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RESUMO
Este trabalho investiga as informações orgânicas relevantes ao processo decisório
de um conselho setorial de uma universidade pública federal e propõe um
instrumento de acesso a essas informações como recurso para facilitar e acelerar a
tomada de decisão, contribuindo também para a transparência ativa da instituição e
o exercício do direito do cidadão ao acesso à informação. A pesquisa analisou a
gestão das informações orgânicas contidas nos documentos arquivísticos do Setor
de Ciências Humanas da UFPR. Por meio do estudo qualitativo, desenvolvido por
estudo bibliográfico, pesquisa aos documentos constitutivos do setor, pesquisa no
Sistema Eletrônico de Informações onde tramitam os processos deliberativos,
roteiros de observação aplicados à gestão de documentos e à reunião plenária do
conselho, além de aplicação de questionários aos conselheiros titulares, buscou-se
identificar informações relevantes ao processo decisório. A pesquisa permitiu
verificar que os documentos considerados imprescindíveis pelos membros do
conselho para subsidiar suas decisões são aqueles gerados internamente à
organização, que contém informações orgânicas, bem como apontou os documentos
utilizados com maior frequência subsidiária pelo Sistema Eletrônico de Informações
durante a tramitação dos processos deliberativos. O estudo também mostrou as
principais características do processo decisório no conselho e, finalmente, propôs a
implantação de um instrumento de acesso a estas informações estratégicas,
padronizado pela Norma Brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE. Todas as
consultas no catálogo online proposto poderão ser realizadas não somente pelo
público alvo definido primariamente, mas também pela sociedade, por meio do site
do setor da instituição.

Palavras-chave: Informação Orgânica, Gestão Documental; Tomada deDecisão;
Universidade Pública, Gestão da Informação.

ABSTRACT
The present research paper investigates the organic information relevant to the
decision-making process of a sectorial board of a public university and proposes a
means of access to that information as a resource to facilitate and speed up
decision-making, also contributing to the transparency of the institution and the active
exercise of citizens’ rights to information access. The research examined the
management of organic information contained in archival documents in the
Humanities Area of UFPR. By means of a qualitative study the research aimed at
identifying information relevant to the decision-making process, which was composed
of bibliographical analysis, research of the documents kept by the Humanities
department, analysis of the electronic information system where the deliberative
processes are stored, scripts of observation applied to the management of
documents and applied to the plenary meetings of the board, in addition to the
application of questionnaires to board members. This research has shown that the
documents considered indispensable by the members of the board to support their
decisions are those generated internally in the organization, which contain organic
information. The study also pointed out the documents used with higher frequency by
the subsidiary Electronic Information System during the processing of deliberative
flows. The study also showed the main characteristics of the decision-making
process of the board and, the application of an instrument of access to such strategic
information was proposed. The suggested online catalogue is standardized
according to the Brazilian Standard Archival Description (Norma Brasileira de
Descrição Arquivística) - NOBRADE. All queries in the proposed online catalogue
can be performed not only by the previously defined target audience, but also by
society, through the institutional department site.

Key-words: Organic Information, Information Management, Records Management,
Decision Making, Public University.
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1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, de formação de uma nova ordem econômica mundial, onde a
economia da informação tornou-se protagonista, a informação assume a
configuração de bem econômico numa sociedade que se unifica globalmente. A
internacionalização do ensino superior é questão estabelecida, tratados e acordos
político-econômicos internacionais e queda de barreiras culturais são fatores que
impactam a universidade pública inserida nessa cena global. Ao mesmo tempo em
que representa um papel formativo da globalização, a universidade é também
influenciada pelas forças dessa globalização (UNESCO, 2003) que a conduzem a
um processo irreversível de transição de instituição para organização, governada
mediante contratos de gestão e avaliada com base em indicadores de produtividade,
passando a ser orientada por estratégias e programas de eficiência organizacional
(BERNHEIN, CHAUI, 2008).
A coorporativização do ensino público superior estabelece a necessidade de
revisão nos processos, preocupação com rankeamento mundial, ao mesmo tempo
em que novas exigências são impostas pela legislação para as instituições públicas
universitárias, determinando, inclusive, o congelamento de recursos públicos
destinado a essas instituições. Torna-se desafio aos seus dirigentes administrarem
seus recursos aliando qualidade acadêmica à eficiência e eficácia organizacionais,
fatores que exigem respostas rápidas e eficientes e, assim, o tratamento da
informação é um fator de diferenciação (FREITAS et al., 1997).
As informações orgânicas são produto e registro das funções e atividades
organizacionais e o diferencial dessa informação consiste em ser, ao mesmo tempo,
insumo e produto dos processos organizacionais, pois trata-se de um recurso
produzido pela própria organização, que é a própria produtora e consumidora deste
tipo de informação, constituindo-se um recurso disponível internamente para tornarse acessível, permitindo tratamentos para agregar valores (LOUSADA, 2011).
Gerenciar este tipo de informação significa disponibilizar informações tratadas e
aplicadas a um custo relativamente baixo.
A informação orgânica, um tipo de informação contida em documentos
arquivísticos,

apresenta

uma

série

de

propriedades,

peculiaridades

e

particularidades e necessita de metodologia e legislação própria para sua gestão. O
tratamento dessas informações ocorre por meio da aplicação dos procedimentos da
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gestão documental. Todavia, o tratamento das informações em grande parte das
universidades públicas brasileiras, aponta para uma realidade que pode ser assim
descrita:
Uma “cultura” arquivística que se evidencia no uso do termo “arquivo morto”
para designar certos depósitos, ou então, pela escassez absoluta de
instrumentos de acesso à documentação; pela eliminação indiscriminada;
pela “preservação” da totalidade da documentação, sem nenhum critério de
seleção quanto à natureza ou valor de cada documento, resultando no mau
gerenciamento das informações orgânicas (CALDERON et al., 2004, p 103).

Nesse sentido e tendo como unidade de análise um conselho setorial de uma
universidade pública federal este trabalho tem como objetivo responder a pergunta
de pesquisa “como disponibilizar informações orgânicas subsidiárias a um conselho
deliberativo no contexto de uma universidade pública federal?”, tendo como objetivo
identificar as informações orgânicas prioritárias ao processo decisório e propor um
instrumento de acesso à essas informações, de forma normalizada.
Nos aspectos relacionados à governança e sustentabilidade institucional, a
gestão da informação orgânica contribui com atributos como acessibilidade,
accountability, preservação e economia, otimizando o uso do espaço físico e
racionalizando custos operacionais. A implantação do produto final desta pesquisa, a
publicação de um catálogo online poderá contribuir para o compliance à legislação
referente à transparência e acesso a informações públicas, propiciando a
transparência da governança institucional, especificamente a transparência no
processo e registro de decisões tomadas. Também no apoio a decisões políticoadministrativas, assegurando as atividades de tomada de decisão e reduzindo a
assimetria informacional e também para manter a memória institucional e assegurar
a pesquisa histórica.
A governança e a sustentabilidade social estão ligadas à participação cidadã
e a transparência das instituições públicas, que se traduz em publicidade das
informações referentes às decisões e às atividades organizacionais, que
disponibilizadas à sociedade possibilitam o exercício da cidadania. O Brasil deve
incentivar a transparência de suas instituições enquanto signatário da Parceria para
Governo Aberto (Open Government Partnership– OGP), uma iniciativa internacional
para incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas à transparência
dos governos, acesso à informação pública e à participação cidadã nos assuntos do
Estado. A implantação da proposta destapesquisa poderá contribuir para a
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transparência ativa da instituição e para o exercício do direito do cidadão ao acesso
à informação, uma vez que todas as consultas realizadas sobre os documentos
descritos no catálogo online proposto poderão ser acessadas pelo cidadão por meio
do site do setor da instituição.
1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral
Investigar as informações orgânicas prioritárias ao processo decisório no
âmbito de um Conselho Setorial Universitário e propor um instrumento padronizado
de acesso à informação.

1.1.2 Objetivos Específicos
a) Analisar a estrutura e processo decisório no âmbito do conselho
setorial;
b) Verificar a gestão dos documentos e informações orgânicas;
c) Identificar as tipologias documentais e informações relevantes ao
processo decisório;
d) Propor um instrumento de acesso à informação padronizada em
conformidade com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística NOBRADE.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS
O processo de instalação das universidades públicas no Brasil, ocorreu no
século XX, a partir da iniciativa do Estado em integrar faculdades ou institutos
isolados preexistentes sob a administração comum de uma Reitoria como forma de
unificação entre “os procedimentos administrativos e acadêmicos, enquanto que nos
institutos isolados, dada a natureza avulsa e estrutura individualizada, não tinham
como fazê-lo”. Porém, esse modelo de universidade composta por institutos ou
faculdades isoladas, apesar de integrados, apresentavam uma cultura isolacionista
que foi se reproduzindo nas demais universidades que foram nascendo pelo país
(SOUZA, 1997, p. 165).
A reforma universitária de 1968, implantada por meio da Lei 5.540/68, foi a
principal reforma estrutural da universidade, transformando a estrutura por cátedras
em estrutura departamental, com disciplinas organizadas por departamentos
estabelecidos como unidades de ensino e pesquisa, seguindo o modelo americano,
com a intenção de integralização curricular interdepartamental, uma vez que o
modelo de organização anterior à reforma, nos moldes da universidade inglesa, com
oferta de cadeiras organizadas por cátedras, de forma verticalizada e isolada, não
integrava as diferentes áreas(NEVES, 2002).
A intenção era integração das áreas do conhecimento e do ensino e pesquisa,
porém, segundo Vieira e Vieira (2003, p.902), com o sistema departamental, as
universidades passaram a contar com uma estrutura altamente complexa e
burocrática. Formadas por faculdades, centros, escolas, institutos, departamentos,
coordenações de curso e outros órgãos periféricos e um aumento de ações
burocráticas e do aparato-meio, crescimento dos procedimentos normativos e
crescimento desproporcional das atividades-meio, consequentes da complexidade
estrutural que comprometeu a qualidade dos resultados das atividades-fim, as
universidades tornaram-se, segundo Vieira e Vieira (2003, p.902) “exemplos de
estruturas anacrônicas, caracterizadas pela baixa eficiência, alto grau de
burocratização nos fluxos de gestão e lentas no processo decisório”. O modelo
americano foi introduzido sem a devida compreensão da realidade e particularidades
do contexto brasileiro que resultou em centralizadoras na tomada de decisão, tanto
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interna quanto externamente. Internamente, em dois níveis hierárquicos principais: a
administração superior e os departamentos, e, externamente, a subordinação à
burocracia estatal (MORENO, 2006; BARBOSA, 1981).
Segundo Lopes e Bernardes (2005) havia apenas algumas poucas exceções
de universidades com departamentos diretamente relacionados à administração
superior. Os autores representam na Figura 1 os quatro modelos básicos de
estruturas das universidades após a reforma de 1968.
Figura 1: Modelos de estrutura administrativa pós-reforma de 1968

Fonte: Lopes e Bernardes, 2005.

Duarte (1990) observa que a velha estrutura universitária persiste e ainda
perpetua a cultura isolacionista, onde cada escola dirige suas próprias exigências de
expansão, por meio de propostas aos órgãos superiores de decisão, mesmo após
aprovada sua expansão.
Em 1974 o consultor norte-americano Rudolph Philippi Atcon, um dos atores
principais para a reforma do sistema universitário de 1968, observou que os
institutos ou departamentos isolados independentes das faculdades e com assento
no Conselho Superior resultavam num crescimento impensado que levava à
ampliação das responsabilidades das Reitorias, e à saturação dos serviços.
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Em 2003, mesmo após as reformas propostas pelo governo de FHC (1995 a
2003), os autores Vieira e Vieira ainda observam que o “modelo departamental está
esgotado e dele não se pode esperar nada além de impasses que conduzirão à
ruptura

sistêmica,

sempre

que

na

instituição

forem

exercidas

forças

inovadoras”(2003, p.902).
As reformas da universidade no governo FHC ocorreram num contexto
neoliberal, onde o MEC adotou uma política de maior autonomia administrativa às
instituições para compensar a escassez financeira por meio de uma gestão menos
controlada burocraticamente, direcionando as universidades à ampliação de
articulação com empresas por meio de programas de pesquisa, da cooperação e
assistência técnica, entre outras formas (LUGÃO et al., 2010; DEUS, 2008).
Destaca-se, também, nesse governo a aprovação da atual Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n. 9.394/96) que substituiu a LDB de 1961.
Sobre a LDB de 1996, Moreno (2006) observa que, por determinar diretrizes
amplamente genéricas não alterou, significativamente, o cenário de complexidade
burocrática atribuído pela reforma de 1968.
Lopes e Bernardes (2005) apresentam quatro modelos básicos de
estruturação administrativa das universidades após a aprovação da LDB atual(Lei n.
9.394/96), que por meio de seu Art. 92 revogou as disposições da Lei n.º 5.540/68 e
por meio do Art. 53 deu autonomia às universidades na organização de seus cursos
e programas. Segundo os autores, esses modelos derivam dos modelos da reforma
e podem ser representados conforme a Figura 2.
Contemporaneamente ao governo FHC, em 1998, foi aprovada a Declaração
Mundial da UNESCO sobre o Ensino Superior para o Século XXI, em Paris, na qual,
segundo Colleoni (2011), ficou evidente a adequação da universidade à lógica do
capital com propostas pautadas nos pressupostos do neoliberalismo. Diante das
determinações mundiais, visando à eficiência e à produtividade, o MEC introduziu
por meio da Resolução CNE/CES 23 de 2002, o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI como instrumento de planejamento e avaliação e requisito ao
processo de credenciamento de IFES. Segundo a autora Maria de Deus (2008), o
PDI tem como base o modelo de planejamento estratégico empresarial.
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Figura 2:Modelos de estrutura administrativa pós-LDB 1996

Fonte: Lopes e Bernardes,2005.

O governo seguinte, de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011, de acordo
com Maria de Deus (2008), apresentou aprofundamentos em relação à política
neoliberal dos governos de Cardoso, concretizando uma reforma universitária no
sentido de refuncionalização e ressignificação das funções sociais da educação
superior para atender a uma nova sociabilidade necessária à realização do capital.
O ensino superior nesse governo passou por um processo de expansão,
destacando-se o Programa de Apoio os Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), que implantou a expansão das (IFES) via
ampliação do acesso ao ensino superior, em contrapartida ao aumento do aporte
financeiro a estas instituições (DEUS,2008).
E na conjuntura dessas reformas, Chauí (2003) observa a transição da
universidade como instituição social para a universidade como organização social,
prestadora de serviços, ou seja, vivenciamos a transição da universidade
institucional para a universidade organizacional. E nesse processo de transição, a
universidade pública atual, torna-se mais operacional, regida por contratos de
gestão, avaliada por índices de produtividade, estruturada por estratégias e
programas de eficácia organizacional. A universidade sai do ambiente institucional
caracterizado pela elaboração de normas e exigências para o ambiente técnico
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definido como o domínio no qual as organizações são premiadas pelo controle
eficiente e eficaz do processo de trabalho (CARVALHO, VIEIRA, LOPES, 2001).
Essa transição no perfil da universidade acentua a necessidade de uma
transição estrutural, também, nos aspectos de funcionamento e gestão e, torna-se
evidente a necessidade de novos estudos e propostas. Nesse sentido, Vieira e
Vieira (2003) apresentam uma série de proposições, numa tentativa de construir um
modelo estrutural pós-burocrático para as universidades brasileiras, com flexibilidade
organizacional na estruturação, partindo da atividade-fim, com eliminação dos
departamentos e demais formas instituídas no tempo, orientado pela flexibilidade e
racionalidade de custos, sustentadas por sistemas de gestão informatizados,
permitindo a redução dos procedimentos burocráticos e desnormalização dos
serviços, com sistema de rede, interação sistêmica e estabelecimento de códigos de
comunicação. Os autores observam que, para evitar o erro da reforma de 1968, as
reestruturações e a autonomia das universidades devem ser tratadas caso a caso
em vista das grandes diversidades regionais do país e também da missão de cada
uma.

2.1.1 A Autonomia
Atualmente, as universidades públicas federais, enquanto instituições
vinculadas ao Ministério da Educação - MEC têm sua estrutura e funcionamento
regidos pela Constituição Federal de 1988, regulamentados pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 e pela Lei 9.131/95, que criou o
Conselho Nacional de Educação, e demais Decretos, Portarias e Resoluções. Além
da legislação federal do Ensino Superior, são regidas por seus estatutos (aprovado
por Conselho Universitário e publicado em Portaria Ministerial), pelos Regimentos
Gerais e por Resoluções de seus Conselhos Superiores(SOARES, 2002).
As universidades públicas federais enquanto órgãos vinculados ao MEC são
sujeitas a normas da política oficial de educação superior e dependente
financeiramente, o que segundo Vieira e Vieira (2003) gera um vício institucional,
uma vez que estão sujeitas, a um enorme aparato burocrático e normativo e as
regras do serviço público. Essa forma de relacionamento governo-universidade
pública é incoerente com a definição de Atcon para autonomia universitária:

25

A não intervenção do estado na administração financeira, academia,
cientifica da universidade significa sua liberdade de selecionar, contratar ou
remover pessoa, moldar sua própria estrutura e administração, criar sua
própria política de desenvolvimento e crescimento, formular ou eliminar
cursos, ensinar e pesquisar [...] significa tomar decisões dentro de seus
objetivos como instituição superior de ensino e pesquisa dentro de seus
limites financeiros (ATCON, 1974, p245).

Na opinião de Vieira eVieira (2003), não há como pensar em autonomia
universitária enquanto não for flexibilizada a natureza de órgão público dessas
intuições, os autores apontam os pontos críticos da relação das universidades
federais com o MEC, representados no Quadro 1.
Quadro 1: Pontos Críticos nas relações IFES x MEC: consequências institucionais
PONTOS CRÍTICOS
Procedimentos e normas isonômicas a
realidade desiguais
Ambiente de confronto entre as IFES e o
aparelho burocrático centralizado do MEC
Autonomia precária
Fonte: VieiraeVieira, 2003.

