seus destinos e os que puderem serão transferidos e/ou 

recolhidos para a Seção de Arquivo e Protocolo Geral.  

 Diante de todos os fatos expostos conclui-se que grande parte do acervo da 

instituição é de guarda intermediária e permanente, estando arquivados em caixas 

arquivo de papelão e uma boa parte amontoados pelo chão ou em caixas de papelão 

comuns. Em sua grande maioria é arquivado por ano e logo a seguir uma quantidade 

expressiva de documentos que não tem nenhuma ordenação.  

Toda documentação precisa de cuidados básicos de preservação e higienização, 

devido às condições as quais se encontram, como sujidades, manchas e impurezas. Faz-

se necessário tratamento adequado para que este acervo seja conservado e que as 

informações não sejam perdidas, mas sim disponibilizadas para aqueles que por elas se 

interessarem.  
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3  PROPOSTA PARA TRATAMENTO DA MASSA DOCUMENTAL 

ACUMULADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 

JANEIRO 

 

3.1 – APRESENTAÇÃO 

Esta seção apresenta uma proposta para tratamento da massa documental 

acumulada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sabemos que a informação 

é vital para as instituições, portanto gerenciar documentos é cuidar de toda vida 

operacional da instituição. É preciso reconhecer a informação como um recurso 

fundamental e desenvolver políticas que facilitem o seu acesso a todos quantos dela 

necessitarem, dando suporte às tomadas de decisões e assegurar a transparência dos atos 

administrativos. 

Diante da impossibilidade de realizar um diagnóstico preciso e estruturado de 

toda produção documental, conforme elucidamos no capítulo anterior vamos propor um 

plano emergencial que visa garantir a integridade e implantar a política de eliminação 

prevista nos instrumentos existentes para as IFES da massa documental acumulada 

diagnosticada nesse trabalho.  

A presente proposta prevê a análise e o tratamento da documentação da fase 

intermediária e na destinação final, que correspondam ao arquivo permanente e a 

eliminação. Tais documentos em sua grande maioria foram negligenciados pela gestão 

anterior. Em alguns casos esses acervos eram recebidos de toda universidade e em 

outros somente com análise para identificar a origem. De acordo com Lopes: 

 
As massas documentais acumuladas atualmente existentes jamais 
poderão ser organizadas na origem. Trata-se de arquivos semi-ativos e 
inativos. São acervos compostos por documentos: 
 
1. Descartáveis de imediato, isto é, sem nenhum valor 

administrativo, legal ou histórico; 
2. De valor intermediário, isto é, poderão ser descartados depois de 

um prazo administrativo, legal ou guardados para sempre; 
3. De valor permanente, isto é, interessam à pesquisa de fundo 

histórico.  (LOPES, 1993) 
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 Entendemos que a massa documental acumulada da UFRRJ tende aos requisitos 

acima. O acúmulo de documentos encontrados em nossa amostragem nos impede uma 

proposta de gestão aplicada primeiramente na sua produção. Isso não impede que outro 

projeto em paralelo seja implantado para que a documentação possa ser tratada desde o 

seu nascimento, justamente para que não volte a ocorrer o acúmulo desordenado de 

documentos nos Setores. Segundo Lopes: 

 
A solução definitiva do problema só é possível com o tratamento da 
doença na origem: os arquivos correntes. As massas documentais 
existem, porque os documentos na fase corrente não foram objeto de 
tratamento técnico-científico. Um arquivo ativo que seja organizado 
de acordo com um plano de classificação de documentos e que tenha o 
seu ciclo de vital determinado por uma tabela de temporalidade não 
gerará uma massa documental acumulada.  (LOPES, 1993) 

 

É de suma importância que a UFRRJ desenvolva um Plano de gestão de 

documentos para que não volte a ter massas documentais acumuladas. Pois, somente 

dessa forma conseguirão tratar a documentação desde sua produção até sua destinação 

final, seja ela o arquivo permanente ou eliminação. Segundo o Arquivo Nacional: 

 
A implantação de programas de gestão de documentos apresenta-
se como uma atividade essencial ao pleno funcionamento da 
Administração Pública, sendo de primordial importância a adoção 
de normas e procedimentos técnicos para disciplinar as atividades 
dos serviços arquivísticos. (ARQUIVO NACIONAL, 2011) 
 

 
A UFRRJ deve tentar implantar algumas das políticas arquivísticas. A UFRRJ 

ao tomar a decisão de implantar um projeto de gestão de documentos não confere a 

condição de uma política arquivística, segundo Jardim (2013). Ainda de acordo com 

Jardim, a noção de políticas arquivísticas remete-nos ao: 

 
[...] o conjunto de premissas, decisões e ações-produzidas pelo 
Estado e inseridas nas agendas governamentais, em nome do 
interesse social – que contemplam os diversos aspectos 
(administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico etc.) 
relativos à produção, uso e preservação da informação 
arquivísticas de natureza pública e privada. (JARDIM, 2003) 
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É importante deixar claro que a proposta de trabalho não é a implantação de um 

plano de gestão de documentos e nem das políticas públicas arquivísticas, mas sim de 

uma proposta para tratamento da massa documental acumulada.  

 A lei 8.159, de janeiro de 19916, dispõe sobre a Política nacional de arquivos 

públicos e privados e em seu art. 1º: 

 
É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, 
à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 
informação. (Brasil, 1991) 

 

 De acordo com este artigo a UFRRJ sugere que se coloque em prática algum 

plano de gestão de documentos em paralelo a esta proposta para seguir o que determina 

a lei. 

No pré-diagnóstico realizado por amostragem nos acervos de 12 setores 

(Reitoria – Secretaria; Reitoria – Salão Azul; Pró-Reitoria de Extensão; Pró-Reitoria de 

Graduação; Instituto de Agronomia; Departamento Pessoal, Departamento de Solos; 

Coordenação de Planejamento e Orçamento; Departamento de Teoria e Planejamento de 

ensino; Divisão de Estágio; Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnico 

Administrativo e Seção de Arquivo e Protocolo Geral), da UFRRJ foi detectado um 

total aproximado de 2.400 metros lineares equivalentes a 16.800 caixas arquivo de 

massa documental acumulados desde 1925, sem tratamento arquivístico. 

 Não ocorreu nenhum relato de procura por tais documentos, exceto na Seção de 

Arquivo e Protocolo Geral, que é o local onde as pessoas recorrem na busca por 

determinados tipos de documentos, tais como processos, livros de ponto e dossiês de 

alunos. 

 De acordo com Calderon, et al: 

 

O acúmulo de documentos sem tratamento adequado, a dificuldade de 
manutenção dos arquivos de processos administrativos, judiciais, 
técnicos, a falta ou inadequação de espaço para guarda de documentos 
e a falta de pessoal especializado para organizar os “papéis gerados” 
apressam as soluções e despertam cada vez mais o interesse dos 
dirigentes.    (CALDERON, et al, 2004). 

                                                           
6
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8159.htm. Acesso em: 20 de fev. 2019. 
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 Por isso, deve-se aproveitar a oportunidade que os gestores da UFRRJ estão 

interessados na SAPG para buscar melhorias e qualidade para a Seção. 

Espera-se com esta proposta proporcionar de forma eficiente a avaliação, 

classificação e eliminação correta dos documentos, ou seja, de acordo com os códigos e 

tabelas pertinentes e a CPAD, assegurar que os documentos permanentes e históricos 

não sejam eliminados sem avaliação, preservar o acervo e facultar o acesso às 

informações com rapidez e qualidade. Além de transformar a imagem do arquivo para 

um ambiente de guarda do acervo e não de um depósito, com número de funcionários 

adequados e treinados para exercer as atividades de arquivo, documentos organizados, 

preservados, a liberação de espaço físico e a celeridade nas tomadas de decisão. 

 

3.2 – PROPOSTA  

Nesta etapa serão estabelecidos normas e procedimentos para tratamento da 

massa documental acumulada no que tange a classificação, avaliação e arquivamento 

nas devidas fases, visando ao recolhimento ou eliminação desses documentos. 

Para com as ações citadas acima, reduzir a massa documental na UFRRJ e 

principalmente na Seção de Arquivo e Protocolo Geral, garantindo, porém o acesso e a 

preservação da informação de maneira rápida e segura. 