CONSEQUÊNCIAS
Distorções sistêmicas
Intermediação sindical e de órgãos associativos
Dependências e baixa flexibilidade de gestão

Uma vez que a manutenção das universidades federais é obrigação
governamental vinculada, indissociavelmente, aos interesses da nação, Vieira e
Vieira (2003, p.905) defendem que maior autonomia não mudaria o status de
universidade federal pública e gratuita, mas possibilitaria mudanças na estrutura
organizacional, na forma de gestão e nas responsabilidades dos dirigentes: “as
universidades federais com autonomia deixam de ser entes dependentes da
burocracia dos órgãos federais para se tornarem instituições que geram e aplicam
conhecimentos, práticas administrativas e diretrizes acadêmicas”. Os autores
sugerem novas relações MEC/IFES, com ênfase em programas de apoio, alargando
progressivamente a faixa de autonomia e minimizando a ação normativa.
Considerando fatores como a autonomia relativa de seus membros, não
linearidade de suas dinâmicas de funcionamento e a forma altamente complexa de
organização, com estruturas com alto grau de complexidade e burocracia interna, o
processo

decisório

nestas

instituições

é

complexo(MARGON, POUBEL, 2016;LEITÃO, 1993).

considerado

igualmente
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2.1.2 O Processo Decisório
Em 1968, a Lei 5.540 determinou que o processo decisório das universidades
federais deveria ocorrer por meio de órgãos colegiados, tendo como base estatutos
e regimentos. Desse modo, as autoridades superiores de planejamento e tomada de
decisão nas universidades públicas federais são os Conselhos Superiores: Conselho
Universitário, Conselhos de Ensino e Pesquisa e Conselhos de Curadores.
Trigueiro apresenta a estrutura das universidades federais após a reforma de
1968, em dois níveis: administração superior e órgãos setoriais, sendo a
administração superior composta da seguinte forma:
- CONSELHO UNIVERSITÁRIO: órgão colegiado obrigatório vinculado à
administração superior, composto pelo reitor, vice-reitor, ex-reitor, decano
dos reitores, pró-reitores, representantes docentes e discentes, diretores
das unidades de ensino e representantes da comunidade acadêmica e dos
diferentes setores da sociedade.
- CONSELHO DE CURADORES: órgão obrigatório nas universidades
estruturadas sob a forma da Autarquia, responsável pela fiscalização da
execução econômica e financeira (função de auditoria), composto por
representantes da comunidade acadêmica, do setor produtivo do Estadosede da instituição e por um representante do MEC.
- CONSELHO DIRETOR – órgão da administração superior, existente nas
universidades organizadas sob a forma jurídica de Fundação - que
desempenha funções de natureza administrativa e fiscal.
- CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: órgão de supervisão
e coordenação das atividades de ensino e pesquisa, em nível de
administração superior, composto pelo reitor, vice-reitor, pró-reitores de
áreas, representantes de cada uma das unidades universitárias, docentes
de todas as categorias e representantes discentes.
- REITORIA: órgão que dirige todas as atividades universitárias, tanto
administrativas como acadêmicas, em nível executivo. Seu poder é exercido
pelo reitor, vice-reitor e pró-reitores (TRIGUEIRO, 2002, p.132).

E o nível setorial, pós reforma de 1968, na representação de Trigueiro, é
composto pelos seguintes órgãos:
- CENTROS (OU FACULDADES/INSTITUTOS/ESCOLAS): de caráter
facultativo, resultante da fusão de institutos e faculdades, com a função de
coordenar os departamentos.
- CONSELHO DEPARTAMENTAL: de caráter deliberativo e consultivo,
constituído pelo diretor e vice-diretor da unidade acadêmica, chefes de
departamentos acadêmicos, representantes do corpo docente nas diversas
categorias, e por representantes discentes.
- DIRETORIA: órgão executivo, dirige, coordena, fiscaliza e superintende as
atividades das unidades acadêmicas e administrativas (TRIGUEIRO, 2002,
p.132).
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A versão atualizada da LDB de 1996, em seu artigo 53, parágrafo único,
confirma o processo decisório aos órgãos colegiados, definindo suas atribuições:
Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos
seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos
orçamentários disponíveis, sobre:
I – Criação, expansão, modificação e extinção de cursos;
II – Ampliação e diminuição de vagas;
III – Elaboração da programação dos cursos;
IV – Programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V – Contratação e dispensa de professores;
VI – Planos de carreira docente(BRASIL, 2017).

A LDB atual também determina que as universidades públicas, além de
obedecerem ao princípio da gestão colegiada, devem submeter-se ao princípio da
gestão democrática, conforme o art. 56: “as instituições públicas de educação
superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de
órgãos colegiados deliberativos, ‘de que participarão os segmentos da comunidade
institucional, local e regional” (BRASIL, 2017).
A respeito da representatividade nos conselhos superiores das universidades
públicas, Costa (2017, p.155) afirma que é a melhor forma política de
representatividade de todos os sujeitos acadêmicos “mesmo que em proporção
diferenciada, com o mínimo de 70% dos membros representando a categoria
docente e os demais 30% divididos entre técnico-administrativos e estudantes”,
conforme determinado pela Lei 9.192/95 que alterou a Lei nº 5.540 de 1968 e
determina em seu artigo 16 inciso II:
Os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de
representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da
sociedade, observarão o mínimo de setenta por cento de membros do corpo
docente no total de sua composição(LEI 9.192/95).

No contexto das universidades, governar é tomar decisões que conduzem à
sua missão básica, seus programas, seu desempenho e à maneira como obter
maiores recursos e melhor aproveitá-los, porém, por serem organizações complexas
com características peculiares, o processo decisório na universidade pública é
marcado por complexidades, tais como a diversidade de objetivos, o tipo de
profissional que nela atua e o fato de estarem voltados para o ensino, pesquisa e
extensão que fez com que desenvolvessem um estilo próprio de estrutura, forma de
agir e modo de tomar decisão influenciando assim no processo decisório (DOBES,
RIZZATTI, 2003; RIZZATTI, 2002).
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Apesar do processo de tomada de decisão nas universidades ocorrer por
meios de órgãos colegiados, a decisão colegiada é insuficiente para classificar e
generalizar o processo decisório nas universidades brasileiras. Moreno (2006)
aponta que os principais estudos para explicar o processo decisório nas
universidades, o analisam a partir dos cinco modelos principais: burocrático,
racional, político, anárquico e colegiado. Leitão (1985, 1993) também defende esses
cinco modelos para explicar o processo decisório nas universidades e após
pesquisar a tomada de decisão nas universidades, por meio de estudos de caso
múltiplos, conclui que a decisão na universidade, em especial pública, é complexa
demais para adotar um modelo ou um conjunto deles, pois ocorre nessas
organizações uma miscigenação de vários modelos, dependendo do contexto e do
momento.
Os estudos de Simão confirmam as conclusões de Leitão, ao concluir que
nenhum dos modelos por ele testados opera isoladamente:
Todos em maior ou menor intensidade estão presentes no processo
decisório das universidades. Este estudo apesar de restrito a uma
universidade confirma a conclusão principal de Leitão: nenhum modelo
isoladamente nem o conjunto dos cinco modelos constantes da bibliografia
descreve de forma completa o processo decisório da Academia
(SIMÃO,2004, p.13).

Dos principais modelos decisórios testados por Leitão para a academia,
observa-se que uma das características que os diferencia são a busca e o uso das
informações conforme se observano Quadro 2, com base emCosta (2017); Moreno
(2006); Choo (2003) Sanchez (2003); Weber (2002).
Quanto ao uso de informação, alguns autores afirmam que a partir da
caracterização do processo decisório é possível estabelecer relações entre esse e a
maneira pela qual a informação orgânica – um tipo de informação arquivística
produzida internamente à organização, participa do processo decisório. Sobre o
processo decisório, estes o associam a uma relação direta entre o uso da
informação e a tomada de decisão (LOUSADA, VALENTIM, 2011; BAZERMAN,
2004; CHOO, 2003; SIMON, 1965).
Duarte (1990) observa que, de acordo com os regulamentos das
universidades brasileiras, não existe nas universidades brasileiras mecanismos de
informações que possam subsidiar os órgãos centrais de tomada de decisão. Em um
estudo de caso sobre uma universidade pública federal, Oliveira (2010,
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p.126)concluiu que na obtenção das informações para tomada de decisão as fontes
mais utilizadas são documentos e sistemas computadorizados, porém “verificou-se
que não há filtragem das informações e muitas vezes elas encontram-se dispersas
dependendo da boa vontade de quem as fornece”.
Quadro 2: Modelos decisórios, características e uso da informação
MODELOS

CARACTERÍSTICAS

USO DA INFORMAÇÃO

Burocrático

Disciplina, especialização
de funções, hierarquia,
fragmentação dos
objetivos ambíguos e
contestáveis.

Concentração da informação, controle de acesso às
informações sobre o desempenho da administração ou
opacidade informacional.

Colegiado

Decisões concentradas
nos Conselhos Superiores,
lentas.

Difícil acesso à informação.

Objetivos e interesses
conflitantes.

Busca da informação seletiva e orientada para
confirmar decisões já adotadas. Informações
categorizadas em usadas para tomar decisão e para
apoiar decisões já tomadas.

DECISÓRIOS

Político

Orientado para objetivos
Racional

Anárquico

Guiado por regras e
programas de
desempenho.

Objetivos ambíguos.
Processos para atingir os
objetivos não bem
definidos.

Informações tratadas e sistematizadas. Constantes
registros e relatórios. Uso da informação relativamente
controlado pelo princípio de seleção de alternativas.

Não há controle do uso da informação. As informações
entram e saem das decisões de maneira aleatória.

Fonte: Adaptado de Costa (2017); Moreno (2006); Choo (2003) Sanchez (2003); Weber (2002).

2.2 ARQUIVÍSTICA INTEGRADA, INFORMAÇÃO E DECISÃO
Estando a universidade pública inserida no atual contexto, onde, segundo
Jardim:
As noções de globalização e sociedade de informação implicam numa
terceira, a de economia da informação. Trata-se, neste caso, de se
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reconhecer a informação como um recurso estratégico. Este quadro
sinaliza, por outro lado, uma lógica de economia global que favorece a
manutenção das desigualdades entre países ricos e pobres em diversos
planos, inclusive na ciência e tecnologia. E, ainda, desigualdades no
processo de transformação de dados em informação, de informação em
conhecimento, de conhecimento em inteligência social. (JARDIM, 1999,
p.29).

Nessa nova ordem econômica mundial, a universidade representa um
elemento formativo da globalização e ao mesmo tempo é influenciada pelas forças
da globalização (UNESCO, 2003) que a conduziram a um processo irreversível de
coorporativização, onde, em aspectos gerenciais, passou a ser uma organização
governada mediante contratos de gestão, avaliada com base em indicadores de
produtividade e orientada por estratégias e programas de eficiência organizacional.
Influenciada por forças de globalização a universidade pública passa por processos
de internacionalização e inserção na economia competitiva, que impulsiona à
transição de universidade institucional para a universidade organizacional, e,
portanto, deve adaptar-se às regras de mercado, preocupar-se com o rankeamento
mundial, congelamento de recursos públicos, tornando-se necessário que seus
dirigentes aliem qualidade acadêmica à eficiência e eficácia organizacionais, fatores
que exigem respostas rápidas e eficientes e a informação é o fator de diferenciação
(BERNHEIN, CHAUÍ, 2008; CHAUÍ, 2003; FREITAS et al., 1997).
Para Mcgee e Prusak (1994), essas mudanças apontam para uma direção
onde a eficiência econômica é medida pela eficiência em reduzir a massa de
informações coletadas em conhecimento a ser utilizado. Nesse sentido, Beal (2004,
p.9-10) recomenda que, para serem eficazes, as organizações necessitam ter seus
processos decisórios e operacionais alimentados com informações de qualidade. A
eficiência das organizações está intimamente ligada à tomada de decisões e a forma
de dar suporte a esses processos é disponibilizar adequadamente as informações,
conforme Marchiori:
A nova economia concentrada na produção de bens, serviços e atividades
de informação pode ser caracterizada, entre outros, pelos seguintes
pressupostos: o reconhecimento de que a informação, para ser acessível,
deve ser organizada e gerenciada (MARCHIORI, 2002, p. 72).

A informação, quando disponível para acesso, permite orientar a ação e
reduzir as incertezas do processo decisório, conforme apontam McGee e Prusak:
Numa economia de informação, a concorrência entre as organizações
baseia-se em sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a
informação de forma eficaz. [...] A informação aperfeiçoa a qualidade do

31

processo decisório em toda a organização [...] a informação não se limita a
dados coletados, mas são dados coletados, organizados e ordenados aos
quais são atribuídos significado e contexto. A informação deve informar.
Para que os dados se tornem úteis como informações a um tomador de
decisão é preciso apresentá-los de tal forma que essa pessoa possa
relacioná-los e atuar sobre eles (McGEE, PRUSAK, 1994, p.3).

A Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso a Informação, traz uma definição de
informação que pode ser interpretada como sinônimo de dado:
o

Art. 4 para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio,
suporte ou formato (BRASIL, 2011).

Todavia, a literatura da área de Ciência da Informação observa que, embora
frequentemente utilizados como sinônimos é necessário diferenciar dado e
informação. Miranda (1999, p.286) compara os conceitos de dado e informação,
defendendo que “dado é um conjunto de registros qualitativos ou quantitativos, que
quando organizado, agrupado e categorizado e padronizado transforma-se em
informação” e, portanto, informação é constituída por dados organizados e
comunicados (COSTA, 2013; CASTELLS, 1999).
Os dados, quando tratados e organizados sistematicamente de modo a
representar significado e utilidade para decisão, são considerados informação, que
deve ser tratada de modo a melhorar sua qualidade e acesso visando, também, a
redução da assimetria informacional no processo de decisório (MENEGUZZO, 2016;
BEL, 2014).

2.2.1 Arquivos, Documentos e Informação
Observa-se, na literatura pesquisada, o consenso de que a informação é
insumo necessário à tomada de decisão e o processo de representar e acessibilizar
informações a partir dos dados existentes em documentos, independente do
suporte, é da área comum dos profissionais das ciências documentais ou ciências
da informação, enfim os profissionais que organizam e gerenciam informação nos
mais diversos contextos organizacionais da sociedade atual, denominada sociedade
da informação (MORENO, 2006; SILVA, RIBEIRO, 2004; BELLOTTO, 1991).
Documento e informação são termos polissêmicos utilizados nas mais
diversas áreas, portanto, é preciso mencionar que neste trabalho direcionam-se tais
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termos a uma das áreas de Ciência da Informação, a Arquivística, para a qual a
informação é uma das dimensões de estudo, sendo seu objeto de estudo de tríplice
dimensão: arquivo, documentos e informação (HEREDIA, HERRERA, 1991).
Calderon (2013, p.78) resgata a palavra documentum, do latim, afirmando que
pode ser interpretada tanto como “algo que transmite conhecimento como algo que
testemunha acerca de fatos”. Feijó (1988, p.24) define documento como “[...] todos
os papéis contendo informações que ajudem a tomar decisões ou comuniquem
decisões tomadas”.
Destaca-se, também, a definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia
Arquivística, que considera documento uma “unidade de registro de informações,
qualquer que seja o suporte ou formato” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.73) e o de
Camargo e Bellotto que definem como “unidade constituída pela informação e seu
suporte” (CAMARGO,BELLOTTO, 1996, p.28).
A partir desses conceitos, há a derivação para documentos arquivísticos, que,
segundo o Conselho Nacional de Arquivos (2011, p.9) é “um documento produzido
e/ou recebido por pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades,
qualquer que seja o suporte, e dotado de organicidade”.
As definições de documento arquivístico, remetem à definição de arquivo, e
segundo Silva (2000, p.20) a origem dos arquivos na “acepção natural de conjunto
orgânico de informação social, confunde-se com o próprio surgimento da escrita, o
que demonstra a idéia de que eles sempre foram encarados como bases e veículos
de informação”.
O Conselho Internacional de Arquivos (CIA), vinculado à Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, por meio de seu
dicionário de terminologia arquivística define arquivos como:
Conjunto de documentos, de qualquer data, forma ou suporte material,
produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, e por serviços ou
organismos públicos ou privados, no desempenho de suas atividades,
conservados por seus criadores ou sucessores para seu próprio uso, sendo
transferidos à instituição arquivística competentes em razão de seu valor
arquivístico(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1988 p.22).

No Brasil, Lei 8.159/1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos
públicos e privados, define arquivo como:
Conjunto de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter
público ou privadas, em decorrência do exercício de suas atividades,
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos
documentos(BRASIL, 1991).
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Arquivo é um conjunto orgânico de documentos produzidos ou recebidos de
forma seriada, preservando a relação de organicidade, pois são acumulados como
produto das atividades de um organismo, público ou privado, sendo que esse
conjunto, organicamente acumulado deve ser também, organicamente estruturado
(ARAÚJO, RENAU, TANUS, 2012).
No contexto organizacional, o documento de arquivo, compõe conjuntos
internamente inseparáveis que refletem a missão, estrutura e o funcionamento
organizacional (BELLOTTO, 2002; CALDERON, 2013). Na Figura 3 Rodrigues
esquematiza o conceito de arquivo como resultado de dois processos integrados: o
processo de produção e recepção de documentos resulta do processo de realização
da missão.
Figura 3: O arquivo e a missão institucional

Fonte: Rodrigues,2006, p.105.

Para ser considerado arquivístico, o documento precisa ter, intrinsecamente,
os princípios fundamentais da arquivística:

PRINCIPIO DA PROVENIÊNCIA: É a marca de identidade
relativamente ao produtor/acumulador, o seu referencial básico, o “princípio,
segundo o qual os arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa
devem manter sua individualidade, não sendo misturados aos de origem
diversa”;
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PRINCÍPIO DA UNICIDADE: qualidade “pela qual os documentos de
arquivo, a despeito da forma, espécie ou tipo, conservam caráter único em
função de seu contexto de origem”. Esse princípio nada tem que ver com a
questão do “documento único”, original, em oposição às suas cópias. Esse
ser “único”, para a teoria arquivística, designa que, naquele determinado
contexto de produção, no momento de sua gênese, com aqueles caracteres
externos e internos genuínos e determinados dados, os fixos e as variáveis,
ele é único, não podendo, em qualquer hipótese, haver outro que lhe seja
idêntico em propósito pontual, nem em seus efeitos;
PRINCÍPIO DA ORGANICIDADE, sua condição existencial. As relações
administrativas orgânicas refletem-se no interior dos conjuntos documentais.
Em outras palavras, a organicidade é a “qualidade segundo a qual os
arquivos refletem a estrutura, funções e atividades da entidade
produtora/acumuladora em suas relações internas e externas”. Os
documentos determinantes/resultados/consequências dessas atividades
guardarão entre si as mesmas relações de hierarquia, dependência e
fluxo(BELLOTO, 2002, p.23);

PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE, sua especificidade de atuação.
Fora do seu meio genético, o documento de arquivo perde o significado.
Também conhecido como “integridade arquivística, é característica que
deriva do princípio da proveniência, segundo a qual um fundo deve ser
preservado sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada
ou acréscimo indevido” (CAMARGO, BELLOTTO, 1996, p.45).

Relacionando as especificidades que devem definir um documento como
arquivístico, Heredia Herrera (1991) destaca as que se referem ao fato de
originarem-se no desenvolver das atividades organizacionais e pertencerem a um
conjunto inter-relacionado que reflete as atividades e estrutura da instituição
geradora, acrescentando a isso o fato de não serem submetidos à publicação,
portanto serem únicos (unicidade). Calderon (2013) também destaca a importância
dos documentos de arquivos como fonte de informação nas investigações de
diversas naturezas, servindo de prova ou testemunho sobre o funcionamento da
instituição, mas, sobretudo à administração como fonte de informação privilegiada
para o processo de tomada de decisão.

2.2.2 A Arquivística Integrada e o Ciclo Vital dos Documentos
Relacionando a informação, os arquivos e a arquivística enquanto ciência
“epistemologicamente redimensionável”, Silva et al., assim a definem:
...uma ciência de informação social, que estuda os arquivos (sistemas de
informação) semi-fechados, quer na sua estruturação interna e na sua
dinâmica própria, quer na interação com os outros sistemas correlativos que
coexistem no contexto envolvente (SILVA et al., 1999, p.214).
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E para a apresentação das principais correntes do pensamento arquivístico
internacional, tomou-se como referência autores representantes da maior parte da
literatura arquivística, que partem da premissa de que existem três principais
correntes arquivísticas no mundo e apresentam sua geografia de origem a seguir.
1. Arquivística tradicional ou corrente européia:
Centrada no valor secundário do documento, isto é, no valor histórico
patrimonialista. Nasceu no século XIX, de origem, principalmente, francesa, italiana
e espanhola, a partir da consolidação de um modelo construído nos paradigmas
custodial e patrimonialista, com base no postulado do positivismo clássico. Sua
primeira publicação, em 1898, o Manual dos Arquivistas Holandeses, foi difundido
em vários países e línguas durante o século XX. Essa corrente não se preocupa
com a origem e uso administrativo, técnico ou jurídico dos documentos, enfatizando
a dimensão patrimonial dos documentos recolhidos aos arquivos (ARAUJO,2013).
2. Records management ou corrente americana:
Trata os documentos com uma visão administrativa, ligada ao valor primário do
uso corrente. Nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente na Universidade de
Chicago, em torno de 1914, a partir das reuniões de um grupo que formalizou uma
associação que, em 1954, tornou-se nacional, a American Records Management
Association e passou a publicar o periódico Records Management Quarterly.
Segundo Araújo(2013), essa corrente representa uma manifestação do pensamento
funcionalista, originada no contexto histórico da evolução tecnológica, que a partir da
segunda metade da década de 1940, deu origem ao fenômeno conhecido como
“explosão documental”, surgindo à necessidade da associação de processos
automatizados para o tratamento da informação e novas abordagens dos
documentos dirigidas aos conteúdos informativos, já que a informação havia
ganhado status de recurso gerencial indispensável. Para Lopes (1998) essa corrente
espelha a tradição pragmática do mundo anglofônico da América do Norte, por isso
a priorização do valor primário, centrada no tratamento dos arquivos administrativos,
especialmente empresariais. Araújo (2013) explica o pragmatismo: a explosão
documental colocou para os arquivos a necessidade de medidas de caráter
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pragmático para as incorporações, potencializando a necessidade da classificação e
avaliação para eliminação.
3. Arquivística integrada ou corrente canadense:
Também conhecida como arquivística pós-custodial ou pós-moderna, teve
origem no Quebec, mais precisamente na Universidade de Montreal. Araújo (2013,
p. 69) relata que as discussões se iniciaram na década de 1960, construídas tanto
na crítica ao paradigma patrimonialista quanto à corrente funcionalista, sendo o
ponto de partida da arquivística integrada “uma concepção da realidade humana
fundada no conflito, na luta de interesses entre atores em posições desiguais”. Para
Araújo (2013) essa Arquivologia crítica surgia sobre os critérios utilizados e pelo
revisionismo das práticas pós-Revolução Franceses e destaca três grandes
discussões promovidas pelo Conselho Internacional de Arquivos - CIA:
i.

o Congresso Extraordinário, em Washington, 1966;

ii.

a X CITRA, em Copenhagen, 1967;

iii.

o VI Congresso Internacional, em Madri, 1968;

iv.

o VII Congresso Internacional de Arquivos, em Moscou, 1972, onde
ganhou maior relevo.

A arquivística integrada ou arquivística global propõe o tratamento global
abrangendo todas as fases da teoria das três idades ou o ciclo de vida dos
documentos como um todo, nos programas de gestão de documentos. Isso não
significa que os núcleos teóricos do records management e da arquivística
tradicional devem ser levados a uma categoria secundária na arquivística
integrada(LOPES, 1998). Nesse sentido Lopes e Tognoli, esclarecem:
Os núcleos de inteligência das duas correntes [records management e
arquivística tradicional] foram aproveitados e fazem parte da arquivística
integrada. Eles foram revistos e assimilados. “Entretanto, como ensina
Aristóteles, o todo é superior, logo, diferente da soma das partes” (LOPES,
1998, p.83).
“Buscando integrar as três fases do ciclo documental – que até o momento
seguia a tradição norte americana que separa os documentos correntes e
intermediários (records) dos documentos permanentes (archives), assim
como seus respectivos profissionais, record manager e archivist- em uma
única disciplina, a Arquivística Integrada foca seus estudos na gestão da
informação orgânica e em sua importância para o fortalecimento da
disciplina no século XXI(TOGNOLI, 2012, p.118).
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A teoria das três idades, na definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia
Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.160), é a teoria segundo a qual “os
arquivos são considerados arquivos correntes, intermediários ou permanentes, de
acordo com sua frequência de uso por suas entidades produtoras e a identificação
de seus valores primária e secundária” sendo as fases corrente, intermediária e
permanente relacionado às idades do documento:


Idade Corrente ou 1ª idade: documentos em tramitação, alta frequência

de consulta devido ao uso administrativo, fiscal e/ou jurídico. Localizados
próximo ao seu produtor/ acumulador, possuem valor primário.


Idade Intermediária ou 2ª idade: documentos transferidos do arquivo

corrente, com média frequência de consulta. Aguardam o prazo
precaucional para eliminação ou recolhimento ao arquivo permanente. O
valor continua primário.


Idade Permanente ou 3ª idade: documentos de valor secundário, que

devem ser guardados permanentemente, ou seja, não podem ser
eliminados/ descartados devido ao seu valor histórico, probatório e/ou
informativo.
A teoria das três idades representa o ciclo de vida dos documentos que
compõem os arquivos, correspondente às fases da gestão documental, que, por sua
vez, é um “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção,
tramitação, uso, classificação, avaliação, descrição e arquivamento de documentos
em fase corrente e intermediária, visando à eliminação ou o recolhimento ao arquivo
permanente” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.100).
As idades ou etapas do ciclo de vida dos documentos também estão
relacionadas à identificação de aos seus valores, primários ou secundários:


Valor primário: ou valor probatório ou ainda, valor administrativo.

Refere-se às finalidades administrativas, legais ou financeiras, definido
pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística como “valor
atribuído ao documento em função do interesse que possa ter para a
entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins
administrativos, legais e fiscais”.
 Valor secundário, informativo ou histórico cultural: após o processo de
avaliação, passam para a fase permanente somente os documentos com
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valor secundário, também chamado de valor permanente, esse valor é
definido pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística como
“valor probatório ou informativo que justifica a guarda permanente de um
documento em arquivo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.171).
Todo documento arquivístico tem valor primário, de curta ou longa duração
conforme a classificação de sua informação, porém, após o processo de
classificação, nem todos terão um valor secundário, que é atribuído posteriormente à
fase classificatória. E quanto aos documentos que perderam seu valor primário, e
que não são classificados com valor permanente ou secundário devem ser
eliminados em conformidade com as tabelas de avaliação e temporalidade.
Os prazos de guarda e os valores documentais definem as idades, e de
maneira sintética, é possível relacionar os valores, prazos e idades do ciclo vital dos
documentos, conforme a representação na Figura 4.
Figura 4: Ciclo de vida dos documentos

FONTE: A Autora, 2018.

Esse é o ciclo vital dos documentos abrangido integralmente pela abordagem
da Arquivística Integrada, originada da transição paradigmática da Arquivística
tradicional para Arquivística integrada.
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Silva e Ribeiro (2004) relatam que a crise de paradigma, ao longo da segunda
metade do século XX, provocada pela explosão da informação científica, técnica e
administrativa no contexto organizacional, associada ao desenvolvimento da
informática, provocou, mundialmente, mudanças estruturais do ponto de vista
disciplinar da Arquivística. A corrente arquivística tradicional, centrada no objeto
“documento” e na lógica custodial e tecnicista, sob uma perspectiva redutora que
alienava as problemáticas relativas ao contexto orgânico de gênese/produção da
informação e aos comportamentos psico-sociológicos inerentes ao uso/pesquisa
evoluiu para uma nova visão, a Arquivística integrada ou pós-moderna, onde o
conteúdo e os signos informacionais são mais enfatizados que os formatos
documentais em si, onde a informação é o objeto cientifico, conforme Couture:
Numa época onde o progresso tecnológico nos projetou na era da
informação, o arquivista, como todos que trabalham com informação, devem
atravessar a parede do formato – o documento – para ir à direção do
conteúdo, da informação (COUTURE, 1996, p.6).

Segundo Tognoli, sob a perspectiva integrada, o arquivista deixa de ser
guardião da memória histórica e institucional, passando a participar da fase de
produção dos documentos, garantindo a racionalização da informação e de seus
processos, contribuindo para a gestão da informação:
Buscando integrar as três fases do ciclo documental, que até o momento
seguia a tradição norte americana que separa os documentos correntes e
intermediários (records) dos documentos permanentes (archives), assim
como seus respectivos profissionais, record,manager e archivist - em uma
única disciplina, a Arquivística Integrada foca seus estudos na gestão da
informação orgânica e em sua importância para o fortalecimento da
disciplina no século XXI (TOGNOLI, 2012, p.6).

E neste contexto de mudança paradigmática da arquivística internacional, a
informação passa a ser uma das dimensões da disciplina, emergindo, assim, o
termo informação orgânica, um tipo de informação registrada, própria dos
documentos de arquivos.
Apesar de todo esse contexto histórico de evolução e transformação da
Arquivística internacional, é notável, principalmente no chamado Terceiro Mundo,
que até os dias atuais os diagnósticos e relatos sobre tratamento documental se
resumem ao seguinte:

40

As práticas arquivísticas privilegiam o tratamento do documento em prejuízo
da informação arquivística. Ou seja, a despeito do advento da assim
chamada Arquivística pós-custodial, verifica-se que a prática diária nos
arquivos continua fixando como objeto de trabalho e pesquisa o documento
em si, e não o seu conteúdo informacional (BRITO 2005, p.32).

Sendo que, na prática profissional do arquivista pós-moderno, independente
do país em que atue, essa evolução deveria ter provocado o desenvolvimento do
técnico, guardador de documentos, que esperava a entidade orgânica, produtora
dos documentos, enviar os documentos que deixavam de ter uso administrativo
corrente e passa a estar na linha da frente, isto é, atuar junto à produção da
informação, ser o gestor e estruturador do fluxo informacional que corre na
organização e alimenta o funcionamento e a capacidade decisória da mesma
(RIBEIRO, 2005).

2.2.3 Informação Arquivística e Informação Orgânica
O conceito de informação arquivística foi se consolidando entre os arquivistas
canadenses e a Arquivologia pós-moderna passou a enfatizar o tratamento e a
utilização da informação arquivística direcionada às necessidades do público-alvo
(LIEDKE, 2012, p.76). Porém, conceituar a informação arquivística é uma tarefa que
impõe riscos inerentes às divergências epistêmicas entre as principais correntes do
pensamento arquivístico no mundo, conforme Silva et al:
Incentivam um debate ainda em aberto, (...) a indagação em torno da raiz
epistêmica da informação (...) a questão imediata é: que tipo de objeto? A
resposta mais razoável consiste em apresentar a informação como um
fenômeno inscrito na realidade humana e social (SILVA et al., 1999, p.31).

Lopes (1996, p.28-30) também advertiu sobre os riscos ao se propor um
conceito novo para uma determinada área e sobre o conceito de informação
arquivística, especificamente, defende que “é preciso detalhar sua natureza,
peculiaridade e propriedades” e que se entenda a informação arquivística como uma
“informação registrada de natureza, peculiaridades e propriedades arquivísticas
atribuída”.
Conforme exposto anteriormente, os documentos arquivísticos devem refletir
a missão, estrutura e o funcionamento organizacional, além de possuírem,
intrinsecamente, os princípios fundamentais da arquivística (proveniência, unicidade,
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indivisibilidade, organicidade) e, ainda, atributos como confiabilidade, autenticidade e
acessibilidade (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011). Em essência, o
documento é a informação registrada. O documento de arquivo é suporte, seja
eletrônico ou físico, de uma informação registrada que, consequentemente, deve
apresentar os mesmos atributos desses documentos(CALDERON, 2013).
Para os fins deste trabalho, vamos tratar da informação arquivística e
orgânica a partir da perspectiva pós-moderna, evitando o confronto teórico das
principais correntes arquivísticas internacional sobre essa questão. Dessa forma,
adotou-se como parâmetro conceitos cunhados a partir da Arquivística Integrada de
Rousseau e Couture, repercutidos no Brasil por Lopes, Carvalho e Longo, Fonseca,
Lousada e Valentim, Fauvel e Valentim, Calderon e principalmente, Lousada.
Lopes confirma que a natureza da informação arquivística é específica,
“registrada em suporte definido, acumuladas por um sujeito que é, ao mesmo tempo,
emissor e receptor” e apresenta propriedades e peculiaridades intrínsecas. Sendo as
propriedades:
1. organicidade, isto é, sua relação umbilical com o produtor;
2. originalidade, pode ser avaliada, de acordo com as suas idades e
usos(LOPES, 1996, p.35).
E as peculiaridades:
1. natureza limitada de seus suportes (convencionais ou eletrônicos);
2. referente a acumulação de informações (produzidas ou recebidas) por
um sujeito (pessoa ou organização) com atividades e características
cognoscíveis;
3. referente às atividades geradoras, que podem ser administrativas,
técnicas ou científicas (LOPES, 1996, p.35).
Calderon compara e relaciona conceitos de principais autores nacionais e
internacionais sobre informação arquivística e, após analisar e relacionar inúmeros
elementos de vários conceitos resume-os e define informação arquivística nos
seguintes termos:
Ao examinar, mais detidamente, os elementos que se apresentam como
sendo aqueles que distinguem a informação arquivística, é possível fazer
um resumo da seguinte forma: esse tipo de informação se destaca em
função de um conjunto de elementos que permitem identificá-la como tal,
somente se assim forem considerados, ou seja, a informação pode ser
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entendida como conteúdo que estão registrados em documentos que foram
criados, única e exclusivamente, em decorrência de uma função jurídicoadministrativa desempenhada por uma instituição e como tal são mantidos.
(CALDERON, 2013, p.110).

Essa ligação com as funções e atividades geradoras é confirmada por Fauvel
e Valentim (2008, p. 238), ao considerarem que a informação arquivística é “gerada
no âmbito interno ou externo à organização, relacionada às funções, atividades e
tarefas organizacionais, ou seja, a informação arquivística tem peculiaridades e
características específicas que a caracterizam claramente”.
Lousada (2011)complementa a definição de FauveleValentim, acrescentando
que o conceito de informação arquivística é mais amplo que o de informação
orgânica, sendo que a informação orgânica está contida na informação arquivística.
E para estudar a relação e as diferenças entre informação arquivística e informação
orgânica, Lousada (2011) adotou como referência teórica a definição dos
pesquisadores quebequenses Rousseau e Couture “[...] a informação pode ser
orgânica, isto é, elaborada, enviada ou recebida no âmbito da sua missão, ou não
orgânica isto é, produzida fora do âmbito desta” (ROUSSEAU, COUTURE, 1998,
p.64).
A partir desta referência e após analisar vários autores, tanto nacionais
quanto internacionais, a autora distingue a informação orgânica da informação
arquivística, demonstrando que elas “não são equivalentes e não podem ser
consideradas como tal, apesar de se relacionarem” (LOUSADA, 2011, p. 21).
A autora chega a um entendimento de que aprincipal diferença entre a
informação arquivística e a orgânica reside no ambiente em que são produzidas:
“enquanto a informação orgânica é produzida apenas no ambiente interno à
organização, a informação arquivística é produzida a partir das relações entre a
organização e seus stakeholders”, “podendo ser produzida fora deste ambiente, mas
se relaciona com a organização por meio das atividades e/ou transações realizadas
com outros organismos partir das relações administrativo-legais, portanto informação
produzida fora do ambiente organizacional, mas que por decorrência de transações
acaba incorporando o arquivo da organização” (LOUSADA, 2011, p.22 e 29).
Lousada define informação orgânica a partir do contexto de produção,
afirmando que o termo foi cunhado por arquivistas canadenses que diferenciam
informação orgânica de não orgânica pelo contexto de produção e, para reforçar,
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cita a definição do termo orgânico, dada pelo Dicionário Aurélio, segundo o qual
orgânico seria algo relativo à ou próprio do organismo, e, portanto, orgânico
apresenta vínculo com o organismo gerador (LOUSADA, 2011, p. 31).
De acordo com Carvalho e Longo (2002, p. 115), a informação orgânica
também é um conjunto de informações “materializado em documentos arquivísticos”
que, por sua vez, mantêm relações orgânicas entre si porque foram produzidas no
cumprimento das atividades e funções da organização e, sendo produto da
execução de funções e atividades, dizem respeito ao contexto do exercício das
funções administrativas, constituindo o registro físico destas transações. Lousada
defende que, “contudo, a informação arquivística nem sempre é orgânica, no sentido
de que não foi necessariamente produzida no interior de uma determinada
organização” (LOUSADA, 2011, p. 21).
Fauvel e Valentim (2008, p.238) corroboram definindo a informação orgânica
como um “tipo de informação arquivística, porquanto é produzida apenas no âmbito
interno à organização”.Nesse sentido, Lousada (2011), considera a informação
arquivística uma entidade maior que contempla a informação orgânica e a
informação não orgânica, representadas pela Figura 5.
Figura 5: Informação Arquivística e informação orgânica

Fonte: Lousada,2011, p.21.