É muito importante a criação de normas para fortalecimento dos controles 

internos e externos para o cumprimento das legislações referentes à documentação 

como a Lei 8.159, e estabelecer procedimentos que pretendam estipular padronização na 

rotina para transferência; recolhimento; eliminação; organização e arquivamento dos 

documentos. Como, por exemplo, o preenchimento de listagem para transferência; 

listagem para recolhimento; determinar prazos para que ocorram as transferências e/ou 

recolhimentos dos acervos para a SAPG; dias e horários para visitas técnicas, elaborar 

documentos para ocorrer empréstimo e pesquisas no arquivo. Elaborar um manual de 

rotinas e procedimentos para a Seção de Arquivo e Protocolo Geral, com todas essas 

rotinas e com número e e-mail para contato. São procedimentos de rotinas simples, mas 

que padronizarão os serviços e que podem ser de grande valia para o desenvolvimento 

das atividades da seção.  
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Mas, não podemos deixar de esclarecer que todas essas ações propostas devem 

ser realizadas com a autorização da chefia imediata e da Pró-Reitoria de Planejamento, 

Avaliação e Desenvolvimento Institucional através de normas, como por exemplo, 

portarias. A comunidade universitária deve ser informada das ações através do site da 

UFRRJ, site da SAPG, cartilhas, manuais, memorando eletrônico (o que está sendo 

muito utilizado atualmente). 

Para o desenvolvimento das atividades, as massas documentais acumuladas 

devem passar pelo processo de avaliação, classificação, higienização, acondicionamento 

em caixas arquivo e identificação com espelhos nas caixas. Esses espelhos seguirão a 

padronização da SAPG. Os documentos que forem para eliminação seguirão os passos 

conforme o que determina a Lei nº 4.073 de 3 de janeiro de 2002.  

Primeiramente a atenção deve ser voltada para a Seção de Arquivo e Protocolo 

Geral, pois é onde existe a maior concentração de massa documental acumulada e a 

maior intenção de liberar espaço físico e ter melhores condições de trabalho. Neste 

arquivo as fases intermediárias e permanentes estão misturadas, ou seja, não tem espaço 

determinado para uma ou outra fase. Devido à inexistência destes arquivos, a ideia é 

fazer esta “separação” da documentação, que deverá ser feita através da avaliação do 

acervo, como é o caso dos livros de ponto, folhas de ponto e horas extras que já 

sabemos que são da fase intermediária e ocupam grande espaço no arquivo. E já 

sabemos que uma boa parte deste acervo pode ser eliminado. O correto é avaliar a 

documentação da SAPG, para depois partir para os outros setores.  

Sugere-se que estes documentos sejam enviados para o novo espaço 

disponibilizado para a SAPG, pois a temporalidade deste acervo é de cinco anos no 

arquivo corrente, quarenta e sete anos no arquivo intermediário e eliminação. Muitos 

destes livros já cumpriram seu prazo de vida e podem ser eliminados. Assim, com esta 

ação, sabe-se que abrirá outro espaço considerável para trabalhar. Ainda irá ocorrer 

também a liberação de espaço de acerca de 18 metros lineares referentes a conteúdos 

programáticos, da atividade-fim que já podem ser eliminados, liberando então mais 

espaço para tratamento dos acervos.  

Aqueles que estão acumulados nos setores, os responsáveis devem fazer uma 

solicitação a SAPG via e-mail, para que uma visita técnica seja agendada. A visita será 

realizada e um formulário (ANEXO I) será preenchido pelos arquivistas com dados 
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sobre o acervo. Após esta visita ocorre a análise deste formulário pela Seção de Arquivo 

e Protocolo Geral, que solicitará que um servidor que já foi treinado siga os passos 

referentes a avaliação, classificação, higienização, acondicionamento e identificação 

para serem enviados à SAPG. Este servidor preencherá as listagens correspondentes e 

enviará para análise dos arquivistas e posterior devolução com ajustes e/ou com o aval e 

a especificação dos procedimentos para transferência, recolhimento ou eliminação. 

A documentação da reitoria está armazenada em dois ambientes distintos, mas 

ambos não têm nenhuma condição de receber pessoal para trabalho, pois são ambientes 

pequenos, sem ventilação e com muita poeira, ou seja, sem condições de trabalho para 

tratamento da massa documental acumulada. Necessitando, porém de outro espaço para 

que o acervo possa receber tratamento e que as pessoas tenham como trabalhar. O 

tratamento para este acervo é o mesmo estipulado acima, para depois ser enviado a 

SAPG. 

A Pró-Reitoria de Graduação também possui local especifico para o acervo com 

arquivo deslizante. As condições deste local são boas, só necessitando de uma limpeza 

para retirada da poeira já que há espaço para que as atividades solicitadas sejam 

realizadas, atividades estas relacionadas acima. 

Nos outros Setores que são Pró-Reitoria de Extensão, Instituto de agronomia, 

Departamento de Solos, Departamento Pessoal, Coordenação de Planejamento e 

Orçamento, Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnicos Administrativos 

e Divisão de Estágio, os espaços utilizados para a guarda do acervo são os mesmos que 

os locais de trabalho e por isso podem desenvolver as atividades solicitadas em suas 

áreas de trabalho. 

Sugere-se um servidor treinado pelos arquivistas, que tenha feito o curso criado 

pela SAPG para poder desenvolver as atividades relacionadas, pois o número de 

arquivistas da instituição é muito reduzido para atuarem em todas as atividades 

inerentes a área arquivística. Vale ressaltar que o número de profissionais arquivistas na 

instituição é de três servidores e que estes servidores treinados irão preparar essa 

documentação para transferência ao arquivo intermediário, recolhidos ao arquivo 

permanente ou se for o caso eliminação. 
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 A avaliação da documentação neste caso em específico irá tratar da massa 

documental acumulada, e deve ser feita de forma que os documentos sejam analisados 

para determinar qual será sua destinação, seja ela guarda permanente ou eliminação. E, 

contará com o apoio dos instrumentos de pesquisa, códigos de classificação e tabela de 

temporalidade. Neste processo a documentação deve ser avaliada, e de acordo com 

Schellenberg: 

A avaliação de documentos não deve se basear em intuição ou em 
suposições arbitrárias de valor. Deve ser, ao contrário, baseada na 
análise total da documentação relativa ao assunto a que se referem os 
documentos em questão. A análise é a essência da avaliação 
arquivística. (SCHELLENBERG, p.227, 2006). 
 
 

 É necessário que a avaliação da documentação seja realizada por profissionais 

competentes para tal ação. 

Quanto à aplicação dos instrumentos de pesquisa destinados a Administração 

pública Federal, que são eles: Código de Classificação, Temporalidade e Destinação de 

documentos de arquivo relativos às atividades-meio da Administração Pública e o 

Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de documentos de 

arquivo relativos às atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior, para 

identificar os prazos de guarda e destinação dos documentos, deverão ser utilizados por 

todos os setores mencionados.  

 

Entre as atividades desenvolvidas em um programa de gestão de 
documentos, a elaboração e a utilização de instrumentos técnicos de 
classificação e de temporalidade e destinação constituem-se numa 
tarefa fundamental para melhoria dos serviços prestados à própria 
Administração e ao cidadão.  (ARQUIVO NACIONAL, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Código de Classificação de Documentos de Arquivo Atividades-meio: 

 

Fonte: Arquivo Nacional 

 

Tabela de Temporalidade de Documentos atividades-meio 

 

 Fonte: Arquivo Nacional 
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Código de Classificação de Documentos das IFES 

 

Fonte: Arquivo Nacional 

 

 

Tabela de Temporalidade de Documentos das IFES 

 

Fonte: Arquivo Nacional 
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A classificação consiste na organização dos documentos de um arquivo ou coleção, 

de acordo com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo 

(ARQUIVO NACIONAL, p.49, 2005). 

A classificação é utilizada com o objetivo de reunir documentos sob um mesmo 

tema, como um meio de facilitar sua recuperação e simplificação das tarefas 

arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, transferência, 

recolhimento e acesso aos documentos. 

Segundo o Arquivo Nacional: 

 
No código de classificação, as funções, atividades, espécies e tipos 
documentais genericamente denominados assuntos, encontram-se 
hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e atividades 
desempenhadas pelo órgão. Em outras palavras, os assuntos recebem 
códigos numéricos, os quais refletem a hierarquia funcional do órgão, 
definida através de classes, subclasses, grupos e subgrupos, partindo-
se sempre do geral para o particular.    (ARQUIVO NACIONAL, p.9, 
2001). 

 

A tabela de temporalidade de documentos é considerada um instrumento 

arquivístico decorrente da avaliação, que tem por objetivo definir prazos de guarda e 

destinação de documentos, com vistas a garantir o acesso a todos que dela necessitarem.  

Nesta etapa são utilizados os códigos de classificação das atividades meio e fim. No 

caso desta documentação, os códigos deverão ser inseridos a lápis no canto superior 

direito do documento, pois a sua identificação passará a ser através da numeração 

atribuída. Porém, a aplicação desses instrumentos garante o controle e o acesso rápido 

na recuperação da informação. 

A classificação é feita de acordo com os assuntos, e tem como objetivo de reunir 

todos os documentos que tenham o mesmo tema, para com isto acelerar sua 

recuperação, simplificando assim, as atividades relacionadas com a avaliação, 

recolhimento, eliminação e acesso a estes documentos. Tal classificação determina a 

organização física dos documentos que estão sendo arquivados, estabelecendo um 

referencial básico para sua recuperação. 

Para o processo de classificação é necessário o estudo a respeito do documento, 

ou seja, a leitura do documento para identificar qual o assunto correspondente para 

depois estabelecer o código referente ao assunto indicado. 
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Para enviar a documentação para a SAPG até mesmo as que serão avaliadas e 

classificadas nos setores devem ser higienizadas com o uso de um pincel ou algodão 

especial para que sejam retiradas todas as impurezas dos documentos, inclusive a 

poeira. São ações simples, mas, que podem prolongar a vida dos documentos. Conforme 

Arquivo Nacional: 

A ação mais importante de controle, em conjunto com a otimização 
das condições climáticas, é a higienização periódica do acervo com 
aspirador de pó ou trinchas. Realiza-se assim, a extração de resíduos 
diversos e, em alguns casos, insetos sob forma de ovo, larva ou 
besouro.    (ARQUIVO NACIONAL, p.22, 1985). 

 

O tratamento proposto para os acervos dos setores pesquisados seriam os 

iniciais, os que eliminariam os riscos aparentes no qual esses documentos vêm sofrendo 

ao longo dos anos. A SAPG toma como medida de prevenção a descupinização de seis 

em seis meses, uma vez que a área onde está localizada a UFRRJ é propícia a este tipo 

de ataque. 

 

Gráfico 3: Tratamentos iniciais para os Setores.  

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 Na maioria dos casos o tratamento proposto é a retirada dos grampos seguidos 

da limpeza com trincha e remoção de adesivo. No caso de outros seriam em poucos 

casos a remoção de resíduos de cola, papel macio e limpeza com pó de borracha. Esses 

tratamentos são os mais simples e menos agressivos ao papel. Com documentos mais 

frágeis os cuidados devem ser maiores; recomenda-se cuidado especial e em casos 

extremos, a não utilização desses métodos para evitar a sua fragmentação (ARQUIVO 

NACIONAL, 1985).  

Alguns desses documentos já estão apresentando processo de deterioração, pois 

estão armazenados de forma inadequada, em contato direto com a poeira, umidade, luz 

direta, temperaturas elevadas, grampos, clipes e insetos, como por exemplo, cupim. 

Como é o caso do exemplo relacionado à SAPG que será mostrado abaixo. Tais 

documentos necessitam de tratamento: 

 
 
Métodos simples e não agressivo, a limpeza a seco realiza-se de 
acordo com a resistência do material. De lombadas e cortes de livros 
remove-se a poeira com aspirador de pó e trincha; esta também serve 
para a superfície do papel, de onde se retiram poeiras, depósitos 
gordurosos de fuligem e esporos de microorganismos. Corpos 
estranhos, mais resistentes, serão removidos com a ponta de uma 
pequena faca. . (ARQUIVO NACIONAL, 1985). 

 

 

 
Foto: Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 
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Foto: Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 

 

 

 
Foto: Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 
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Foto: Seção de Arquivo e Protocolo Geral. Fonte: Glauce Silva 

 

Neste caso em específico, esses documentos foram higienizados e 

acondicionados em outras caixas arquivo, longe de qualquer risco para a informação. 

 Mas, para que a higienização seja feita de forma correta precisamos esclarecer 

alguns pontos referentes às causas de deterioração, que podem ser relacionadas a fatores 

internos e externos. Os fatores internos são todos aqueles relacionados à constituição 

física do papel, pois com papel ácido os riscos de deterioração são mais elevados. Os 

fatores externos são aqueles provenientes do meio ambiente, tais como temperatura, 

umidade relativa do ar, a luz natural e a artificial, os fungos, insetos e outras pragas. 

Desses fatores, a temperatura e a umidade causam grandes danos aos documentos. É 

aconselhável usar um aparelho para medir a temperatura e a umidade dos ambientes, e 

esse aparelho é o “Termo-higrômetro”. 

 Além dos danos causados pelos fatores internos e externos, existem também as 

ações causadas pelo homem, como por exemplo, manuseio inadequado por usuários ou 

funcionários e número crescente de cópias do documento. 

 Enfim, a durabilidade de um documento depende do tratamento que é dado a ele, 

ou seja, pode contribuir para a sua preservação ou acelerar o seu processo de 

deterioração.  

Quanto à eliminação, somente deve ser realizada quando o seu prazo de vida já 

estiver expirado e quando a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 
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sinalizar que está tudo certo, que está de acordo. Segundo o que está estabelecido no art. 

18º do Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002: 

 

§1º Os documentos relativos às atividades-meio serão analisados, 
avaliados e selecionados pelas Comissões Permanentes de Avaliação 
de Documentos dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, 
obedecendo aos prazos estabelecidos em tabela de temporalidade e 
destinação expedida pelo CONARQ. 
 
§ 2º Os documentos relativos às atividades-meio não constantes da 
tabela referida no § 1o serão submetidos às Comissões Permanentes de 
Avaliação de Documentos dos órgãos e das entidades geradores dos 
arquivos, que estabelecerão os prazos de guarda e destinação daí 
decorrentes, a serem aprovados pelo Arquivo Nacional.   
 
§ 3º Os documentos relativos às atividades-fim serão avaliados e 
selecionados pelos órgãos ou entidades geradores dos arquivos, em 
conformidade com as tabelas de temporalidade e destinação, 
elaboradas pelas Comissões mencionadas no caput, aprovadas pelo 
Arquivo Nacional.  (BRASIL, Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 
20027). 

 

 Não podemos deixar de dizer que a CPAD deve conhecer a estrutura e o 

funcionamento da instituição, com o propósito de poder exercer de forma competente o 

seu trabalho. 

Estes são os passos a serem seguidos para que a eliminação ocorra com 

segurança. Após a definição dos documentos que serão eliminados, eles serão listados e 

farão parte da listagem de eliminação de documentos (ANEXO VIV), e seguir o que 

determina a Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014, que dispõe sobre os 

procedimentos para eliminação de documentos no âmbito dos órgão e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.  

Deverá ocorrer também, a publicação do edital de Ciência de Eliminação 

(ANEXO XV) de Documentos e depois elaboração do Termo de Eliminação de 

Documentos (ANEXO XVI), só assim a documentação poderá ser eliminada por 

fragmentação manual ou mecânica e com a presença de um responsável pela 

documentação. 

                                                           
7
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4073.htm. Acesso em: 18 de fev. 

2019. 
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Cabe ressaltar aqui que os documentos, não somente os de guarda permanente 

poderão ser microfilmados ou digitalizados, mas os originais devem neste último caso 

ser guardados e a digitalização somente para preservar os originais. A microfilmagem é 

amparada pela Lei nº 5.433, de 8 de maio de 19688, que regula a microfilmagem de 

documentos oficiais e dá outras providências. Atualmente a microfilmagem vem 

perdendo espaço para a digitalização, pois os equipamentos para o desenvolvimento da 

microfilmagem são caros, e existe a dificuldade com relação aos técnicos tanto para 

executar o trabalho quanto para a manutenção dos equipamentos.  