A partir desse entendimento, Lousada (2011) contextualiza as informações
orgânicas no arquivo. Na opinião da autora, as informações registradas orgânicas
nascem no arquivo do organismo: a junção da informação orgânica e não orgânica
forma o que se denomina de informação arquivística, dando origem aos arquivos
das instituições. “Sob essa designação são agrupados todos os documentos, sejam
quais forem seus suportes e idades, produzidos e recebidos pela organização no
exercício de suas funções” (COUTURE, ROUSSEAU, 1988, p.54 e 65).
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Da interpretação a partir das explanações de Lousada, Rousseau e Couture,
depreende-se que a informação orgânica, além de possuir a característica da
organicidade (no sentido de possuir relação orgânica dentro do arquivo), tem
também que ser orgânica no sentido de ser produzida pela própria organização no
âmbito de sua missão. Nesse sentido, toda informação orgânica é, primeiramente,
uma informação arquivística pela sua relação de organicidade, porém nem toda
informação arquivística é orgânica no sentido de ser produzida pela organização.
Dessa forma, a informação arquivística tem que apresentar a relação de
organicidade, não sendo necessariamente orgânica, isto é, pode ser produzido fora
do contexto organizacional e, sendo recebida pela organização em função de suas
atividades ou funções, passa a ter relação de organicidade com o conjunto orgânico
documental, o arquivo.
A informação orgânica é “produzida dentro do contexto organizacional e
remetida às unidades internas (sessões, departamentos) ou externas (stakeholders),
dentro da execução das atividades desenvolvidas”, sendo obtida por meio de
monitoramento

informacional

nos

fluxos

informacionais

formais,

“pois

são

informações registradas produzidas dentro do próprio ambiente organizacional, que
é a própria produtora e consumidora deste tipo de informação” (LOUSADA, 2011,
p.20-21).
Tomando como base Rousseau e Couture (1998, p.64), Lousada apresenta
na Figura 6, uma adaptação esquemática detalhando de que forma a proveniência
da informação se estabelece no âmbito da organização e, também, suas diferentes
naturezas.
Lousada, juntamente com Valentim (2008), reafirma que “a informação
orgânica é produzida internamente, sendo produto resultante da execução das
funções e das atividades organizacionais”, ou seja, produto das funções, atividades
e tarefas desenvolvidas internamente à organização para atingir a missão, metas e
objetivos organizacionais (LOUSADA E VALENTIM, 2008, p.254).
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Figura 6: Proveniência e natureza da informação na organização

Fonte: Lousada,2011, p. 24.

Lousada (2011) conclui que a informação orgânica, além de revelar o interrelacionamento reflete também, claramente, o contexto de produção. Com o objetivo
de aprofundar teoricamente as especificidades das informações de caráter orgânico,
a partir de suas leituras, a autora apresenta um esquema comparativo entre
informação orgânica e não orgânica apresentado na Figura 7.

46

Figura 7: Comparação entre informação orgânica e não orgânica

Fonte: Adaptado de Lousada (2011).

2.2.3.1 Informação Orgânica como insumo à tomada de decisão
Em qualquer contexto organizacional, independentemente de sua dimensão,
missão ou atividade, a informação é um ativo tão vital quanto os recursos humanos,
financeiros ou patrimoniais. Considerando que informações orgânicas são obtidas
por meio de monitoramento nos fluxos informacionais formais da organização, sendo
produto e registro das funções e atividades organizacionais, configura-se como um
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insumo de valor para a tomada de decisão, e o diferencial que a torna estratégica
consiste, também e justamente, no fato de serem ao mesmo tempo, insumo e
produto dos processos organizacionais, pois trata-se de um recurso produzido pela
própria organização, sendo assim, um recurso totalmente disponível para tornar-se
acessível, permitindo análises diferenciadas e tratamentos para agregar valores,
transformando-as em um insumo para o processo decisório, por meio da realização
de análises informacionais diferenciais com agregação de valor. Por ser um recurso
disponível internamente, gerenciar este tipo de informação significa disponibilizar
informações tratadas e aplicadas a um custo relativamente baixo, o que implica,
automaticamente em redução de custo e de assimetria informacional (LOUSADA,
VALENTIM, 2010;CHOO, 2003; ROUSSEAU, COUTURE, 1998; McGEE, PRUSAK,
1994).
Rousseau e Couture apontam o uso duplo da informação orgânica, em duas
fases distintas, ou seja, seu uso ocorre durante o todo o ciclo de vida dos
documentos arquivísticos, com uso relacionado diretamente aos valores primários e
secundários do ciclo de vida do documento arquivístico:
Utilizada pelas unidades do organismo, quer pelo seu valor primário, a fim
de decidir, de agir e de controlar as decisões e as ações empreendidas,
quer pelo seu valor secundário, a fim de efetuar pesquisas retrospectivas
que põe em evidência decisões ou ações passadas para obter um
suplemento de informação relativo ao valor primário ou secundário da
informação orgânica (ROUSSEAU, COUTURE, 1998, p.65).

Lousada reafirma essas duas fases de utilização e enfatiza a razão dessas
informações serem consideradas tão necessárias:
Em um primeiro momento (produção), a informação orgânica tem o objetivo
de ajudar a decidir, agir, controlar ou comprovar uma atividade ou decisão
empreendida. Num segundo momento, a função deixa de ser comprobatória
e a informação passa a servir de fonte de pesquisa. Por essa razão é que
se enfatiza a importância da informação orgânica em âmbito organizacional:
trata-se de um recurso estratégico fundamental para o desempenho de
ações passadas, atuais e futuras (LOUSADA, 2011, p.37).

A respeito do valor secundário ou informativo atribuído a fase da pesquisa
retrospectiva para a tomada de decisão, Rousseau e Couture destacam:
A gestão da informação orgânica, permitindo a pesquisa retrospectiva,
reduz a incerteza e melhora a tomada de decisão, aprofundando o
conhecimento da cultura institucional e do processo de decisão. Cada vez
mais organismos utilizam seus documentos nas pesquisas retrospectivas, a
fim de melhor compreender o presente. Os organismos que compreendem a
importância estratégica da informação orgânica, cujos membros podem
comunicar rapidamente e sem distorção através da hierarquia tem uma
vantagem decisiva de rapidez nas tomadas de decisão sobre aqueles que
não conseguem (ROUSSEAU, COUTURE, 1998, p.65).
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Stoner e Freeman enumeram quatro fatores que tornam as informações
obtidas dentro do próprio contexto organizacional como estratégicas para a tomada
de decisão:
- Qualidade: quanto mais precisa for a informação, maior será a segurança
para tomar uma decisão;
- Oportunidade: informações disponíveis à pessoa certa, no momento
oportuno, para serem usadas de maneira apropriada;
- Quantidade: grandes quantidades de informações dificultam a tomada de
decisão, visto que alguma informação importante pode não ser percebida.
Importando não a quantidade, mas sim a seletividade direcionada que traz a
qualidade;
- Relevância: as informações devem ser direcionadas às pessoas certas
(STONER,FREEMAN, 1992, p.489).

As decisões pautadas em informações de qualidade tornam-se um diferencial
porque diminuem riscos e incertezas, acelerando o processo, influenciando
diretamente o desempenho da organização (LOUSADA, VALENTIM, 2010).
Lousada (2011) analisa as informações arquivísticas e orgânicas no processo
decisório, relaciona com a missão, metas e objetivos dentro de uma organização e
afirma que a organização determina sua missão, visão e os objetivos que pretende
alcançar e estes, por sua vez, estão diretamente ligados ao processo decisório, visto
que é mediante as decisões tomadas que as metas estabelecidas serão
contempladas. Desta forma, em um processo global de política informacional, a
partir da aplicação da gestão documental, tem-se a identificação das informações
orgânicas e não orgânicas como recurso para o processo decisório. Essas
informações são obtidas a partir do monitoramento interno e externo, e
consequentemente irão desencadear ações que podem otimizar um processo
decisório.
Lousada apresenta toda essa relação na Figura 8, detalhando a trajetória que
a informação orgânica e não orgânica percorre na organização, bem como de que
forma a gestão de documentos e informação se situa nesse processo global:
O conhecimento deriva da informação que é entregue, além dos “contatos
interpessoais, através de meios estruturados, como livros e documentos”
(DAVENPORT, PRUSAK, 1998, p.6). E se o conhecimento deriva da informação,
então:
Ainda que a gestão do conhecimento esteja mais próxima da tomada de
decisões, há que se verificar a importância dos registros e dos instrumentos
da gestão documental como auxiliares dessas ações, uma vez que estes
podem funcionar como auxiliares no mapeamento e uso do conhecimento
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organizacional. Em documentos e registros eletrônicos, a taxonomia
simplifica a busca, avaliação e destinação das informações, o que mostra a
interligação entre os modelos de gestão (VALLS, VIANA, 2016, p.22).
Figura 8:A Informação Arquivística no Processo Decisório

Fonte: Lousada, 2011.
Quadro 3: Relações entre gestão documental, gestão da informação e gestão do conhecimento
GESTÃO DOCUMENTAL

FOCO

Fundo arquivístico,
acervo orgânico.

- Assegurar
autenticidade dos
documentos
orgânicos;
OBJETIVO
- Comprovar
fidelidade dos
processos;
- Eficiência e eficácia
administrativa.
Arquivos, Documentos e
OBJETO DE
informações de caráter
ESTUDO
arquivísticos e orgânicos.
-Proveniência de
documentos (fundos);
-Informação registrada;
-Produção,
AREAS DE
gerenciamento, uso,
CONCENTRAÇÃO conservação e destinação
de documentos;
-Avaliação;
-Análise documental;
- Descrição Arquivística.
Fonte: Adaptado de Santos,2013, p.195.

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

GESTÃO DO
CONHECIMENTO

Calcado sobre a
informação em
geral.

Tem como foco as
pessoas.

- Dar suporte aos
processos internos;
-Assegurar a
qualidade das
operações;
- Eficiência e
eficácia
administrativa.

-Facilitar as relações;
- Assegurar
desenvolvimento e
inovação contínuos;
- Eficiência e eficácia
administrativa.

Informações.

Conhecimento como
conceito.

-Comunicação
humana;
-Efetividade,
eficácia e
relevância;
-Informação: uso,
necessidades;
-Tecnologia da
informação.

- Mapeamento e registro
do conhecimento;
-Compartilhamento e
transferência do
conhecimento;
-Uso e reuso do
conhecimento;
-Gerenciamento de
competências.
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Considerando as relações que se estabelecem entre a gestão de
documentos, informação e conhecimento, Santos (2013, p.195) analisa as
similaridades e diferenças entre as áreas. O Quadro 3 apresenta as principais
comparações apontadas pelo autor.
Valls e Viana (2016, p.22) representam por meio da Figura 9, a interface entre
gestão documental, gestão da informação e gestão do conhecimento, onde a gestão
documental tem um papel fundamental para selecionar, classificar, avaliar,
descrever e gerenciar os registros em seus variados suportes, “de modo que a
gestão da informação seja capaz de disseminá-la e servir como apoio para a gestão
do conhecimento, auxiliando na identificação e no mapeamento do conhecimento,
deixando-o disponível para uso e desenvolvimento dos indivíduos da organização”.
Nesse sentido, é possível afirmar que a gestão documental é pré-requisito para
os processos de gestão da informação e do conhecimento. Segundo Santos (2013),
a aplicação da gestão documental e da gestão da informação não garante uma
gestão eficiente do conhecimento, porém esta não se viabiliza sem a gestão de
documentos e da informação, a eficácia se atinge na integração das gestões.
Figura 9: Interfaces entre gestão documental, gestão da informação e gestão do conhecimento

Fonte:Valls e Viana,2016, p.22.

2.3 GESTÃO DOCUMENTAL- GD
Para recuperar informações selecionadas e direcionadas a propósitos
específicos é preciso aplicar um conjunto de práticas que garanta o tratamento,
armazenamento e difusão das informações registradas nos documentos, seja qual for
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o suporte ou fase de seu ciclo vital. A esse conjunto de práticas a Arquivística
denomina gestão documental.
A gestão da informação arquivística deve passar, necessariamente, pela GD
e considerando que os documentos arquivísticos se constituem instrumentos
fundamentais não somente para a tomada de decisão, mas também para a
prestação de contas, fontes de prova, de pesquisa, garantiam de direitos e
testemunhos de ação, faz-se necessária a adoção de procedimentos rigorosos de
controle para garantir a confiabilidade e a autenticidade desses documentos, bem
como o acesso contínuo a eles. Isso só é possível com a implantação de um
programa de gestão arquivística de documentos (CONARQ, 2011).
Para abordarmos a GD, considera-se oportuno um breve histórico sobre a
origem do conceito para análise das principais concepções a ele relacionadas,
características que envolvem o seu conceito, quando se originou e como evoluiu.
Na definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, gestão de
documentos é o “conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência
na criação, tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivos”
(CAMARGO, BELLOTTO, 1996).
As origens dos princípios da GD iniciaram no século XX. Com a crise
econômica de 1930 e com a II Guerra Mundial, administradores e arquivistas
passaram a enfrentar os problemas decorrentes do aumento da quantidade de
informações produzidas, surgindo à necessidade de otimização de espaço físico,
racionalização e acessibilidade aos documentos, que nesse contexto passam a ser
fonte de informações e suporte no processo decisório das administrações.
É nesse momento que tem origem o conceito de GD, especialmente nos
Estados Unidos e Canadá, a busca por solução para a racionalização da massa
documental produzida por suas administrações públicas foi intensificada a partir da
“explosão documental” em decorrência da evolução tecnológica na segunda metade
da década de 1940. No final da década de 40, esses países passam por reformas
administrativas, que buscavam a economia e eficácia na produção, manutenção, uso
e destinação final dos documentos com o objetivo de racionalizar a produção
documental, facilitar o acesso aos documentos e regular sua eliminação ou guarda
permanente:
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Assim, a partir das soluções apontadas por comissões governamentais
nomeadas para a reforma administrativa dos Estados Unidos e do Canadá,
no final da década de 40 do século XX, foram estabelecidos princípios de
racionalidade administrativa, a partir da intervenção nas etapas do ciclo
documental, a saber: produção, utilização, conservação e destinação de
documentos (FONSECA, 1998, p.34).

O Dicionário de Terminologia Arquivística do Conselho Internacional de
Arquivos define GD como a uma área da administração geral relacionada com a
busca de economia e eficácia na produção, manutenção, uso e destinação final dos
mesmos(CIA, 1988).
No Brasil, o artigo 216 da Constituição Federal de 1988 determina a GD aos
órgãos públicos nos seguintes termos: “Cabem à administração pública, na forma de
lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem” (BRASIL, 1998). E no ano de 1991, a gestão de
documentos ganhou amparo da lei n. 8.159, de 1991, que dispõe sobre a Política
Nacional de Arquivos Públicos e Privados, e em 2002 o decreto n. 4.073, passou a
regulamentar a gestão de documentos na administração pública federal.
Tanto a Lei 8.159 quanto a NBR ISO 9001/2000, determinam requisitos para
o gerenciamento de documentos, tanto nos arquivos públicos como privados. A
gestão de documentos aplicada nas organizações torna-se atividade estratégica na
constituição do acervo arquivístico, visto que todo o processo desenvolvido para
racionalizar o fluxo documental ocorre a partir da gestão dos documentos, definindo
a temporalidade de guarda em cada fase, determinando os prazos para eliminação
ou guarda permanente (RONCAGLIO, SZVARÇA, BOJANOSKI, 2004).
Uma das principais definições de gestão de documentos no Brasil é dada pela
Lei nº 8159/91, art. 3º:
O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente (BRASIL, 1991).