Já a digitalização não tem amparo legal, somente deve ser utilizada para facilitar 

o acesso e preservar o original, pois documentos digitalizados são sempre considerados 

cópias. Temos os casos dos documentos nato-digitais, que são aqueles que já nascem 

em meio eletrônico e passam a ter valor do documento original, desde que sejam 

assinados eletrônicamente de acordo com o que estão estabelecidos no art. 6 do Decreto 

8.539 que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo 

administrativo no âmbito das entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e funcional: 

 
A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da 
assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão ser 
obtidas por meio de certificado digital emitido no âmbito da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados 
os padrões definidos por essa Infraestrutura. 
 
§ 1º O disposto no caput não obsta a utilização de outro meio de 
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma 
eletrônica, inclusive os que utilizem identificação por meio de nome 
de usuário e senha. 
 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a situações que permitam 
identificação simplificada do interessado ou nas hipóteses legais de 
anonimato (BRASIL, Decreto nº 8.539 de 08 de outubro de 20159). 

 

Todos esses meios de reprodução e/ou criação de documentos, surgiram para dar 

melhores condições ao acesso à informação e preservá-la da melhor maneira possível. 

Mas, não podemos esquecer que esses documentos nato-digitais também devem ser 
                                                           
8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5433.htm. Acesso em: 27 fev. 2019. 

9
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm. 

Acesso em: 27 fev. 2019. 
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classificados e avaliados, para que futuramente não ocorra o mesmo que os documentos 

em suporte papel, tornando-se grandes massas acumuladas. 

Um banco de dados deve ser criado para a área relacionada ao arquivo e um site 

para a Seção de Arquivo e Protocolo Geral com informações a respeito da seção e de 

suas atividades.  

Esse banco de dados será para cadastrar os documentos classificados, facilitar o 

acesso, a localização física, o empréstimo e a identificar se os documentos estão de 

acordo com os prazos de guarda, inclusive se já cumpriram seu prazo de vida e podem 

ser eliminados. Nesta etapa deve-se solicitar a participação dos servidores de 

informática para darem o suporte necessário. 

Os funcionários do arquivo e os funcionários da instituição devem ser treinados 

quanto aos procedimentos para aplicação dos códigos e tabelas das atividades meio e 

fim e organização dos acervos.  

A UFRRJ já possui um curso voltado para a área arquivística e direcionado aos 

servidores, sobre a utilização e aplicação dos referidos códigos e tabelas. Vale ressaltar 

que esse curso é necessário para que tenha continuidade, que seja regular para obter o 

resultado esperado. Com este curso teremos a garantia de que os responsáveis pela 

documentação dos setores estarão devidamente aptos a desenvolver as atividades 

relacionadas à avaliação, classificação, organização e os cuidados relacionados aos 

acervos. Esse curso foi aplicado em 2018 e obteve resultado positivo, sendo assim pode 

ser transmitido para o maior número de servidores possíveis. Se possível, criar uma 

normativa solicitando a presença de no mínimo um servidor de cada setor, sendo 

considerado como multiplicador em seus locais de trabalho.   

Todas essas ações são de suma importância para que os objetivos sejam 

alcançados, ou seja, para que a proposta aqui apresentada possa trazer benefícios para a 

instituição. Para que a proposta de tratamento da massa documental acumulada seja 

desenvolvida com êxito é necessária a participação de todos da instituição e 

principalmente da SAPG. 

É importante a realização de um trabalho de conscientização de todos os 

seguimentos da instituição e para que colaborem com melhorias que auxiliem neste 

processo. Processo este, para que não ocorram que pessoas sem informação continuem 
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tratando os documentos de forma inadequada, sem os cuidados desde sua produção até a 

destinação final. 

Sugere-se que a UFRRJ desenvolva um diagnóstico detalhado, completo de sua 

situação para que possam implementar um plano de gestão de documentos e as políticas 

arquivísticas. Pois, segundo Sousa: 

A ausência de normas e procedimentos para a condução das atividades 
de arquivo na administração federal, além de um alto grau de 
desorganização e de dispersão dos acervos, gerando ineficiência na 
recuperação da informação necessária ao processo decisório e 
dificuldade de garantir direitos e deveres. (SOUSA, p.27, 2004). 
 

 

Com a aplicação desta proposta a Seção de Arquivo e Protocolo Geral vai 

conseguir a redução massa documental acumulada e também a liberação de espaço 

físico, facilidade no acesso a documentação, espaço para trabalhar e para receber 

transferências e/ou recolhimento dos setores, podendo assim organizar suas atividades e 

dar continuidade ao trabalho arquivístico. Ou seja, implantar um plano de gestão 

documental e as políticas arquivísticas. 

Os resultados esperados são os mesmos para todos os setores. Espera-se que 

deixem de ter massas documentais acumuladas e que seus acervos sejam organizados, 

classificados, avaliados e com os seus prazos de guarda estabelecidos e com estas ações 

proporcionar o acesso às informações.  

De acordo com Calderon, et al: 

 

Constata-se nessas instituições o dilema de grandes massas 
documentais acumuladas, sobretudo em suporte papel, guardados sem 
tratamento adequado. Nelas estão dispostas frações significativas dos 
registros da história das organizações e não é raro, também, existirem 
valores técnicos, científicos, jurídicos, probatórios e outros, 
misturados a uma quantidade enorme de documentos sem nenhum 
valor. (CALDERON,et al., 2004) 

 

Espera-se também, eliminar os documentos que já cumpriram seus prazos de 

guarda e liberar espaço físico para uma melhor organização e utilização dos espaços. 
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4  CONCLUSÃO 

 

A gestão de documentos parece ser um tema esgotado, falado por muitos 

autores, mas mesmo assim não é o que acontece na prática. Muitas instituições ainda 

não conseguiram implantar completamente ou parcialmente a gestão de documentos, 

como é o caso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que possui um grande 

acervo de massa documental acumulada. 

Pensando neste acervo, esta pesquisa teve como objetivo principal um proposta 

para tratamento da massa documental acumulada da UFRRJ, como uma ação 

emergencial para eliminar os documentos que já cumpriram seus prazos de guarda e 

liberando espaço físico para uma melhor organização e utilização dos espaços, e 

identificando a quais fases pertencem aqueles que não podem ser eliminados, seja ela 

intermediária ou permanente. 

Durante todo processo para elaboração deste trabalho, a preocupação sempre foi 

com relação ao acervo da instituição que não tinham qualquer tratamento arquivístico. 

A referida pesquisa não tem intenção de colocar em prática tal proposta, mas fica como 

sugestão para os arquivistas que estão na UFRRJ como uma forma de contribuição de 

melhoria, mas sugiro que um plano de gestão seja implantado em paralelo a esta 

proposta, desta forma a documentação seria tratada desde sua produção e não voltariam 

a ocorrer problemas como massas documentais acumuladas. Esta proposta apresenta 

rotinas para gerenciamento dos acervos e documentos relativos às atividades meio e 

fim, como forma de apoio a tomada de decisões, a preservação da memória institucional 

e a comprovação de direitos. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram aplicados por amostragem doze 

(12) formulários que podemos chamar de um pré-diagnóstico, pois para elaborar um 

diagnóstico demandaria de mais tempo e questionamentos para a execução e no caso 

desta pesquisa não seria possível, devido a minha redistribuição para outra universidade. 

Contudo, sabemos que a falta de uma gestão de documentos implica na 

eliminação desordenada, deixando a instituição frágil, sem sua memória e história para 

as gerações futuras. Sendo necessária a conscientização dos gestores sobre a 

importância da implantação de um plano de gestão de documentos.  
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De acordo com aplicação do pré-diagnóstico nestes setores, foi constatado que 

na maioria dos casos os acervos estavam amontoados ou em caixas arquivo, alguns com 

identificação e outros não, sem controle do volume documental, sem tratamento 

arquivístico em sua totalidade, o gênero era textual e o suporte papel, considerados em 

bom estado de conservação, apesar dos locais onde estavam arquivados.  

As espécies e tipologias documentais encontradas foram das atividades meio e 

fim, como por exemplo, livros de ponto, livros de frequências, memorandos, ofícios, 

provas e dossiês de alunos, dentre outros documentos especificados no capítulo dois. 

Para que qualquer política pública arquivistas seja implantada faz-se necessário 

que as condições do Arquivo da SAPG sejam solucionadas e que os locais estejam sem 

documentos acumulados desordenadamente, por isso a preocupação com o 

desenvolvimento desta pesquisa, ou seja, a proposta para tratamento da massa 

documental acumulada. 

Diante de todos os fatos expostos, pode se dizer que grande parte do acervo 

acumulado da instituição é de guarda intermediária e permanente, e estão arquivados em 

caixas arquivo de papelão e uma boa parte amontoados pelo chão. 

Portanto, os documentos da instituição devem ser preservados, pois além de 

contar a sua história centenária guardam uma memória que pertence a toda comunidade 

universitária.  
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GLOSSÁRIO 

 

Avaliação – Processo de análise de documentos de arquivo, que estabelece os prazos de 
guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos. 

Arquivologia – Disciplina que estuda as funções do arquivo, os princípios e técnicas a 
serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos 
arquivos. Também chamada de arquivística. 

Classificação – Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com 
um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. 

Conservação – Promoção da preservação e da restauração dos documentos. 

Descrição – Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de 
conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa. 

Identificação – Processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações 
sobre arquivos com vistas ao seu controle físico e/ou intelectual. 

Indexação – Processo pelo qual documentos ou informações são representados por 
termos, palavras-chave ou descritores, proporcionando a recuperação da informação. 

Instrumentos de pesquisa – Meio que permite identificação, localização ou consulta a 
documentos ou a informação neles contidas. 

Preservação – Preservação da deterioração e danos em documentos, por meio de 
adequado controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico. 

Protocolo – Serviço encarregado de recebimento, registro, classificação, distribuição, 
controle de tramitação e expedição de documentos. 

Recolhimento – Entrada de documentos públicos em arquivos permanentes, com 
competência formalmente estabelecida; operação pela qual um conjunto de documentos 
passa do arquivo intermediário para o arquivo permanente. 

Suporte – Material no qual são registradas as informações. 

Tipo documental – Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas 
características comuns no que diz respeito á fórmula diplomática, natureza de conteúdo 
ou técnica do registro. 

Transferência – Passagem de documentos do arquivo corrente para o intermediário. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local:  

Setor:   

Contato:  Tel/Ramal:  

Arquivistas:  

Data da Visita:  

Data limite do acervo:  

2) DIAGNÓSTICO 

 

 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade (  ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 

Manchas (   ) Inscrição de tinta (    ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite (  ) Espelhamento de prata (   ) 
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Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento (  ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva (   ) 

Rasgos (   ) Ondulado (  ) Outros (  .) elástico derretido 

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos (   ) 

Limpeza com trincha (   ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (   ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

 

Classificação:  

 

Ordenação:  

 

Tipo de acondicionamento:  

 

Tipo de suporte:  
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (      )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (     ) 

Justificativa:  

 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (     ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(     ) Sim              (      ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

 

7) RESULTADOS ESPERADOS 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: Departamento de Solos 

Setor: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Agronomia – 

Ciência do Solo (PPGA-CS) 
 

Contato: cpsolos@gmail.com Tel/Ramal: 3787-8678 

Arquivistas:  

Data da Visita: 30/01/2019 

Data limite do acervo:   

2) DIAGNÓSTICO 

 os documentos estão armazenados em armários de aço, estante de aço, armário de madeira,  e 

alguns em caixa arquivo poliondas, fichário. 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade (   ) Carimbos (   ) Perda do suporte (   ) 

Manchas ( x  ) Inscrição de tinta (   ) Delaminação (   ) 
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Foxing (   ) Inscrição de grafite (   ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (  x ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (  x ) Fraturas (   ) Amarelecimento (  x ) 

Resíduos de cola (   ) Quebradiço (   ) Fita Adesiva (  x ) 

Rasgos (  x ) Ondulado (  ) Outros (  .) 

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos (   ) 

Limpeza com trincha (   ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (   ) 

Remoção de resíduos de cola (   ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

 atas, ofícios, memorandos, portarias, provas de processo seletivo, documentos  de alunos, conceitos, 

teses e dissertações. 

 

Classificação: não há 

Ordenação: não há 

Tipo de acondicionamento: 

 caixa arquivo, sacos plásticos, pasta suspensas, pastas de plástico, fichário . 

 

Tipo de suporte: papel, cd 
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    ( x  )                Intermediário (  X  )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (  X  )               Guarda Permanente (    X   ) 

Justificativa:  

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (     ) Sim             (  x   ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(     ) Sim              (   x   ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; 

- Classificar de acordo com o código de classificação e a TTD das atividades meio e fim; 

- Transferir e recolher os que forem classificados; 

- Proceder com a eliminação dos documentos que já cumpriram seu prazo de guarda. 

7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Conseguir eliminar documentos que já cumpriram o seu prazo de guarda; 

- Liberar espaço físico; 

- Organizar o acervo. 

 

Seropédica, 30 de Janeiro de 2019. 
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ANEXO III 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: COPLAN 

Setor: Coordenadoria de Planejamento e Orçamento  

Contato: coplan@ufrrj.br / Ronaldo Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 22/11/2012 

Data limite do acervo: 1980 - 2012 

2) DIAGNÓSTICO 

 

Documentação armazenada em estantes de aço e armários de madeira, caixas arquivo de 

papelão. Massa documental com o total de 26,60 metros lineares. 

Documentos que conseguimos identificar o assunto apenas boletins informativos e disquetes. 

 

 

 

 

 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 

Manchas ( X ) Inscrição de tinta ( X ) Delaminação (   ) 
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Foxing (   ) Inscrição de grafite (  ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento ( X ) 

Resíduos de cola ( X ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva ( X ) 

Rasgos ( X ) Ondulado (  ) Outros (  .) elástico derretido 

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X ) 

Limpeza com trincha ( X ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (  ) 

Remoção de resíduos de cola ( X ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Documentos amontoados. 

Classificação:  

Não há classificação e codificação dos documentos arquivísticos. 

Ordenação:  

Não há. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixa arquivo de papelão e sacos plásticos. 

Tipo de suporte:  

Papel 
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (      )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (  X  ) 

Justificativa:  

Não foram identificados os prazos de guarda. 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(     ) Sim              (      ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; classificar de acordo com o código e TTD; elaborar plano de ação e 

procedimentos arquivísticos para a área; 

 

 

 

7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Organizar o acervo e proporcionar o acesso a informação. 

 

 

 

 

 

Seropédica, 19   de  dezembro  de 2012. 
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ANEXO IV 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: Divisão de Estágio 

Setor: Divisão de Estágio  

Contato: Marcelo Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 2018 

Data limite do acervo: 2000 - 2012 

2) DIAGNÓSTICO 

 

Documentação armazenada em armários de madeira e arquivos de aço. Massa documental com 

32,52 metros lineares. 

Documentos anteriores ao ano de 2000, não se sabe onde está. Os assuntos encontrados foram: 

freqüências (cod.      ), folha de pagamento (cod.     ), autorização de pagamento (cod.     ), 

formulário de admissão de estagiário (cod.    ). 

 

 

 

 

 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 
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Manchas (   ) Inscrição de tinta (    ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite (  ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento (  ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva ( X ) 

Rasgos (   ) Ondulado (  ) Outros (  .) elástico derretido 

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X ) 

Limpeza com trincha ( X ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo ( X ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Documentos agrupados de acordo com a produção. 

Classificação:  

Não há classificação e codificação dos documentos arquivísticos. 

Ordenação:  

Ordenação por ordem alfabética. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixa arquivo de papelão, pastas suspensas, sacos plásticos e fichários. 

Tipo de suporte:  

Papel 
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (      )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (  X  ) 

Justificativa:  

 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(     ) Sim              (      ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; classificar de acordo com o código e TTD; elaborar plano de ação e 

procedimentos arquivísticos para a área; 

- Projeto piloto na unidade em andamento. 

 

 

 

7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Organizar o acervo e proporcionar o acesso a informação. 