Indolfo (2007) observa que a diversidade de modelos de Gestão Documental,
em termos internacionais, levou a UNESCO a publicar, em 1983, por intermédio da
Divisão do Programa Geral de Informação uma proposta, aos seus Estados
Membros, de um programa de referência de gestão documental denominado RAMP,
onde os elementos básicos desse programa refletem os temas gerais do Programa
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Geral de Informações da UNESCO. Esse programa referencial foi desenvolvido
destinado, principalmente, aos países em desenvolvimento.
Neste programa, proposto por Rhoads (1983) para a UNESCO, a definição do
conceito de gestão de documentos foi estabelecida como sendo o domínio da
gestão administrativa geral com vistas a assegurar a economia e a eficácia das
operações desde a criação, manutenção e utilização, até a destinação final dos
documentos.O autor propõe as fases e elementos fundamentais que devem compor
um programa básico de gestão de documentos, com vistas a gerar economia e
eficácia ao ciclo vital dos documentos. Ao defender essa perspectiva, Rhoads alerta
que a qualidade dos arquivos e suas informações têm uma relação diretamente
proporcional a eficácia de seus programas de gestão documental, uma vez que
somente estes podem garantir que os documentos sejam tratados de modo que
possam

ser

acessados,

registrados,

avaliados

e

transferidos

ao

arquivo

intermediário para posterior eliminação ou recolhimento aos arquivos permanentes
para preservação e disseminação do conteúdo informacional. Segundo Indolfo
(2007), a proposta de Rhoads é uma das mais bem aceitas e adaptadas no cenário
internacional e nacional.
De acordo com o Manual de Gestão de Documentos do Arquivo Público
Mineiro, a gestão de documentos divide-se em três fases, produção,utilização e
destinação:
1ª Fase - Produção de documentos: Esta fase é particularmente
importante. Visa:
a) prevenir a criação de documentos não essenciais e assim reduzir o
volume dos documentos a serem manipulados, controlados, armazenados
e destinados;
b) intensificar o uso e o valor dos documentos que são necessários;
c) garantir o uso de materiais apropriados na confecção de documentos;
d) assegurar a utilização apropriada da microfilmagem e/ou digitalização e
automação ao longo de todo o ciclo de vida dos documentos.
2ª Fase - Utilização dos documentos: Envolve o controle, uso e
armazenamento de documentos necessários ao desenvolvimento das
atividades de uma organização. A segunda fase abrange medidas para
assegurar:
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a) rapidez no ato de disponibilizar documentos e informações necessários
ao desenrolar das funções da instituição;
b) uso efetivo da informação e arquivos correntes;
c) seleção do material, do equipamento e do local para o armazenamento
dos documentos.
3ª Fase - Destinação dos documentos: É uma fase crítica, pois envolve
decisões

sobre

quais

documentos

devem

ser

preservados

permanentemente como memória do passado de uma nação. Além disso,
define-se por quanto tempo os documentos, destinados à eliminação,
devem ser retidos por razões administrativas ou legais. Programas de
destinação de documentos devem reunir as seguintes atividades:
a) identificação e descrição de documentos por séries ou classes;
b) listagem destas séries e classes para retenção ou destinação;
c) avaliação para determinar quais documentos são de guarda
permanente;
d) eliminação periódica dos documentos destituídos de valor permanente;
e) recolhimento dos documentos permanentes para a instituição
arquivística (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, 2013, p.20, apudRhoads,
1989).
A partir de um clássico internacional da Arquivística da autora Heredia
Herrera, intitulado Arquivística Geral: Teoria e Prática interpreta-se, que, na prática a
gestão de documentos significa o desenvolvimento das seguintes atividades:
a) Estudo da tipologia documental, seu valor, validade, classe e qualidade
de suas informações;
b) Padronização de documentos com o objetivo de simplificar tarefas
administrativas, inclusive repetitivas, tais como formulários de remessas e
estatísticas (pesquisa, empréstimos);
c) Informatização de processos de tramitaçao documental;
d) Coordenação e colaboração entre unidades de produção documental e
arquivo;
e) Regulamentação das transferências que viabilizem a reclamação dos
produtores, se as remessas não forem feitas nos prazos estabelecidos;
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f) Estudo da classificação documental em cada caso, materializado
numplano e tabela de temporalidade resultante do organograma oficial;
g) Escolha do quadro de arranjo mais adequado, ordenado de acordo
com as séries documentais, possibilitando a localização rapida e efetiva;
h) Estudo das eliminações e suas listagens, conforme estabelecidos nos
planos de classificação e tabelas de temporalidade, para evitar remessa
de séries descartáveis aos arquivos permanentes;
i) Incorporação de fundos e manutenção de informações atualizadas;
j) Preparação de informações e relatórios mediante solicitação para
subsidiar estudos e projetos de qualquer area ou tema;
k) Elaboração de índices e tesauros;
l) Elaboração

de programas e planejamento

para sistemas de

informatização (HEREDIA HERRERA, 1991, p.179, tradução livre).

Na figura 10 temos a representação das principais funções arquivísticas que
correspondem as etapas da GD.
Figura 10: Funções Arquivísticas ou Etapas da Gestão Documental

Produção

Classificação
Avaliação

Difusão e
Acesso

Gestão Documental
Recolhimento
Descrição

Fonte: Adaptado de Rousseau e Couture,1998.

Preservação
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Para a implementação das atividades em cada uma das etapas do ciclo
documental, são utilizados instrumentos indispensáveis para a gestão documental.
Ohira apresenta os principais no Quadro 4.
Quadro 4: Instrumentos para gestão de documentos
INSTRUMENTOS

OBJETIVO

GLOSSÁRIO DE
ESPÉCIE E TIPOS
DOCUMENTAIS

Instrumento auxiliar para a identificação dos documentos abrangidos pelo
sistema de arquivo, instruindo para que se utilize a espécie adequada para
cada ato e para que possa reconhecer esse ato em toda a organização.

TABELA DE
TEMPORALIDADE

Instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que
determina prazos para transferência, recolhimento, eliminação e
reprodução de documentos.

PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO

Instrumento para organizar os documentos e para ajudar a localizar a
informação. Esquema preestabelecido para armazenamento, ordenação e
classificação.

NORMAS DE
DESCRIÇÃO

Norma ISAD (G) – International General Standard Archive Description, de
descrição arquivística, tomada como ponto de partida para derivar
representações para documentos. Normas da ABNT específicas para a
área de arquivos – NBR 9578: Arquivos e NBR 10519: Critérios de
Avaliação de documentos de Arquivo.

DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS

Apoiados na legislação específica em âmbito institucional, estadual e
federal, visando a segurança dos documentos arquivísticos.

INSTRUMENTOS DE
PESQUISA

Instrumentos criados a partir da representação das informações
arquivísticas como catálogos, guias, índices, inventários e outros, com a
finalidade de facilitar a pesquisa, a recuperação e o acesso as informações
e documentos.

MANUAIS
TÉCNICOS

Orientam os servidores que trabalham nesse setor, visando a
operacionalização do sistema.

Fonte: Ohira, 2003.

Na Figura 11 temos a relação da aplicação dos principais instrumentos de
GD, o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade Documental com as
principais atividades de um programa de GD, a classificação e a avaliação,
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aplicados de forma a resultar na possibilidade de implantação dos Sistemas
Informatizados de Gestão Documental - SIGADs.
Figura 11: Principais Instrumentos e Atividades de GD

Fonte: Bernardes e Delatorre, 2008.

Considerando as organizações sob a perspectiva sistêmica, Jardim (1995)
representa o subsistema de gestão de documentos a partir da proposta de Roberge
(1992), calcada na Teoria Geral dos Sistemas, que parte da organização como um
sistema, no qual o subsistema de gestão de documentos ou sistema de gestão da
informação administrativa está inserido, representados no Quadro 5.
Quadro 5:Representação sistêmica da Gestão Documental
ENTRADA


Documentos
produzidos e recebidos

Informação não
organizada










TRATAMENTO
Arquivamento
Classificação
Descrição
Indexação
Utilização
Transferência
Recolhimento
Eliminação

SAÍDA




Informação organizada
Dossiês

Fonte: Jardim, 1995.

Essa perspectiva sistêmica é coerente com a perspectiva da arquivística
integrada, segundo a qual, os arquivos devem tornar-se, por meio da gestão
documental,

em

um

sistema

orgânico-ativo

de

informações,

devidamente
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gerenciados para atingirem um de seus ob
objetivos
jetivos principais, que seria o deatender à
administração no sentido de evitar erros e repetições desnecessárias, classificar,
avaliar,

selecionar,

disseminar

e

prospectar

informações

para

produzirem

conhecimento direcionado a assessorar a tomada de decisã
decisão, promovendo a
eficácia

e

eficiência na

persecução

da

missão

e

objetivos

estratégicos

organizacionais.A
A Figura 12 apresenta uma visão geral das etapas da GD
associadas às operações do ciclo de vida documental e à entrada, processamento e
saída das informações.
Figura 12:: Etapas e Operações da Gestão

Fonte: Araujo Júnior e Guedes, 2014.

2.3.1 Contribuições da Gestão Documental para a Governança e Sustentabilidade
A Gestão Documental, cuja finalidade é contribuir para que os documentos
atendam de forma racional às finalidades para os quais foram criados, pode
contribuir de várias formas para com a governança e a sustentabilidade
organizacional. O e-ARQ
ARQ Brasil ((CONARQ,, 2011), em sua introdução define que os
documentos de cunho arquivístico registram as políticas, funções, procedimentos e
decisões dos órgãos e entidades e que esses documentos, se devidamente tratados
dentro de um programa de gestão arquivística de docu
documentos,
mentos, possibilitam a

59

disponibilização de informações de qualidade, confiáveis, autênticas e de rápido
acesso, conferindo às organizações a capacidade de:
• conduzir as atividades de forma transparente, possibilitando a governança
e o controle social das informações;
• apoiar e documentar a elaboração de políticas e o processo de tomada de
decisão;
• possibilitar a continuidade das atividades em caso de sinistro;
• fornece evidência em caso de litígio;
• proteger os interesses do órgão ou entidade e os direitos dos funcionários
e dos usuários ou clientes;
• assegurar e documentar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação, bem como a pesquisa histórica;
• manter a memória corporativa e coletiva (CONSELHO NACIONAL DE
ARQUIVOS, 2011).

Corroborando

com

documento

do

CONARQ,

Costa

também

enumera

contribuições de um programa de gestão de documentos para a governança
institucional,

acrescentando

benefícios

como

acessibilidade,

accountability,

preservação, redução de custos e de espaço físico:
• eficiência, eficácia e efetividade na administração pública;
• disseminação da informação governamental propiciando a transparência
da governança;
• accountability;
• apoio a decisões político-administrativas;
• disponibilidade e acessibilidade das informações;garantia de direitos
individuais e coletivos;
• economia, otimizando o uso do espaço físico e racionalizando custos
operacionais
• manutenção e a preservação de conjuntos documentais relevantes
(COSTA, 2018).

A gestão documental também está relacionada à gestão ambiental por meio
da Resolução 40 do CONARQ (2014), que determina a eliminação dos documentos
sem valor permanente mediante critérios de responsabilidade social e de
preservação ambiental. Outra contribuição da gestão documental relacionada à
gestão ambiental é a racionalização da produção de documentos, inibindo a
produção desnecessária de documentos e cópias, assim como os estudos para
implantação de sistemas de documentos eletrônicos que permitem a substituição
dos suportes convencionais por documentos digitais com políticas de preservação
digital e conformidade às normas que preservam o meio ambiente informacional.
A gestão documental também é pressuposta do direito à informação, cabendo
destacar a interface entre gestão documental e acesso à informação. Prova dessa
interface é a equivalência entre o artigo 3º da Lei de Arquivos (8.159/1991) e o inciso
V do artigo 4º da Lei de Acesso à informação (Lei 12.527/2011).
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A Lei de Arquivos regulamenta o §2º do art. 216, da CF-88, que
responsabiliza a administração pública pela gestão documental. Essa Lei define
gestão documental em seu art. 3º como:
Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente (BRASIL, 1991).

A Lei 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso a
informação disposta no inciso XIV do art. 5º, da CF-88 e define tratamento
documental no inciso V de seu art. 4º, da seguinte forma:
Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou
controle da informação (BRASIL, 2011).

A promoção do acesso a informação arquivística pela gestão documental
contribui para a transparência pública ativa e cumprimento efetivo da Lei de Acesso
à Informação e do decreto que a regulamenta, o Decreto nº 7.724/2012, facilitando o
acesso às informações públicas produzidas ou custodiadas pelos órgãos e
entidades do poder público e o exercício do controle social.

2.3.2 O Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo e a Gestão Documental em
Universidades
No Brasil, a gestão de documentos arquivísticos é um dever da administração
pública, prescrito constitucionalmente no artigo 216 inciso 2:
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem (BRASIL, 1988).

Essa obrigação constitucional foi sancionada pela Lei de arquivos, Lei nº
8.159 de 1991:
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.
[...] Art. 17 - A administração da documentação pública ou de caráter público
compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal
e municipais(BRASIL, 1991).
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As atividades de gestão de documentos no âmbito dos órgãos federais estão
organizadas sob a forma de sistema, com a denominação de Sistema de Gestão de
Documentos de Arquivo (SIGA), instituído e regulamentado por meio do Decreto
4.915, de 2003, com suas finalidades assim determinadas no art. 2º:
I – garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública
federal, de forma ágil e segura, os acessos aos documentos de arquivo e às
informações neles contidas, resguardados os aspectos 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 da documentação 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, 2003).

O Decreto4.915/2003 também determina o Arquivo Nacional como o órgão
central desse sistema, integrado conforme disposto no art. 3º:
I – como órgão central, o Arquivo Nacional;
II – como órgãos setoriais, as unidades responsáveis pela coordenação das
atividades de gestão de documentos de arquivo nos Ministérios e órgãos
equivalentes;
III – como órgãos seccionais, as unidades vinculadas aos Ministérios e
órgãos equivalentes (BRASIL, 2003).

No caso das universidades públicas federais, enquanto autarquias vinculadas
ao Ministério da Educação compõem o SIGA como órgãos seccionais pertencentes
à Subcomissão de Coordenação do SIGA do Ministério da Educação (SUBSIGA–
MEC), a qual reúne representantes dos órgãos seccionais para levantamento de
necessidades e apresentar proposições à Comissão de Coordenação do SIGA,
instituída junto ao órgão central, que tem, entre outras finalidades a de avaliar os
resultados da aplicação das normas referentes a gestão de documentos
arquivísticos visando mudar a realidade da gestão documental desses órgãos
seccionais, dentre eles, a universidade pública federal.
O Decreto nº 4.073, de 2002, determina em seu 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.(BRASIL, 2002).
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O SIGA é responsável pela publicação dos Códigos de Classificação e as
Tabelas de Temporalidade/Destinação de Documentos, relativosa atividades-fim da
IFES, instrumento que deve ser utilizado pelas Comissões Permanentes de
Avaliação (CPAD) das universidades públicas federais para a avaliação dos
documentos de suas atividades finalísticas.
Analisando a questão da gestão de documentos e informação no âmbito das
universidades públicas brasileiras, constata-se uma situação bastante gravee de
acordo com os relatos de pesquisas da área é possível comparar a realidade da
gestão documental nessas instituições públicas brasileiras com a realidade do
século XIX, urgindo para a necessidade de sistematização dos processos de
tratamento, controle, guarda e acesso aos documentos em duas frentes, tratando,
simultaneamente, as massas documentais acumuladas durante décadas e o
gerenciamento da produção dos chamados documentos nato-digitais nos sistemas
eletrônicos de informações que vem sendo implementados e também devem ser
gerenciados do ponto de vista arquivístico durante todo seu ciclo vital(CASTANHO,
CARPES, 2014; CALDERON et al., 2004; CARVALHO, LONGO, 2002; WITTER,
1984).
No artigo denominado “O processo de gestão documental e da informação
arquivística no ambiente universitário”, Calderon et al. descrevem a realidade da
gestão documental e informacional ou ausência dela nas universidades públicas
brasileiras:
Constata-se nessas instituições o dilema de grandes massas documentais
acumuladas, sobretudo em suporte papel, guardadas sem tratamento
adequado. Nelas estão depositadas 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,
p.100).

No referido trabalho as pesquisadoras apresentam um relato da pesquisa
“Gestão documental e informacional: tratamento, recuperação e disseminação da
informação”, onde foi estudada a realidade organizacional de uma universidade
pública paranaense e apresentam um diagnóstico comum nesse contexto:
O acúmulo de documentos sem tratamento adequado, a dificuldade de
manutenção dos arquivos de processos administrativos, judiciais e técnicos,
a falta ou inadequação de espaço para a guarda de documentos e a falta de
pessoal especializado para organizar os “papéis gerados” apressam as
soluções. Uma “cultura” arquivística que se evidencia no uso do termo
“arquivo morto” para designar certos depósitos, ou então, pela escassez
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absoluta de instrumentos de acesso à documentação; pela eliminação
indiscriminada; pela “preservação” da totalidade da documentação, sem
nenhum critério de seleção quanto à natureza ou valor de cada documento,
resultando no mau gerenciamento das informações orgânicas (CALDERON
et al., 2004, p.102-103).

As autoras concluem que o grande desafio dessa universidade pública
analisada passa a ser a “gestão total de informação”, que englobe o tratamento do
documento desde a sua produção até sua destinação final, garantindo sua
integridade e acesso para que a informação esteja disponível no momento
necessário de sua respectiva utilização.
Retrospectivamente, no ano de 1984, Witter já evidenciava essa realidade no
contexto não apenas da universidade brasileira como também dos institutos
isolados, alertando sobre a importância dos sistemas de arquivos universitários:
As universidades brasileiras não despertaram ainda para a questão dos
seus próprios arquivos em parte por se tratarem de instituições criadas há
pouco tempo, em parte por não considerarem a produção administrativa
como parte de um complexo que resulta da própria História institucional
ressalvadas possíveis exceções, pois desconheço a realidade de cada
universidade brasileira e também das faculdades isoladas existentes em
todo o país e creio que nenhuma delas tem um sistema de arquivos
universitário. E é esse sistema implantado em cada instituição universitária
que permitirá preservar a história de cada uma e, ao mesmo tempo,
facilitará ao administrador melhor gerenciar os próprios processos em
andamento (WITTER, 1984, p.119).

Em 1998, em uma pesquisa sobre as universidades brasileiras e a
administração de arquivos, Santos apresentou um diagnóstico sobre a situação dos
arquivos junto a 89 universidades brasileiras ligadas ao Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRU) e onde um dos resultados dessa pesquisa foi de
que nessas universidades não se havia detectado sinais de coordenação de
programas arquivísticos. E no ano de 2002, Carvalho e Longo fazem o seguinte
relato:
Nas universidades, os arquivos onde são recolhidas as informações
orgânicas geralmente não estão providos de metodologias arquivísticas, por
vezes, armazenando-se, indiscriminadamente, todos os documentos
produzidos, enquanto outras vezes são eliminados documentos sem critério
de avaliação, seleção e descarte, correndo-se o risco de perder registros
que têm valor permanente, contendo informações de relevância para a
administração, ou até mesmo fatos históricos (CARVALHO, LONGO, 2002,
p.115).

As pesquisadoras relatam que os responsáveis pelos arquivos nessas
instituições, em sua maioria, são inconscientes da importância das informações
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armazenadas e não possuem parâmetros para estimar o seu valor, desconhecendo
programas de gestão de documentos e informação, não dando aos documentos o
devido tratamento:
Muitas vezes adotam medidas paliativas, incorporando novas tecnologias,
que são encaradas como solução para o problema da existência desses
arquivos. Acham que reproduzindo os documentos em novos suportes
(como o microfilme ou disco ótico) estão disponibilizando as informações
neles contidas, esquecendo, por conseguinte, que, enquanto não tiverem
seu principal produto contextualizado e organizado, agregando valor, para
facilitar sua recuperação e sua transmissão, estes não produzirão
conhecimento (CARVALHO, LONGO, 2002, p.115).