Usar esta área como projeto para gestão documental. 
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Seropédica, 19   de  dezembro  de 2018. 
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ANEXO V 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: Departamento de Pessoal 

Setor: Seção de Controle de Pagamento  

Contato: 2681-4663 / 2681-4665 Tel/Ramal:  

Arquivistas:  

Data da Visita: 30/01/2019 

Data limite do acervo: 2005 até o presente momento. 

2) DIAGNÓSTICO 

 

Documentos armazenados dentro e em cima de armários de madeira, com caixa arquivo de papelão, 

poliondas e caixas de resmas de papel, pastas suspensas, pastas de fichário e processos empilhados, cd’s 

em organizador de acrílico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) Características de deterioração: 



115 

 

Sujidade ( x  ) Carimbos ( x  ) Perda do suporte ( x  ) 

Manchas ( x  ) Inscrição de tinta ( x  ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite ( x  ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos ( x  ) Fraturas (   ) Amarelecimento (   ) 

Resíduos de cola (   ) Quebradiço (   ) Fita Adesiva (x   ) 

Rasgos (x   ) Ondulado (  ) Outros ( x .) elástico derretido 

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos (  x ) 

Limpeza com trincha ( x  ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (x   ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

ofícios, memorandos, processos administrativos, portarias, cópias de documentos diversos relacionados 

aos servidores, documentos impressos dos sistemas, cd’s. 

 

Classificação:  

Não há 

 

Ordenação: 

os processos de exercícios anteriores e de plano de saúde estão em ordem alfabética, as portarias estão 

em ordem crescente de numeração por ano, ofícios e memorandos por ano. Outros docs. sem 
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ordenamento 

Tipo de acondicionamento: caixa 

Tipo de suporte: papel 

3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (  x  )                Intermediário ( x     )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (  x  )               Guarda Permanente (   x    ) 

Justificativa:  

Esta Seção já transferiu documentos para os arquivos da SAPG. 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 ( x    ) Sim             (     ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

( x    ) Sim              (      ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; 

- Classificar de acordo com o código de classificação e a TTD das atividades meio e fim; 

- Transferir e recolher os que forem classificados; 

- Proceder com a eliminação dos documentos que já cumpriram seu prazo de guarda. 
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7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Conseguir eliminar documentos que já cumpriram o seu prazo de guarda; 

- Liberar espaço físico; 

- Organizar o acervo. 

 

 

 

 

 

Seropédica, 30 de  Janeiro de 2019. 
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ANEXO VI 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: PROEXT 

Setor:   

Contato: Rita-azevedo@ufrrj.br / Rita Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 14/10/2013 

Data limite do acervo: 1965 - 2010 

2) DIAGNÓSTICO 

 

- Documentos acumulados em sala de aula. Tipos documentais encontrados: 

- Folhas de ponto; 

- Livro de ponto; 

- Calendário escolar; 

- Controle de correspondência; 

- Processos; 

- Frequências. 

 

- Declarações, papeletas, avaliações, provas, programa de área didática ( que cumpriram o seu 

prazo de guarda, foram eliminados). 
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2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 

Manchas (  ) Inscrição de tinta (    ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite (  ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento (  ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva (  ) 

Rasgos (   ) Ondulado (  ) Outros (  )  

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X ) 

Limpeza com trincha ( X ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (   ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Folhas de ponto; livro de ponto; processos; freqüências; etc. 

Classificação:  

Não há no setor uma classificação dos documentos. 

Ordenação:  

Sem uma ordenação específica. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixa arquivo. 
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Tipo de suporte:  

Papel 

3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (   X   )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (    ) 

Justificativa:  

Documentos transferidos para a SAPG 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(  X  ) Sim              (     ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienização; 

- Classificação e avaliação. 
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7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Organizar o acervo e proporcionar o acesso a informação. 

- Definir os prazos de guarda desse acevo. 

 

 

 

 

 

Seropédica, 14   de  novembro  de 2013. 
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ANEXO VII 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: Instituto de Agronomia 

Setor:   

Contato: Nelson Mansur Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 08/07/2010 

Data limite do acervo: 1965 - 2010 

2) DIAGNÓSTICO 

Documentação armazenada em armários de aço e sobre eles, em caixas arquivo e em pastas 

suspensas. Massa acumulada com um total estimado de 19 metros lineares. 

Papeletas; Ofícios (dentre eles de cópia de avaliação de servidor); Relatórios de assistência a saúde 
(bolsa); fax; Prestação de contas; Termo de responsabilidade; Nota fiscal de prestação de contas; recibo de 
processos; Documentos de estágios Sinteg (ofícios); Requerimento; Comunicação de férias; Recibo de 
pagamento; licença médica; Pedidos de afastamento; Documentos sobre análises de solos (ofícios, 
devemos nos informar sobre o valor do documento para eles)); Processos; Programação de congresso; 
Cópia de portarias; Verba para projetos; Prestação de contas; Cópias de conceitos de alunos; Vaga para 
monitorias; pedidos de viatura; reparo de equipamentos; Livros de ponto; Contratação de serviços; Horário 
de disciplinas; cópias de remessa de correspondências; Recibos de protocolo; Ofícios protocolados e não 
protocolados; Documentos de participação em eventos; Resultados de concurso de monitoria; Cópia de 
Diário Oficial; Atas; Legislação interna e catálogos internos diversos; Deliberações (cx 12); Formulário para 
auxiliar avaliação de desempenho; Solicitação de serviço; Distribuição de recursos; recursos 
orçamentários; anais de curso, congresso; Recibos; Relatórios de patrimônio retirado do sistema; 
Documentos de concurso de professor; Solicitação de serviços; Recibos de entrega de material; Planilha de 
medição de solo; Controle de frequência (cx 11); Frequência de monitor; Placas de patrimônio; Solicitação 
de monitoria; Relação de inventário; Termo de inventário; Formulário de diárias; Projetos; Relatórios de 
gestão; Boletim de frequência; 

 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 
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Manchas ( X ) Inscrição de tinta (    ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite (  ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento ( X ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva (   ) 

Rasgos ( X ) Ondulado (  ) Outros ( X ) elástico derretido 

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X  ) 

Limpeza com trincha ( X  ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo ( X  ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Documentos agrupados de acordo com os anos 

Classificação:  

Não há. 

Ordenação:  

Por assunto e ano. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixas arquivo de papelão e poliondas 

Tipo de suporte:  

Papel 
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (  X  )                Intermediário (  X   )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (   X  ) 

Justificativa:  

 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(     ) Sim              (   X   ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; 

- Classificar de acordo com os Códigos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade das atividades 

meio e fim; 

- Proceder com a eliminação dos documentos que já cumpriram seu prazo de guarda. 

 

7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Conseguir eliminar documentos que já cumpriram o seu prazo de guarda; 

- Liberar espaço físico; 

 - Organizar o acervo.  

 

 

 

Seropédica, 19   de  dezembro  de 2018. 
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ANEXO VIII 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: PICDT/PROPPG 

Setor: Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnico   

Contato: picdt@ufrrj.br / Cristina Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 27/12/2012 

Data limite do acervo: 1978 - 2000 

2) DIAGNÓSTICO 

 

- Massa documental acumulada, alguns em caixa arquivo de papelão e sacos plásticos, sem 

identificação, codificação e organização. Total de 9,48 metros lineares. 

- Armazenadas em estante de aço. 

- Obs.: Aguardando estagiário para dar continuidade, será necessário abrir caixa por caixa de 

ofícios, memorandos etc. para saber os assuntos. 

- Sem identificação de assuntos. 

 

 

 

 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 
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Manchas (   ) Inscrição de tinta (  X  ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite ( X ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento (  ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva (  ) 

Rasgos (   ) Ondulado (  ) Outros (  .) elástico derretido 

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X ) 

Limpeza com trincha ( X ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (  ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

 

Classificação:  

Não há classificação. 

Ordenação:  

Não há ordenação. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixa arquivo de papelão e estantes de madeira. 

Tipo de suporte:  

Papel 
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (      )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (    ) 

Justificativa:  

Sem identificação dos prazos de guarda. 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(     ) Sim              (      ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; classificar de acordo com o código e TTD; elaborar plano de ação e 

procedimentos arquivísticos para a área; 

 

 

 

7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Organizar o acervo e proporcionar o acesso a informação. 