Em 2004, em um estudo de caso sobre gestão de documentos em arquivos
universitários as pesquisadoras Seffrin et al. relatam:
A análise dos levantamentos sobre a situação dos arquivos universitários
brasileiros permite aferir que, algumas universidades já possuem seus
arquivos organizados, sistemas em pleno funcionamento, porém, essas
universidades representam ainda uma minoria no cenário nacional. Nas
demais universidades, os arquivos onde são recolhidas as informações
orgânicas geralmente não estão providos de metodologias arquivísticas, por
vezes, armazenando-se, indiscriminadamente, todos os documentos
produzidos, enquanto outras vezes são eliminados documentos sem critério
de avaliação, seleção e descarte, correndo-se o risco de perder registros
que têm valor permanente, contendo informações de relevância para a
administração, ou até mesmo fatos históricos (SEFFRIN et al.; 2004, p.2).

No cenário brasileiro, algumas universidades como a USP e UNICAMP,
instituições antigas, com grandes estoques de documentos acumulados ao longo de
décadas, buscaram, na implantação de Sistemas de Arquivos (Sistema de Arquivo
da USP – SAUSP e Sistema de Arquivo da UNICAMP – SIARQ), uma forma para
solucionar problemas de acesso às informações nos arquivos e administrar a
produção documental de forma integrada desde a geração ou recebimento até o seu
destino final, com ênfase na preservação, compartilhamento e disseminação as
informações geradas pelas relações internas e externas da instituição (CALDERON
et al., 2004).
A implantação desses sistemas tornou-se possível às universidades a
persecução dos principais objetivos dos arquivos universitários, que Bellotto resume
em:
Reunir, processar, divulgar e conservar todos os documentos relativos à
administração, a história, ao funcionamento e desenvolvimento da
universidade; avaliar e descrever estes documentos tornando possível seu
acesso, segundo as políticas e procedimentos elaborados especificamente
para estes fins; e supervisionar eliminação, ter o controle da aplicação das
tabelas de temporalidade, objetivando que nenhum documento de valor
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permanente seja destruído[...] fornece aos administradores as informações
requeridas no menor tempo possível; ser a informação para a própria
universidade como um todo (BELLOTTO, 1989, p.23).

Porém, as pesquisas apontam avanços insubstanciais na realidade da área
de gestão informacional no panorama geral das universidades públicas brasileiras.
Em 2016, uma pesquisa entre as principais universidades públicas do Rio Grande do
Sul que teve por objetivo investigar políticas públicas arquivísticas demonstrou
apenas um avanço parcial na aplicação de políticas arquivísticas:
Pode-se concluir que as universidades em estudo aplicam em parte as
políticas públicas arquivísticas. (...) A análise dos resultados permite afirmar
que todas as universidades demonstraram interesse e disposição em
desenvolver políticas arquivísticas de acordo com as normas vigentes. O
reconhecimento da relevância de uma gestão documental adequada é o
primeiro passo para mudar a realidade informacional das instituições, mas
não é o suficiente (CASTANHO, CARPES, 2014, p.88).

E o diagnóstico dessas pesquisadoras no ano de 2016, sobre gestão
documental nessas universidades foi o seguinte:
Observa-se a falta de preocupação com o desenvolvimento do processo de
gestão documental como um todo nas instituições pesquisadas. À medida
que se percebe a ausência de funções arquivísticas em alguns setores,
entende-se que há muito a ser feito quanto ao processo de gestão
documental nas IFES (CASTANHO, CARPES, 2014, p.87).

Em outra pesquisa publicada em 2018 sobre o processo de avaliação de
documentos arquivísticos em universidades brasileiras, as pesquisadoras Tatianne
Akaichi, Maria Leandra Bizello, Sonia Maria Troitiño Rodriguez questionaram se as
Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos (CPADs), instituídas em
algumas universidades seguem exatamente o que consta na Tabela de
Temporalidade do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e constataram que
algumas universidades preservam documentos que deveriam ser descartados
segundo a Tabela de Temporalidade, outras universidades responderam que até o
momento a Comissão não procedeu nenhuma eliminação, ou seja, estão ainda na
etapa de classificar a documentação. E outra instituição pesquisada descreveu que
“essa questão é complexa e está sendo bastante discutida entre eles” (AKAICHI et
al., 2018, p.81).
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2.3.2.1 A Gestão dos Documentos Arquivísticos Digitais

Documento

digital, segundo o

Dicionário Brasileiro de Terminologia

Arquivística (2005, p.75) é o “documento codificado em dígitos binários, acessível
por meio de sistema computacional” e para a Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos - CTDE, o documento digital é uma categoria de documento eletrônico,
que seria a “informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos
binários, acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico”, que
pode ser uma filmadora, um computador, entre outros. Dessa forma, compreende-se
que todo documento digital é eletrônico, porém nem todo documento eletrônico é
digital (CONARQ, 2014, p.19).
O portal do CONARQ, na sessão “perguntas frequentes” define documento
arquivístico digital como um documento em formato digital produzido (elaborado ou
recebido) no curso de uma atividade, ou seja, de um processo de trabalho, como
instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência. São
documentos oficiais, que devem ser tratados conforme a legislação arquivística
específica, dentre elas, a Resolução nº 20 de 2004, do CONARQ, que dispõe sobre
a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de
documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos,
que determina, inclusive a respeito da eliminação desses documentos e a Resolução
nº 24 do CONARQ que determina diretrizes para a transferência e recolhimento de
documentos arquivísticos digitais.
O Glossário do Manual de Arquivo e Protocolo do Portal do Software Público
Brasileiro do Ministério do Planejamento classifica o documento arquivístico
digital nas categorias nato digital e digitalizado. Sendo o primeiro, produzido
originalmente em meio digital e o segundo, o digitalizado seria uma representante
digital de um documento produzido originalmente em outro formato e que, por meio
da digitalização, foi convertido para o formato digital. (BRASIL, 2018)
O e-ARQ Brasil, desenvolvido pela CTDE, com base em modelos
internacionais, como o Modelo de Requisitos Funcionais da União Européia (MoReq)
e a norma do Departamento de Defesa dos EUA (DoD), é o modelo oficial brasileiro
de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos,
que especifica todas as atividades e operações técnicas de gestão, desde a etapa
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da produção, tramitação, utilização e arquivamento até a sua destinação final com a
finalidade de garantir a sua confiabilidade, autenticidade e acesso aos documentos
em meio digital.
As transformações para a sociedade e economia digital, impõem a
necessidade da transformação digital aos governos, a digitalização de serviços
públicos e dentre eles, do ensino superior. E o grande desafio observado nas
universidades públicas consiste em tratar a massa documental acumulada durante
décadas e, simultaneamente, gerenciar a produção dos chamados documentos
nato-digitais nos sistemas eletrônicos de informações que vem sendo implementada
sem preocupação com gestão documental arquivística dos documentos nesses
meios.
Nesse contexto, Barros (2016, p. 34) observa que “a produção de
documentos de arquivo encontra-se em uma situação híbrida na qual os
documentos em papel são produzidos concomitantemente a documentos digitais e
vice-versa”. “Nesta matéria, atualmente, os arquivos encontram-se numa fase
híbrida, com a utilização simultânea dos suportes físico e digital, no entanto, o futuro
deverá passar pela gradual sobreposição do digital” (PAIXÃO, 2012, p.17).
A respeito da gestão de documentos arquivísticos em meio eletrônico em
universidades públicas, a pesquisa de Castanho e Carpes aponta:
De acordo com as respostas, as três universidades não possuem um
sistema de gerenciamento arquivístico para documentos eletrônicos da
instituição nem fizeram menção ao uso de aplicativos ou banco de dados
para gerenciar documentos. Esse resultado impede que se faça uma
análise quanto à utilização do Modelo de Requisitos para Sistemas
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-Arq Brasil) e pode
significar que as instituições não fazem uso de documentos eletrônicos, o
que é muito pouco provável, ou que esses documentos não vêm sendo
tratados de forma adequada (CASTANHO, CARPES, 2014, p.87).

As universidades públicas, assim como qualquer outra organização,
dependem de documentos para seu funcionamento em qualquer nível (acadêmico,
administrativo etc.) e produzem um grande volume documental diariamente.
Independente do suporte, se convencional ou digital, é necessária a implantação de
programas de gestão documental(MORENO 2006). Sobre isso o e-ARQ Brasil
alerta:
A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas
informatizados de gerenciamento de Documentos - SIGAD. Entretanto, para
se assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e
autênticos e possam ser preservados com essas características, é
fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os conceitos
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arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos digitais.
No entanto o sucesso de um SIGAD dependerá, fundamentalmente, da
implementação prévia de um programa de gestão arquivística de
documentos(CONARQ, 2011, p.10).

Diferentemente de países desenvolvidos onde a transformação digital levou a
uma inovação sustentada, no Brasil, a necessidade da transformação digital sem a
observância dos requisitos arquivísticos (e-ARQ Brasil)para implantação de sistemas
de gerenciamento de informações nos órgãos públicos, que a médio e longo prazo
poderão apresentar comprometimento no processamento das informações, levando
a necessidade de desoneração de seus ambientes de gestão e nesse processo
muitos documentos de valor permanente poderão se perder, por não estarem
devidamente classificados e avaliados, configurando crime nos termos da Lei 8.159
de 1991.
Há também a questão da confiabilidade e autenticidade decorrentes da falta
de interoperabilidade dos sistemas adotados com Repositórios Digitais Confiáveis
(RDC), que segundo Flores e Santos (2015) é o ambiente autêntico para
apreservação do documento digital em longo prazo, onde todas as ações realizadas
sobre os documentos devem ser registradas, criando-se um histórico de cada objeto
digital armazenado, acrescentando confiabilidade ao conteúdo.
Nesse sentido, sistemas de informações desprovidos de RDCs não
asseguram o documento contra riscos de fraudes, tornando a informação registrada
em meio digital sujeita a riscos que podem comprometer o acesso e a confiabilidade
dos documentos arquivísticos (FLORES, SANTOS, 2016, p.126).
A respeito da segurança, Almeida e Lacerda (2009, p.5) relatam que
“episódios envolvendo perda de documentos digitais, seja por degradação do
suporte seja por obsolescência tecnológica, fizeram com que os profissionais de
Arquivologia assumissem uma postura mais pró-ativa frente ao problema”. Neste
sentido, Ferreira adverte que:
O material digital carrega consigo um problema estrutural que coloca em
risco a sua longevidade. Embora um documento digital possa ser copiado
infinitas vezes sem qualquer perda de qualidade, este exige a presença de
um contexto tecnológico para que possa ser consumido de forma inteligível
por um ser humano. Esta dependência tecnológica torna-o vulnerável à
rápida obsolescência a que geralmente a tecnologia está sujeita
(FERREIRA, 2006, p.17).

A solução encontrada para a gestão dos documentos arquivísticos que
abrange os documentos convencionais, os digitalizados e os nato-digitais, segundo
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Lima e Schafer (2012, p.144) “foi o desenvolvimento de Sistemas Informatizados de
Gestão Arquivística de Documentos”. Esses sistemas, de acordo com o CONARQ,
são diferentes dos sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, os GEDs,
comumente adotados para gerenciar documentos convencionais que foram
digitalizados:
Um GED trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto o
SIGAD parte de uma concepção orgânica, qual seja, a de que os
documentos possuem uma inter-relação que reflete as atividades da
instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GED nem
sempre incorpora o conceito arquivístico de ciclo de vida dos documentos
(CONARQ, 2011, p.11).

Enquanto o GED, de acordo com o e-Arq Brasil, é um conjunto de tecnologias
que

engloba

a

digitalização,

automação

de

fluxos

de

trabalho

(workflow),processamento de formulários, indexação, gestão de documentos,
repositórios dentre outras, utilizadas para sistematizar informações, podendo ser
dividido nas seguintes funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e
distribuição (CONARQ, 2011), um SIGAD é aplicável em sistemas híbridos, isto é,
que utilizam documentos digitais e documentos convencionais e inclui operações
como captura, aplicação do plano de classificação, controle sobre os prazos de
guarda e destinação, permitindo todas as atividades da gestão documental:
É um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle
do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final,
seguindo os princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em
um sistema informatizado.Um SIGAD tem que ser capaz de manter a
relação orgânica entre os documentos e de garantir a confiabilidade, a
autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, aos documentos arquivísticos,
ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades do órgão produtor
(CONARQ, 2011, p.11).

Além da segurança, a aplicação da gestão documental nos sistemas de
informações, no formato proposto pelo e-ARQ Brasil, também auxiliaria a questão do
processamento, uma vez que os documentos, depois de avaliados, poderiam ser
legalmente eliminados. Os documentos correntes com alta frequência de consulta
não concorreriam no processamento e acesso com os documentos intermediários e
permanentes.
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2.4 DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

O ato de gerenciar documentos e informações significa tornar possível
localizar e utilizar a informação no tempo exato e necessário. Implica verificar as
necessidades informacionais e buscar metodologias e ferramentas para coletar e
registrar dados a fim de possibilitar o tratamento e recuperação da informação, sua
análise e contextualização, gerando conhecimento.
Porém quando se fala em recuperação da informação é necessário revisar o
conceito, uma vez que no tripé formado por documento-informação-conhecimento, a
recuperação da informação implica em seletividade. Encontrar informação não é o
mesmo

que

recuperar

informação,

pois

recuperar

informação

envolve

seleção(MEADOW, 1992).
A representação dos documentos em um sistema informacional não tem
sentido se não promover a seleção da informação, ou seja, as informações devem
ser trabalhadas de tal forma que sejam recuperadas seletivamente e direcionadas a
finalidades específicas (LARA, 2009; CALDERON et al., 2004; CARVALHO,
LONGO, 2002).
Não basta a existência das informações, é necessário que também sejam
conhecidas e que possam ser acessadas (LEÃO, 2006). Para tanto, é indispensável
que as informações estejam organizadas, sistematizadas e disponíveis, adotando-se
normas de descrição uniformes e compreensíveis aos acervos, a fim de que se
estabeleça um efetivo intercâmbio de ideais e de conhecimento que possa permear
os processos organizacionais, dentre eles, o decisório (CONARQ, 2004).
Nesse sentido, a Arquivística serve ao encaminhamento à pesquisa, ao
conhecimento direto e para garantir o acesso às informações contidas em
documentos “estabelece critérios próprios mediante lógica e metodologias próprias”.
Dentre as metodologias, está a Descrição Arquivística que se constitui como um
conjunto de operações voltado para a busca e recuperação das informações pelo
usuário, “além de ser a responsável pelo tratamento temático, sintetizando e
condensando as informações para que o usuário no momento da recuperação possa
encontrar

o

documento

desejado

com

o

mínimo

possível”(NAKAGAWA, 2016, p.6; CARBONE, 1993, p.52).

de

‘ruído’

e

‘silêncio’
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define descrição
arquivística como “conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos
formais e conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa”
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 67). Segundo Belloto (2006, p. 179), o processo de
descrição consiste em produzir “instrumentos de pesquisa que possibilitem a
identificação, rastreamento, localização e utilização de dados.” Para Herrera (1991)
a descrição é um processo de análise exata, suficiente e oportuna dos documentos
arquivísticos materializados em representações que permitam a recuperação da sua
informação, para gestão ou investigação.
De todos os conceitos analisados depreende-se que a descrição arquivística
é um processo que tem por objetivo a produção de instrumentos com a finalidade de
promover a recuperação, o acesso e a comunicação das informações. Conforme
Leão (2006), o resultado da descrição não é outro senão a criação de significado, o
controle e o acesso.
Na perspectiva da arquivística integrada, um programa descritivo deve ser
integrado ao ciclo de vida dos documentos de maneira global, assim as funções
arquivísticas da gestão documental são relacionadas e indissociáveis, aplicadas a
todas as idades do arquivo. Dentre os procedimentos da gestão documental, a
classificação, a avaliação e a descrição e a comunicação das informações são
consideradas

inseparáveis

e

complementares

(LOPES,1998;

ROUSSEAU,

COUTURE, 1998).
Para Lopes (1998) a descrição enquanto processo que permite a definição e a
elaboração dos instrumentos de pesquisa ocorre nas três fases do ciclo de vida e
em três níveis, respectivamente, iniciando-se com a classificação, no primeiro nível
do processo (planos ou esquemas de classificação). O segundo nível ocorre com o
processo de avaliação (tabela de temporalidade, listagens e editais de eliminação); e
o terceiro e mais detalhado ocorre na fase permanente, com a produção dos
instrumentos, guias, inventários, catálogos, índices, repertórios entre outros, sendo,
portanto, atividades integradas e complementares. O autor conclui que é difícil
separar a descrição das outras atividades fundamentais da prática arquivística e
Lopez (2002) destaca a importância da integração das atividades de gestão
documental e compara um acervo classificado, porém sem instrumentos descritivos
tal qual um livro para uma pessoa sem alfabetização:
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Nesse sentido, podemos afirmar que as atividades de classificação só
conseguem ter seus objetivos plenamente atingidos mediante a descrição
documental. Sem a descrição, corre-se o risco de criar uma situação
análoga à do analfabeto diante de um livro, que ele pode pegar e folhear,
mas ao qual não pode ter acesso completo por não possuir meios que lhe
permitam compreender a informação. A classificação arquivística,
desprovida das atividades de descrição, somente é inteligível para as
pessoas que organizaram o acervo (LOPEZ, 2002, p.12).

2.4.1 Normas de Descrição

É indispensável à utilização de critérios normalizados e uniformizados em
todo o ciclo de vida dos documentos para um melhor desempenho de sistemas
arquivísticos, possibilitando o compartilhamento e a disponibilização da informação
(PAIXÃO, 2012). As normas e padrões internacionais são necessários para todas as
atividades arquivísticas, principalmente para a descrição:
A importância de um instrumental como a ISAD (G) para a comunidade
arquivística é mais evidente quando pensamos nas possibilidades abertas
pelo avanço da informática em nível mundial. Para que a troca eletrônica de
informações entre os acervos seja satisfatória é necessário que, cada vez
mais, os arquivistas comecem a falar a mesma língua (LOPEZ, 2002, p. 16).