 

 

 

 

 

Seropédica, 19   de  dezembro  de 2012. 
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ANEXO IX 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: PROEXT 

Setor:   

Contato: Rosália Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 08/08/2013 

Data limite do acervo: 2006 - 2013 

2) DIAGNÓSTICO 

 

- Massa documental acumulada. 

- Foi feita a visita, dada orientação inicial, enviado os formulários para preenchimento. Até então 

não conseguiram dar prosseguimento. 

Obs.: Foi enviado e-mail no dia 13/02/2014 para saber se foi dado prosseguimento na organização 

de documentos pela PROEXT. ( por falta de tempo até os dias atuais a PROEXT não respondeu ao 

formulário. 

 

 

 

 

 

2.1) Características de deterioração: 
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Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 

Manchas ( X ) Inscrição de tinta (    ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite (  ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento ( X ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva ( X ) 

Rasgos (   ) Ondulado (  ) Outros (  X.)  

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X ) 

Limpeza com trincha ( X ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo ( X ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Documentos agrupados sem identificação. 

Classificação:  

Não há classificação e codificação dos documentos arquivísticos. 

Ordenação:  

Sem ordenação. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixa arquivo de papelão e caixas de papelão. 

Tipo de suporte:  

Papel 
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (   X   )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (    ) 

Justificativa:  

Documentação sem tratamento, acumulada, sem identificação de prazos de guarda. Massa documental 

acumulada. 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(     ) Sim              (  X   ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienização; 

- Classificação e avaliação. 

 

 

 

7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Organizar o acervo e proporcionar o acesso a informação. 

- Definir os prazos de guarda desse acevo. 

 

 

 

Seropédica, 19   de  dezembro  de 2013. 
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ANEXO X 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: PROGRAD 

Setor:   

Contato: Ana Helena / anahelena@ufrrj.br  Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 16/07/2014 

Data limite do acervo: 1980 - 2014 

2) DIAGNÓSTICO 

 

- Documentos em arquivo deslizante, pastas suspensas. E documentos empilhados. Documentos 

referentes a vida acadêmica dos alunos. Grande quantidade de Programa analítico de disciplina 

(antigo conteúdo de disciplinas (Cópias)). Cod. 122.3. Destinação guarda permanente. Pauta de 

conceitos/ pautas suplementares, cod. 125.33  (tudo que fala sobre registro de conteúdo) AC -10 

anos; AI – 10 anos; Destinação eliminação. 

 

 

  

 

 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 
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Manchas (  ) Inscrição de tinta (    ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite (  ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento ( X ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva (  ) 

Rasgos (   ) Ondulado (  ) Outros (  )  

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X ) 

Limpeza com trincha ( X ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (   ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Programa analítico de disciplina Cod. 122.3; Pauta de conceitos, pautas suplementares, conteúdo 

programático. Cod. 125.33 

Classificação:  

Sem classificação prévia. 

Ordenação:  

Ordenado por ano. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixa arquivo e pasta suspensa. 

Tipo de suporte:  

Papel 
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (      )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (  X  )               Guarda Permanente (  X  ) 

Justificativa:  

Obs.: Foram enviados e-mails com as informações e formulários para diagnóstico e transferência. Não 

obtivemos resposta. 

Nova visita técnica em 04/11/2014. 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(    ) Sim              ( X  ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; 

- Classificar de acordo com o código e as TTD; 

- Transferir e recolher os que foram classificados; 

- Proceder com a eliminação dos documentos que já cumpriram o seu prazo de guarda. 
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7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Conseguir eliminar documentos que já cumpriram o seu prazo de guarda; 

- Liberar espaço físico; 

- Organizar o acervo. 

 

 

 

 

 

Seropédica, 16 de  julho  de 2014. 
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ANEXO XI 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: Reitoria 

Setor: Salão Azul (Secretaria da Reitoria)  

Contato: Samara / Samara@ufrrj.br  Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 05/07/2018 

Data limite do acervo: 1972 - 2017 

2) DIAGNÓSTICO 

 

- Salão Azul -  massa documental acumulada, acondicionada em caixas arquivo de papelão, em 

estantes de madeira, algumas amontoadas no chão. Total de 47,72 metros lineares de 

documentos. 

 

 

 

 

  

 

 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 
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Manchas (  ) Inscrição de tinta (  X  ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite ( X ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento (  ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva ( X ) 

Rasgos (   ) Ondulado (  ) Outros (  )  

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X ) 

Limpeza com trincha ( X ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo ( X ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Documentos agrupados. 

Classificação:  

Não há classificação. 

Ordenação:  

Por ano e alguns por assunto. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixa arquivo de papelão. 

Tipo de suporte:  

Papel 
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3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (      )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (    ) 

Justificativa:  

Sem identificação dos prazos de guarda. 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(    ) Sim              (  ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienização; 

- Classificação e avaliação. 

 

 

 

7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Organizar o acervo. 

- Definir prazos de guarda. 

 

 

 

Seropédica, 05 de  julho  de 2018. 
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ANEXO XII 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: Reitoria 

Setor: Secretaria da Reitoria  

Contato: Samara / Samara@ufrrj.br  Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 05/07/2018 

Data limite do acervo: 1972 - 2017 

2) DIAGNÓSTICO 

 

- Secretaria – Documentos armazenados em caixas arquivo de papelão e polionda, com pouca 

identificação, acondicionados em estantes de madeira. Total de 16,433 metros lineares de 

documentos. 

Obs.: O Setor encadernou todos os documentos, montando uma espécie de dossiês, com 

memorandos, ofícios, atas sem discriminar o assunto. 
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2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X ) Carimbos (   ) Perda do suporte (  ) 

Manchas (  ) Inscrição de tinta (  X  ) Delaminação (   ) 

Foxing (   ) Inscrição de grafite ( X ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (   ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (   ) Fraturas (  ) Amarelecimento (  ) 

Resíduos de cola (  ) Quebradiço (  ) Fita Adesiva (   ) 

Rasgos (   ) Ondulado (  ) Outros (  )  

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos ( X ) 

Limpeza com trincha ( X ) 

Limpeza com papel macio (   ) 

Limpeza com pó de borracha (   ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (    ) 

Remoção de resíduos de cola (  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Ofícios/ Portarias / memorandos / requerimentos. 

Documentos agrupados de acordo com a produção. 

Classificação:  

Não há classificação e codificação. 

Ordenação:  

Por ano. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixa arquivo de papelão, poilionda. 
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Tipo de suporte:  

Papel 

3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (    )                Intermediário (      )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (    )               Guarda Permanente (    ) 

Justificativa:  

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (    ) Sim             (  X  ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(    ) Sim              (  ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; classificar de acordo com o código de classificação meio e fim; 

- determinar guarda e destinação final pela TTD. 
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7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Organizar o acervo. 

- Permitir o acesso e a recuperação da informação; 

- definir guarda para documentos de características permanente. 

 

 

 

 

 

Seropédica, 05 de  julho  de 2018. 
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ANEXO XIII 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO GERAL 

 

VISITA TÉCNICA – CÓDIGO TTDD: 063.1 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Local: Seção de Arquivo e Protocolo Geral 

Setor: SAPG  

Contato: Carlinhos Tel/Ramal:  

Arquivistas: Glauce e Daniele 

Data da Visita: 19/12/2018 

Data limite do acervo: 1925 - 2018 

2) DIAGNÓSTICO 

 

Massa documental acumulada em caixas arquivo de papelão, a maioria possui identificação, mas 

em alguns casos essa identificação não condiz com o conteúdo. Sem classificação e 

aparentemente algumas estão organizadas em caixas arquivo e organizadas, outros documentos 

estão em identificação e dentro de armários de aço ou em cima deles. As estantes são de madeira, 

com pisos também de madeira. Possui um total acerca de 2.300 metros lineares de documentos. 

Em uma área de 587, 39 metros. 