A necessidade de normalização da descrição arquivística em nível
internacional foi intensificada no final da década de 1980 pelo uso das tecnologias
da informação aplicadas aos arquivos. Para Hagen (1998, p.3), a descrição
arquivística está sendo objeto de esforços de padronização, basicamente, em
função do impacto das novas tecnologias e nesse sentido a arquivística teve de
desenvolver o aspecto de comunicação do conhecimento.
A

implantação

de

sistemas

de

acesso

à

informação

arquivística

automatizados supõe a normalização da descrição que, segundo Carpes (2013,
p.56), “facilita a realização do processo de descrição, e ainda permite que os
instrumentos de pesquisa possam ser utilizados/compreendidos universalmente.” E
para Bellotto (2006, p.183), “só a descrição assim normalizada atingirá a desejada
normalização universal e terá todas as condições para ser feita facilmente, de modo
informatizado e uniforme”.
No contexto internacional, destacam-se as normas publicadas pelo Conselho
Internacional de Arquivos:
 Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (ISAD(G));
 Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para
Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias (ISAAR (CPF));
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 Norma Internacional para Descrição de Instituições com Acervo
Arquivístico (ISDIAH);
 Norma Internacional para Descrição de Funções (ISDF).

Atualmente, a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (ISAD (G),
2001), uma das normas de descrição oficiais do CIA, é referência mundial para a
elaboração de instrumentos descritivos, estabelecendo diretrizes gerais para a
preparação de descrições arquivísticas, visando sua normalização (CASTANHO et
al., 2001, p.70). Em sua nota introdutória a norma internacional ISAD (G) apresentase como um conjunto de conjunto de regras gerais para a descrição arquivística
fazendo parte de um processo que visa:
a.
assegurar a criação de descrições consistentes, apropriadas e autoexplicativas;
b.
facilitar a recuperação e a troca de informação sobre documentos
arquivísticos;
c.
possibilitar o compartilhamento de dados de autoridade;
d.
tornar possível a integração de descrições de diferentes arquivos num
sistema unificado de informação(CONSELHO INTERNACIONAL DE
ARQUIVOS, 2000, p.11).

A Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), publicada em
2006, elaborada pela Câmara Técnica de Normalização da Descrição Arquivística
(CTNDA) do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, foi elaborada em
conformidade com a as normas internacionais ISAD(G) e a ISAAR (CPF) e após
ampla consulta a comunidade profissional, foi aprovada pela Resolução n.º 28 de
2009 do CONARQ.
Segundo a NOBRADE, a normalização para descrição de documentos
arquivísticos visa garantir descrições consistentes e auto-explicativas e a
padronização da descrição, além de proporcionar maior qualidade ao trabalho
técnico, contribui para a economia dos recursos aplicados e para a otimização das
informações recuperadas. Ainda segundo a norma, o respeito a padronização oficial
em sistemas manuais “pode facilitar posterior passagem dos dados para sistemas
automatizados. Para intercâmbio nacional ou internacional de dados, ainda que o
uso da norma não seja suficiente, constitui requisito fundamental” (CONARQ, 2006,
p. 10).
A NOBRADE, como norma brasileira oficial, estabelece as diretrizes para a
descrição de documentos arquivísticos, tendo como pressupostos básicos o respeito
aos fundos e a descrição multinível, adotando os princípios expressos na ISAD(G):
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- Descrição do geral para o particular: com o objetivo de representar
contexto e a estrutura hierárquica do fundo e suas partes componentes;
- Informação relevante para o nível de descrição: com o objetivo de
representar com rigor o contexto e o conteúdo da unidade de descrição;
- Relação entre descrições: com o objetivo de explicitar a posição da
unidade de descrição na hierarquia;
- Não repetição da informação: com o objetivo de evitar redundância de
informação em descrições hierarquicamente relacionadas (CONARQ, 2006,
p.11).

A norma brasileira considera seis principais níveis de descrição:
- acervo da entidade custodiadora (nível 0),
- fundo ou coleção14 (nível 1),
- seção (nível 2),
- série (nível 3),
- dossiê ou processo (nível 4),
- item documental (nível 5).
O Quadro 6 apresenta a estrutura da NOBRADE, com suas 8 áreas que
compreendem 28 elementos de descrição, respectivamente:
Quadro 6: Áreas de informação e elementos de descrição da NOBRADE.
1. ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO: Registra informações que identificam a unidade de descrição.
1.1 Código de
referência

Identifica a unidade de descrição. Obrigatório:
Código do país, código da entidade custodiadora e código específico da unidade de descrição.
Identifica a unidade de descrição (entidade, coleção, fundo, seção, etc, varia conforme o nível de
1.2 Título
descrição)
Identifica a data da unidade de descrição.
1.3 Data (s)
A data considerada obrigatória é a de produção documental. Outras informações como datas
tópicas, datas-limite, de acumulação, etc., podem ser inseridas.
Identifica o nível da unidade de descrição.
Os principais níveis são:
nível 0 entidade custodiadora,
nível 1 (fundo ou coleção);
1.4 Nível de descrição
nível 2 (seção);
nível 3 (série);
nível 4 (dossiê/processo);
nível 5 (item documental).
São admitidos níveis intermediários como exemplo, nível 3,5 (subsérie).
Identifica as dimensões físicas ou lógicas e do suporte da unidade de descrição. O registro das
1.5 Dimensão e suporte
dimensões deve ser feito por gênero documental, como exemplo: textual, cartográfico,
eletrônico, sonoro, iconográfico e micrográfico. As unidades de quantificação e mensuração são
em metros lineares, ou também podem ser em caixas, volumes, pastas, folhas, etc.
2. ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO: Informa a proveniência e custódia da unidade de descrição.
2.1 Nome(s)
do(s)produtor(es)

Identifica o produtor da unidade de descrição. O produtor é a entidade singular ou coletiva
responsável, em última instância, pela acumulação do acervo.

continua
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continuação
Informa a trajetória do(s) produtor (es), da sua criação ou nascimento até a sua extinção ou
falecimento. Registra a história da entidade coletiva, família ou pessoa produtora da unidade de
descrição.
2.3 História arquivística
Informa a contextualização arquivística do acervo, a história da sua produção, transferência,
recolhimento e ou acumulação da unidade de descrição, bem como sobre a sua custódia.
Identifica a origem imediata de aquisição ou transferência da unidade de descrição. Nome da
2.4 Procedência
entidade que encaminhou, a forma e data de aquisição, se possível com as referências
pertinentes.
3. ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA: Informa sobre o assunto e a organização da unidade de descrição
2.2 História
administrativa

3.1 Âmbito e conteúdo

Fornece aos usuários informações relevantes ou complementares ao título da unidade de
descrição como contexto histórico e geográfico e o conteúdo (tipologia documental, assunto e
estrutura da informação).

3.2 Avaliação,
Fornece informação sobre qualquer ação e critérios relativos à avaliação, seleção e eliminação
eliminação e
ocorrida ou planejada para a unidade de descrição.
temporalidade
3.3 Incorporações
Informa ao usuário sobre acréscimos previstos à unidade de descrição.
3.4 Sistema de arranjo
Informa sobre a organização interna, ordem e/ou sistema de arranjo da unidade de descrição.
4. ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO: Informa sobre o acesso à unidade e descrição
4.1 Condições de
acesso
4.2 Condições de
reprodução
4.3 Idioma

Informa sobre a existência ou não de restrições de acesso à unidade de descrição e, caso
afirmativo, em que estatuto legal ou regulamentos se baseiam.
Informa as condições de reprodução da unidade de descrição
Identifica o (s) idioma(s) e sistema(s) de escrita da unidade de descrição. Registra a existência
de documentos cifrados ou de abreviaturas incomuns.

4.4 Características
Informa as características físicas, requisitos técnicos e problemas decorrentes do estado de
físicas e requisitos
conservação que afetem o uso da unidade de descrição.
técnicos
4.5 Instrumento de
Identifica a existência de outros instrumentos de pesquisa relativos à unidade de descrição.
pesquisa
5. ÁREA DE FONTES RELACIONADAS: Informa sobre outras fontes importantes relacionadas com a unidade de
descrição
5.1 Existência e
localização de originais
5.2 Existência e
localização de cópias

Indica a existência e a localização dos originais, ou inexistência, dos originais de uma unidade
de descrição constituída por cópias.
Indica a existência e localização de cópias da unidade de descrição. Se existir cópia em outra
entidade, registre a forma autorizada do nome da entidade custodiadora e sua localização
geográfica.
5.3 Unidades de
Identifica a existência de unidades de descrição relacionadas por proveniência ou outra(s)
descrição relacionadas
forma(s) de associação.
5.4 Nota sobre
Identifica publicações sobre a unidade de descrição ou elaboradas com base no seu uso, estudo
publicação
e análise, bem como as que a referenciem, transcrevam ou reproduzam.
6. ÁREA DE NOTAS: Informa sobre o estado de conservação dos documentos e/ou outra informação complementar
sobre a unidade de descrição.
6.1 Notas sobre
conservação

Informa sobre o estado de conservação da unidade de descrição, medidas de preservação e
restauro, visa orientar ações preventivas ou reparadoras.
Fornece informação que não possa ser incluída em nenhuma das outras áreas ou que se destine
6.2 Notas gerais
a completar informações que já tenham sido fornecidas.
7. ÁREA DE CONTROLE DA DESCRIÇÃO: Informa sobre como, quando e por quem a descrição foi elaborada. Os
elementos descritivos são:
Informa sobre as fontes consultadas para a elaboração da descrição, os nomes das pessoas
envolvidas no trabalho.
7.2 Regras ou
Identifica as regras e/ou convenções internacionais, nacionais, locais e/ou institucionais seguidas
convenções
na preparação da descrição
7.3 Data da descrição
Indica a(s) data(s) em que a descrição foi preparada e/ou revisada
8. ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS: Informa termos para localização e recuperação
7.1 Nota do arquivista

da unidade de descrição.
8.1 Pontos de acesso e
indexação de assuntos

Registra os procedimentos para a recuperação do conteúdo de determinados elementos de
descrição, por meio da geração e elaboração de índices baseados em entradas autorizadas e no
controle do vocabulário adotado.

Fonte: Adaptado de Gomes, 2013.
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Todos os elementos de descrição apresentam:
a.
b.
c.
d.

título;
objetivo;
regra(s) geral(is) aplicável(is);
comentários, em que são fornecidas informações sobre a importância
e o funcionamento do elemento de descrição;
e.
procedimentos, que detalham a(s) regra(s) geral(is);
f.
exemplos ilustrativos de maneiras de uso do elemento e de
interpretação de sua(s) regra(s). (CONARQ, 2006, p.18).

Dentre os 28 elementos de descrição disponíveis, sete são obrigatórios:
- código de referência;
- título;
- data(s);
- nível de descrição;
- dimensão e suporte;
- nome(s) do(s) produtor(es);
- condições de acesso (somente para descrições em níveis 0 e 1).
(CONARQ, 2006, p.19)

No geral, a NOBRADE é semelhante à ISAD(G), porém, com um campo a
mais: a área 8 sobre pontos de acesso e indexação de assuntos. O objetivo desse
elemento na NOBRADE é “registrar os procedimentos para recuperação do
conteúdo de determinados elementos de descrição, por meio da geração e
elaboração de índices baseados em entradas autorizadas e no controle do
vocabulário adotado” (CONARQ, 2006, p.59). O elemento 8 da NOBRADE tem como
finalidade a recuperação do conteúdo dos documentos gerando índices com
vocabulários controlados.
2.4.2 Instrumentos de Descrição e Acesso à Informação
Na arquivística, os instrumentos que possibilitam o acesso e recuperação das
informações arquivísticas são denominados instrumentos de pesquisa, também
conhecidos como instrumentos de descrição, instrumentos de acesso ou
instrumentos de recuperação de informações. Em uma das definições brasileiras
mais difundidas, o Dicionário de Terminologia Arquivística apresenta instrumentos
de pesquisa como:
Obras de referência, publicada ou não, que identifica, localiza, resume ou
transcreve, em diferentes graus e amplitudes, fundos, grupos, séries e
peças documentais existentes num arquivo permanente, com a finalidade
de controle e acesso ao acervo (CAMARGO, BELLOTTO, 1996, p.45).
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A elaboração de instrumentos de recuperação de informação deve remeter-se
às normas de descrição arquivísticas em vigor, que por sua vez são baseadas nos
princípios teóricos aceitos, além dos quatro preceitos que estão diretamente
relacionados à classificação:
- a descrição é tributária da classificação: os documentos devem, antes de
ser descritos, classificados,
- a descrição deve respeitar o princípio arquivístico de "respeito aos fundos",
- a descrição deve ser feita do GERAL para o PARTICULAR,
- a descrição dos documentos (ou do documento) de arquivo é dinâmica e
evolui com o tempo, na medida em que novos elementos ou novas
informações podem ser acrescentados (RODRIGUES, 2003, p. 210).

Sobre essa inter-relação, entre a classificação e a descrição, em especial,
que resulta nos instrumentos de pesquisa, Lopez faz a seguinte recomendação:
Apesar de serem atividades absolutamente distintas, classificação e
descrição guardam entre si uma relação de complementaridade intensa.
Assim, o ideal é que, tanto no planejamento como na execução de tais
atividades, essa inter-relação seja considerada. Isso significa que os níveis
das atividades de descrição deverão sempre corresponder aos níveis da
classificação dos documentos. Assim, diferentes tipos de instrumentos de
pesquisa se definem em função da menor ou maior profundidade desejada
na descrição dos níveis da classificação arquivística (LOPEZ, 2002, p. 22).

Ao observar as práticas descritivas das instituições arquivísticas no Brasil,
Leão constata o “número reduzido de instrumentos de pesquisa publicados e,
sobretudo de acesso eletrônico a catálogos e inventários, sendo os guias a exceção”
(LEÃO, 2006, p.1), essa constatação pode ser interpretada como um baixo índice de
descrição em profundidade nas instituições brasileiras, em conformidade com a
relação apresentada por Lopez (2002, p.1) onde “os diferentes tipos de instrumentos
de pesquisa se definem em função da menor ou maior profundidade na descrição
dos níveis da classificação arquivística”. O autor apresenta o Quadro 7 onde resume
a relação entre cada tipo de instrumento de pesquisa e o nível da descrição
respectivo.
A difusão das informações representadas pelos instrumentos de pesquisa
“podem ser distribuídas para fora do arquivo para atender aos usuários, ou seja,
podem tornar-se públicas por meio da forma impressa ou da comunicação por
computadores, por exemplo, ou podem ser organizadas internamente de forma a
facilitar a busca de informações pelos usuários” (HAGEN, 1998, p. 3), no entanto,
com relação à comunicabilidade e à acessibilidade das informações arquivísticas
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devem conciliar dois interesses: o direito de acesso à informação e o direito à
privacidade. Para Heredia Herrera (1991), devido a sua natureza, a documentação e
a informação de arquivo devem ter acesso controlado e dirigido, não devendo estar
disponível a qualquer pessoa, como acontece com os livros, devendo a sua
comunicação ser dirigida a quem tenha interesse legítimo ao seu acesso.
Quadro 7: Instrumentos de Acesso à Informação e níveis de descrição
NÍVEL
Instituição
Fundos, grupos, coleções
Séries
Unidades documentais
selecionadas pertencentes a uma
ou mais origens
Fonte: Lopez, 2002.

BASE DA DESCRIÇÃO
Conjunto documental amplo
Séries
Unidades documentais

INSTRUMENTOS
Guia
Inventário
Catálogo

Assunto; recorte temático

Catálogo seletivo, índice

Hagen (1998, p.3) afirma que, de acordo com cada necessidade e
direcionamento estratégico, pode-se elaborar um instrumento diferente, desde que
“exista um instrumento principal que descreva a ordem estrutural do acervo, para
registrar e explicar o sistema que lhe deu origem”.
Outra recomendação de Hagen (1998, p.3) é sobre a importância de “que os
instrumentos de pesquisa sejam concebidos como um sistema, com referências
cruzadas e pontos de acesso estabelecidos”. O conceito de pontos de acesso,
previsto no elemento 8 da NOBRADE, é definido: “pontos de acesso são nomes ou
termos através dos quais se pode recuperar a informação sobre um livro, no caso da
biblioteconomia, ou sobre os registros descritos do ponto de vista arquivístico”.
Em aspectos gerais, os instrumentos de recuperação de informação possuem
formatos e características próprias, direcionadas a atender objetivos diferenciados
de acordo com as necessidades identificadas e estabelecidas pela organização. Os
autores Oliveira, Rodrigues e Sousa destacam e definem os principais:
Guia: É o instrumento mais popular, pois é encontrado em praticamente
todas as instituições arquivísticas por ser o instrumento mais genérico.
Permite uma visão panorâmica do acervo, com informações sobre o
histórico, a natureza, a estrutura, o período e a quantidade de cada fundo
integrante do acervo total do arquivo.
Inventário: Abrange todo o acervo de maneira geral resumida e sua
finalidade é descrever a composição de um fundo e, ao mesmo tempo,
prover o arquivo de um instrumento preliminar de busca.
Catálogo: Inclui todos os documentos pertencentes a um ou mais fundo,
descreve singularmente as unidades documentais e as agrupa pelo
mesmo assunto, período de tempo ou lugar. Sua finalidade é indicar a
localização de cada documento.
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Repertório ou catálogo seletivo: Descreve e ressalta os documentos
mais específicos ou de grande importância para a instituição ou pessoa do
qual pertence. É uma descrição minuciosa, podendo conter trechos
transcritos do documento.
Índices: Descompõem dos documentos por descritores que
complementam os catálogos e/ou inventários. São termos / palavras
chaves que permite rápida e eficiente localização de cada documento.
Tabela de equivalência ou concordância: Esta tabela acompanha a
evolução terminológica dos arquivos, dá a equivalência de antigas
notações para as novas que tenham sido adotadas em decorrência de
alterações no sistema de arranjo (OLIVEIRA, RODRIGUES E SOUSA,
2006, p.44)

Considerando que os instrumentos de pesquisa têm como finalidade a difusão
das informações arquivísticas para fomento da pesquisa e do conhecimento, Gomes
(2013, p.46) aconselha “disponibilizá-los na website das instituições de forma a
facilitar a pesquisa ao usuário através de um espaço virtual para possibilitar o
atendimento ao usuário, as pesquisas ao acervo e a difusão do arquivo”. Porém
Heredia Herrera (1991) observa que nem todos os tipos de informações devem ser
publicados, dependendo do tipo de instrumento de descrição, ele deverá ser dirigido
a um público interno, com níveis de acesso determinados, conforme o grau de sigilo
informacional.
Para encerrar esse capítulo de referencial teórico, apresenta-se a Quadro 8
com os principais conceitos utilizados para a realização do presente trabalho.