 

2.1) Características de deterioração: 

Sujidade ( X  ) Carimbos ( X  ) Perda do suporte ( X ) 

Manchas ( X  ) Inscrição de tinta (  X  ) Delaminação (   ) 
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Foxing (   ) Inscrição de grafite ( X ) Espelhamento de prata (   ) 

Fungos (  X ) Abrasão (   ) Esmaecimento (   ) 

Danos/insetos (  X ) Fraturas ( X  ) Amarelecimento ( X ) 

Resíduos de cola (  X ) Quebradiço ( X ) Fita Adesiva ( X  ) 

Rasgos ( X  ) Ondulado (  ) Outros (  .) elástico derretido 

*: não foi possível avaliar com plenitude a documentação 

2.2) Tratamento proposto no que tange à conservação e a restauração: 

Limpeza com extrator de grampos (  X ) 

Limpeza com trincha ( X  ) 

Limpeza com papel macio (  X ) 

Limpeza com pó de borracha ( X  ) 

Limpeza com solventes (   ) 

Remoção de adesivo (  x ) 

Remoção de resíduos de cola ( X  ) 

2.3) Estado de organização do acervo ( com fotografia): 

Assuntos: 

Documentos acadêmicos (dossiês de alunos contendo cópias de histórico escolar, RG, CPF, título de 

eleitor, atestado de conclusão de curso, planilha de matrícula, certidão de nascimento, certidão de 

conclusão de 2º grau, ficha de cadastro e formulário de matrícula), pastas de alunos de Pós-Graduação, 

programa de disciplinas, livros de matrículas, cadernetas de aulas, folhas de pagamento de alunos, 

frequência de monitores, alunos e bolsistas, bolsa alimentação, documentos de estágio, prova, frequência 

de funcionários, portarias, livros de pontos, livro de atas, circulares diversas, folhas de pagamentos de 

funcionários, atestados, certificados, pastas com normas para instrutores, ofícios diversos, boletim 

contábil, documentos diversos da Reitoria, documentos da Semana do Fazendeiro (programação), 

prestação de contas, ficha funcional, correspondências diversas, ficha financeira, documentos diversos de 

concursos, boletim de frequência, licença médica, contratos, relatórios de folha suplementar (pagamento), 

documentos de extensão (relatórios e cartas) e boletim informativo. 
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Classificação:  

Não há. 

Ordenação:  

Assunto, ordem numérica e a maioria por ano. 

Tipo de acondicionamento:  

Caixas arquivo de papelão e estantes de madeira. 

Tipo de suporte:  

Papel 

3) PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS 

4.1 Arquivos: 

 Corrente    (  X  )                Intermediário (   X   )  

4) Destinação Final:  

 Eliminação (  X  )               Guarda Permanente (   X    ) 

Justificativa:  

Alguns documentos aguardam para serem eliminados. 

5) ACESSO 

6.1) Documentos com acesso restrito? 

 (   X  ) Sim             (     ) Não 

6.2) Transferência/Recolhimento para arquivo 

(     ) Sim              (      ) Não 

6) TRATAMENTO DO ACERVO 

 

- Higienizar os documentos; 

- Classificar de acordo com os Códigos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade das atividades 

meio e fim; 

- Proceder com a eliminação dos documentos que já cumpriram seu prazo de guarda. 
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7) RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Conseguir eliminar documentos que já cumpriram o seu prazo de guarda; 

- Liberar espaço físico; 

 - Organizar o acervo.  

 

 

 

 

 

Seropédica, 19   de  dezembro  de 2018. 
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ANEXO XIV 

 

 

 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE: (indicar o nome do órgão/entidade, acompanhado das 
siglas respectivas) 

 

UNIDADE/SETOR: (indicar o nome da unidade/setor que eliminará os 
documentos relacionados na listagem, acompanhado das siglas 
respectivas) 

 

No caso de eliminação de documentos de órgãos/entidades extintos, 
indicar o nome do produtor(a)/acumulador(a) dos documentos. 

 

 

ÓRGÃO/SETOR: (indicar as siglas) 

 

Listagem nº: (indicar nº / ano da 
listagem) 

 

 

Folha nº: (indicar nº da folha / 
nº total de folhas) 

 

 

CÓDIGO 
REFERENTE 

À 
CLASSIFICAÇÃ

O 

 

DESCRITOR 

 DO 

CÓDIGO 

 

DATAS-
LIMITE 

 

UNIDADE DE 
ARQUIVAMENTO 

 

OBSERVAÇÕES E/OU 
JUSTIFICATIVAS 

    

QUANTIFICA
ÇÃO 

 

ESPECIFI 

CAÇÃO 

 

      

      

      

      

      

      

 

MENSURAÇÃO TOTAL: (indicar, em metros lineares, o total dos documentos 
que serão eliminados) 

 

 

 

DATAS-LIMITE GERAIS: (indicar, em anos, o período dos documentos que 
serão eliminados) 

 

 

 

(O quadro abaixo somente deverá ser preenchido quando for necessário, isto é, quando os 

documentos a serem eliminados necessitarem de comprovação de aprovação das contas pelos 

Tribunais de Contas.) 
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Conta(s) do(s) exercício(s) de: 

 

Conta(s) aprovada(s) pelo 

Tribunal de Contas em: 

 

Publicação no Diário Oficial 

(data, seção, página) 

   

   

   

 

 

LOCAL/DATA 

                    

 

 

 RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO 

 

 

LOCAL/DATA 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE 
DOCUMENTOS 

 

LOCAL/DATA 

 

 

 

AUTORIDADE DO ÓRGÃO/ENTIDADE A QUEM 
COMPETE APROVAR 

 

LOCAL/DATA 

___ 

AUTORIZO: 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

TITULAR DA INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA PÚBLICA, NA ESPECÍFICA ESFERA DE COMPETÊNCIA 
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ANEXO IV 

 

 

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

 

  

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Nº (indicar o nº / ano do Edital) 

 

 

 O(A) Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designado(a) 

pela Portaria nº (indicar o nº / dia, mês e ano da portaria de designação), publicada no (indicar 

o nome do periódico oficial ou do boletim interno do órgão/entidade), de (indicar dia, mês e 

ano da publicação), de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n° (indicar o nº / 

ano da listagem), autorizada pelo(a) titular do(a) (indicar o nome da instituição arquivística 

pública), por intermédio do (indicar o documento que autorizou a eliminação), faz saber a 

quem possa interessar que a partir do (indicar o prazo para a efetivação da eliminação, 

escrevendo por extenso, entre parênteses, o número ordinal correspondente – 30º a 45º) dia 

subsequente a data de publicação deste Edital no (indicar o nome do periódico oficial ou, na 

ausência dele, o do veículo de divulgação local), se não houver oposição, o(a) (indicar o 

responsável pela eliminação) eliminará (indicar a mensuração total) dos documentos relativos 

a (indicar as referências gerais dos descritores dos códigos de classificação dos documentos a 

serem eliminados), do período de (indicar as datas-limite gerais), do(a) (indicar o nome do(a) 

órgão/entidade produtor(a) ou acumulador(a) dos documentos a serem eliminados). 

 

 Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas e mediante 

petição dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do(a) (indicar o nome 

do(a) órgão/entidade), a retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem como o 

desentranhamento ou cópias de folhas de um processo. 

        

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. 



149 

 

ANEXO V 

 

 

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

 

 

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Aos ..... dias do mês de ................... do ano de .........., o(a) (indicar o nome do órgão/entidade 

responsável pela eliminação), de acordo com o que consta da Listagem de Eliminação de 

Documentos nº (indicar o nº / ano da listagem), aprovada pelo(a) titular do(a) (indicar o nome 

da instituição arquivística pública), por intermédio do (indicar o documento que autorizou a 

eliminação) e respectivo Edital de Ciência de Eliminação de Documentos nº (indicar o nº / ano 

do edital), publicado no (indicar o nome do periódico oficial ou, na ausência dele, o do veículo 

de divulgação local), de (indicar a data de publicação do edital), procedeu à eliminação de 

(indicar a mensuração total) dos documentos relativos a (indicar as referências gerais dos 

descritores dos códigos de classificação dos documentos a serem eliminados), do período de 

(indicar as datas-limite gerais), do(a) (indicar o nome do(a) órgão/entidade produtor(a) ou 

acumulador(a) dos documentos que foram eliminados). 

 

 

Local e data. 

 

 

Nome, assinatura e cargo do responsável designado para supervisionar e acompanhar a 

eliminação. 

 

Nome e assinatura do Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. 

 

 

 

 

 