Quadro 8: Principais Conceitos utilizados para o trabalho
CONCEITO
Arquivo

Arquivística
Integrada

Catálogo

Descrição
Arquivística

DEFINIÇÃO
Conjunto de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público
ou privadas, em decorrência do exercício de suas atividades, qualquer que seja o
suporte da informação ou a natureza dos documentos.
A arquivística integrada ou arquivística global propõe um tratamento global que
abrange a todas as fases da teoria das três idades ou ciclo de vida dos
documentos, como um todo, nos programas de gestão de documentos. Isso não
significa que os núcleos teóricos do records management e da arquivística
tradicional devem ser levados a uma categoria secundária na arquivística integrada
Instrumento de acesso de pesquisa organizado segundo critérios temáticos,
cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de
documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumária ou analítica.
Conjunto de operações voltado para a busca e recuperação das informações pelo
usuário, além de ser a responsável pelo tratamento temático, sintetizando e
condensando as informações para que o usuário no momento da recuperação
possa encontrar o documento desejado com o mínimo de ‘ruído’ e ‘silêncio’
possível.
continua

80

continuação
Documento

Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.
Conjunto de tecnologias que engloba a digitalização, automação de fluxos de
trabalho (workflow),processamento de formulários, indexação, gestão de
GED
documentos, repositórios dentre outras, utilizadas para sistematizar informações,
podendo ser dividido nas funcionalidades de captura, gerenciamento,
armazenamento e distribuição.
Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção,
Gestão
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária,
Documental
visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
Informação
Tipo de informação arquivística, produzida pelas instituições e organizações, no
Orgânica
âmbito de sua missão.
Recuperação Ato de gerenciar documentos e informações para tornar possível localizar e utilizar
de Informação a informação necessária no tempo exato.
Instrumentos que possibilitam o acesso e recuperação das informações
arquivísticas. Também denominados instrumentos de pesquisa, instrumentos de
Instrumento
descrição ou instrumentos de recuperação de informações, são obras de
de Acesso à
referência, publicadas ou não, que identificam, localizam, resumem ou
Informação
transcrevem, em diferentes graus e amplitudes, fundos, grupos, séries e peças
documentais existentes num arquivo permanente, com a finalidade de controle e
acesso ao acervo.
Conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo de
vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os
princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema
SIGAD
informatizado. Um SIGAD tem que ser capaz de manter a relação orgânica entre os
documentos e de garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do
tempo, aos documentos arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das
atividades do órgão produtor.
Teoria segundo a qual os arquivos são considerados arquivos correntes,
Teoria das 3
intermediários ou permanentes, de acordo com sua frequência de uso por suas
Idades
entidades produtoras e a identificação de seus valores primários e secundários.
Fonte: Adaptado de Arquivo Nacional, 2005; Brasil, 1991; Calderon et al., 2004; CAMARGO e
BELLOTTO, 1996; CONARQ, 2011; Lopes, 1998; Lousada, 2011; Nakagawa, 2016.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são apresentados o universo e a caracterização da pesquisa e
os instrumentos de coleta de dados. A pesquisa buscou responder como
disponibilizar informações orgânicas relevantes ao processo decisório de um
conselho deliberativo no contexto de uma universidade pública federal e para isso
utilizou-se como fundamentação os tópicos do referencial teórico apresentado no
capítulo anterior.
3.1 UNIVERSO DA PESQUISA
A unidade de análise desta pesquisa pertence à Universidade Federal do
Paraná, que tem sua sede em Curitiba, capital do estado do Paraná e é uma das
mais antigas universidades do Brasil. Fundada em 19 de dezembro de 1912,
caracteriza-se como uma Instituição Federal de Ensino Superior, subordinada ao
Ministério da Educação, sendo, de acordo com seu Estatuto, uma autarquia de
regime especial com autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar,
mantida pela União Federal nos termos da Lei nº 1.254, de 04 de dezembro de 1950
(UFPR, 2017).
Segundo dados do Plano de Desenvolvimento Institucional vigente (20172021), a UFPR está presente na capital em todas as regiões do estado do Paraná,
por meio de sete Campi, Unidade Administrativa e Unidade Acadêmica. Na região
central de Curitiba, a instituição se divide em sete Campi, sendo Campus Reitoria,
Campus Saúde, Campus Edifício Central, Campus Estudantes, Campus Progepe,
Campus Ubaldino e Campus Hospital de Clínicas (HC).
No bairro Batel encontram-se o Campus Artes e o Campus Centro da Visão.
O Campus Agrárias está instalado no bairro Cabral e no bairro Jardim das Américas
encontra-se o Campus Politécnico. No bairro Água Verde, o Campus Maternidade
Victor Ferreira do Amaral. E ainda em Curitiba a instituição possui Campi nos bairros
Juvevê e Jardim Botânico. Na Região Metropolitana estão instaladas a Fazenda
Experimental do Canguiri (Pinhais-PR) e a Unidade Administrativa Piraquara
(Piraquara-PR).
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No litoral paranaense a UFPR está presente com o Campus Litoral
(Matinhos), do Centro de Estudos do Mar (Pontal do Sul), Unidade Acadêmica de
Mirassol, Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá e Centro de
Administração Federal (Paranaguá).
No interior do estado localizam-se os Campi de Palotina, Jandaia do Sul, as
Unidades Acadêmicas de Maripá e Toledo, além das fazendas experimentais em
Bandeirantes, Castro, Paranavaí, Rio Negro e São João do Triunfo.
Na

totalidade,

a

UFPR

ocupa

uma

área

de

15.697.898,37

m2

(aproximadamente 1.570 hectares) em terrenos e 585.227,35 m2 de área construída
em 314 edificações.
A universidade conta também com o Complexo do Hospital de Clínicas
envolvendo o próprio Hospital de Clínicas e o Hospital Maternidade Victor Ferreira
do Amaral, no qual atua por meio de contrato de gestão com a Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (EBSERH). Tem vínculo com o Hospital do Trabalhador em
parceria com o Estado do Paraná e no município de Curitiba possui um Hospital
Veterinário em Curitiba e outro em Palotina. Esses hospitais associam a prestação
de serviços à população, principalmente nos procedimentos de alta complexidade, à
formação de recursos humanos em saúde, como requer a uma instituição
universitária.
Ainda segundo os dados do PDI vigente (UFPR, 2017), a Universidade possui
27.792 alunos matriculados em 155 cursos de graduação (104 cursos diurnos, 51
cursos noturnos). A Coordenação de Educação a Distância atende 2.913 alunos
matriculados. A instituição conta também com 51 cursos de residência médica com
370 alunos residentes matriculados; 32 programas de residência multiprofissional
com 222 matriculados. Além disso, oferta 112 cursos de especialização para 3.999
alunos, 73 cursos de Mestrado nos quais estão matriculados 3.371 alunos e 52
cursos de doutorado com 2.616 alunos. Oferece ainda à comunidade acadêmica da
UFPR e à sociedade em geral, mais de 1 milhão e 200 mil itens bibliográficos,
disponíveis em 20 bibliotecas físicas, e mais de 50.000 itens digitais armazenados
nas Bibliotecas Digitais da UFPR.
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3.1.1 Estrutura Organizacional
A administração e coordenação das atividades universitárias ocorrem em dois
níveis: administração superior e administração setorial.
A Administração Superior da Universidade é exercida pelos Conselhos de
Planejamento e Administração (COPLAD), de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
e universitário (COUN) como órgãos normativos, deliberativos e consultivos e pela
Reitoria como órgão executivo central.
A Reitoria é o órgão executivo superior da Universidade, contando com sete
pró-reitorias, para desempenharem atividades relacionadas com a administração
universitária, para cada uma das seguintes áreas: graduação; pesquisa e pósgraduação; extensão e cultura; gestão de pessoas; planejamento, orçamento e
finanças; administração e assuntos estudantis.
A administração setorial tem por objetivo estabelecer o regime de cooperação
entre os docentes de modo a favorecer a interdisciplinaridade e a integração do
ensino, pesquisa e extensão. São órgãos de direção dos setores:o conselho setorial
e a diretoria.
A Universidade Federal do Paraná mantém sua configuração organizacional
baseada em Setores e Departamentos. Ao todo são 14 setores, que têm a função de
executar, coordenar e fiscalizar as unidades didático-pedagógicas e pesquisa das
áreas de conhecimento.
A Figura 13 apresenta o organograma funcional da estrutura administrativa
completa da UFPR com seus respectivos níveis estratégicos e táticos, de acordo
com o Plano de Desenvolvimento Institucional de 2017. Em destaque, a unidade de
análise desta pesquisa, o Setor de Ciências Humanas - SCH.

84

Figura 13: Organograma Funcional da Universidade Federal do Paraná

Fonte: Adaptado de PROGEPE/UFPR, 2018.

3.1.2 Unidade de Análise
Para estudar o processo decisório e apresentar a proposta de instrumento de
acesso à informação foi escolhido o Conselho Setorial do Setor de Ciências
Humanas - SCH. A justificativa pela escolha da unidade de pesquisa deve-se ao fato
de que o SCH é uma unidade da UFPR onde está em execução um projeto de
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gestão documental, o que viabilizou a proposta deste trabalho, considerando que
instrumentos de acesso à informação são produtos do processo de descrição
arquivística, que por sua vez depende das demais etapas da gestão documental
enumeradas e descritas no item 2.3 do referencial teórico.
O SCH é uma das unidades do sistema comum de ensino e pesquisa básicos
e de extensão da Universidade Federal do Paraná, e tem suas atividades
disciplinadas por Regimento, aprovado pela Resolução 25/13/COPLAD e em
conformidade com seu regimento, o SCH, em sua área específica de atuação,
destina-se a:
a) Promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão na graduação
e na pós-graduação, nas áreas de ciências humanas e letras;
b) Formar profissionais em suas diversas áreas de atuação;
c) Desenvolver pesquisa e formar pesquisadores;
d) Propor e desenvolver cursos, estudos, eventos e serviços frente a
demandas e interesses da sociedade.
O Setor tem sua estrutura composta por Departamentos, Coordenações de
Curso e Órgãos Vinculados, que têm seus funcionamentos determinados por
regimentos próprios, sujeitos à homologação pelo Conselho Setorial. A Figura 14
representa a estrutura e composição do SCH por meio do organograma:
A administração do setor é composta pelo Conselho Setorial como órgão
deliberativo e consultivo, por quatro Câmaras Setoriais e pela Direção, órgão
executivo, que tem na figura do diretor a competência para tomar decisões,
principalmente, referentes à:
a) Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e
acadêmicas do Setor;
b) Executar as deliberações do Conselho Setorial;
c) Aplicar as verbas orçamentárias;
d) Ordenar despesas;
e) Organizar a proposta orçamentária do Setor;
f) Convocar e presidir as reuniões do Conselho Setorial, com direito a
voto de qualidade;
g) Apresentar à Reitoria, no final de cada exercício, relatório e prestação
de contas;
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h) Instaurar procedimentos e propor aplicação de pena disciplinar;
i) Solicitar as medidas necessárias para a abertura e realização de
concursos e provas de habilitação de pessoal docente.
Figura 14: Organograma do Setor de Ciências Humanas

Fonte: Adaptado de UFPR/PROPLAN, 2018.

3.1.2.1 O Processo Decisório
O processo decisório no SCH, como nos demais setores e instâncias da
UFPR ocorre por meio da decisão colegiada, no caso do SCH, por meio do
Conselho Setorial, órgão deliberativo e consultivo.
As principais decisões do conselho são referentes às seguintes matérias e
assuntos:
a) Alterar o Regimento Setorial;
b) Aprovar Regimentos de Órgãos Vinculados;
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c) Aprovar, com base na planificação dos Departamentos, a proposta
orçamentária, a ser encaminhada aos órgãos superiores da Universidade;
d) Designar Comissões Julgadoras de Concurso de pessoal docente;
e) Emitir parecer sobre convênios e aceitação de legados ou doações em
benefício da Unidade;
f) Propor ao Conselho Universitário a destituição do Diretor ou ViceDiretor, por infrações apuradas em processo administrativo;
g) Instaurar procedimento e propor a aplicação de pena disciplinar;
h) Homologar pareceres das comissões julgadoras de concursos, ou
rejeitá-los;
i) Apreciar e aprovar propostas dos Departamentos, quanto a planos de
admissão e aperfeiçoamento de docentes, autorização de afastamento e
rescisão de contratos de trabalho;
j) Deliberar sobre processos de ampliação ou redução do corpo docente,
bem como transferência temporária ou remoção de docentes entre
Departamentos;
k) Decidir sobre recursos das decisões dos Departamentos, Colegiados
de Curso, Coordenadores, Chefes de Departamento e Diretor;
l) Delegar poderes ao Diretor do Setor;
m) Homologar os planos departamentais;
n) Propor a criação, transformação ou supressão de cursos de graduação,
pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização e extensão, a serem
encaminhados aos órgãos superiores da Universidade;
o) Encaminhar, devidamente informadas, as propostas de contrato,
admissão, transferência, remoção, afastamento ou dispensa de servidos,
de pessoal docente e dos monitores, apresentadas pelas unidades do
Setor.
O Conselho Setorial também pode deliberar sob a forma de Câmaras, e para
isso conta com quatro câmaras, que deliberam sobre as seguintes matérias e
assuntos:
a) Planos e relatórios departamentais;
b) Convênios, legados e doações em benefício da Unidade;
c) Reforma, ajuste curricular e elenco de disciplinas;
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d) Proposta de criação de curso de especialização, aperfeiçoamento e
extensão;
e) Relatório de curso de especialização, aperfeiçoamento e extensão;
f) Proposta de ação complementar, evento ou projeto de extensão
universitária;
g) Abertura, inscrições e comissão julgadora para concurso público;
h) Resultado de seleção para Professor Visitante ou Professor Substituto;
i) Solicitação de bolsa de Professor Sênior;
j) Afastamento de pessoal docente;
k) Homologação de avaliação de estágio probatório;
l) Projeto de pesquisa e/ou extensão para mudança de regime de
trabalho.
As câmaras podem, subsidiariamente, emitir pareceres prévios, sobre matéria
a ser deliberada pelo conselho setorial, devendo responder a consultas
encaminhadas pelo presidente e cumprir diligências determinadas pelo conselho
setorial.
As matérias de competência das câmaras são encaminhadas pelo presidente
do conselho para análise, observando-se o critério de rodízio e alternância das
câmaras no seu exame.
Conforme a Resolução 25/13/COPLAD, a composição das câmaras é
determinada pelo plenário do conselho setorial, obedecendo ao critério de
diversificação da representação da seguinte forma:
1ª CÂMARA:
- 02 chefes de departamento;
- 02 coordenadores de cursos de graduação;
- 02 coordenadores de programa de pós-graduação;
- 01 representante discente do curso de graduação ou de pós-graduação.
2ª CÂMARA:
- 02 chefes de departamento;
- 02 coordenadores de cursos de graduação;
- 02 coordenadores de programa de pós-graduação;
- 01 representante discente do curso de graduação ou de pós-graduação.
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3ª CÂMARA:
- 02 chefes de departamento;
- 01 coordenador de curso de graduação;
- 02 coordenadores de programa de pós-graduação;
- 02 representantes discentes do curso de graduação ou de pósgraduação;
- 01 técnico-administrativo.
4ª CÂMARA:
- 02 chefes de departamento;
- 02 coordenadores de cursos de graduação;
- 02 coordenadores de programa de pós-graduação;
- 01 técnico-administrativo;
- 01 representante discente do curso de graduação ou de pós-graduação.
Ao receberem os processos, solicitações ou consultas, os presidentes das
câmaras têm como obrigação:
a) Designar o relator, que poderá ser ele próprio, observando o critério de
rodízio;
b) Os pareceres poderão ser elaborados individualmente pelo relator, mas
a aprovação final deve ser do conselho;
c) As matérias só poderão ser votadas estando presente a maioria
absoluta dos membros da Câmara, e as deliberações são tomadas pela
maioria dos membros presentes;
d) A câmara poderá se julgar conveniente, remeter os processos ou os
assuntos de sua competência para exame e decisão do conselho setorial
pleno.
De acordo com o regimento, as deliberações das câmaras devem ser
encaminhadas ao conselho setorial para homologação e dessas cabe recurso ao
conselho setorial pleno.

3.1.3 Participantes do Estudo
Conforme o regimento do setor, o conselho é integrado pelo diretor do setor,
como presidente,seu vice, pelos professores chefes de departamentos, professores
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coordenadores de cursos, representantes do corpo discente indicados pelos Centros
Acadêmicos na proporção de 1/5 (um quinto) do total de membros e por dois
representantes técnico-administrativos, eleitos por seus pares.
Os participantes selecionados para a pesquisa foram os vinte e seis
conselheiros titulares atuais representantes dos departamentos e coordenações de
cursos. A escolha da categoria de representantes docentes dentre as demais
categorias de representação dentro do conselho, foi definida estrategicamente para
a coleta de dados, considerando que essa categoria, além de votar, também emite
pareceres. Também participa da pesquisa a técnica-administrativa responsável pela
gestão dos documentos do SCH, no caso, a autora.
3.2 ETAPAS DA PESQUISA
Para investigar as informações orgânicas relevantes ao processo decisório e
propor um instrumento de acesso à informação foram definidas estratégias de coleta
de dados a partir dos objetivos estabelecidos para a pesquisa. O Quadro 9,
apresenta a relação entre os objetivos e as estratégias escolhidas para a coleta dos
dados.
Quadro 9: Relação entre objetivos e estratégias de coleta
OBJETIVOS

AÇÕES REQUERIDAS

Analisar a estrutura e processo
decisório no âmbito do conselho
setorial

Descrever a unidade de análise,
apresentar seu caráter,
composição e decisões tomadas

Verificar a gestão dos
documentos e informações
orgânicas;
Identificar as tipologias
documentais e informações
relevantes ao processo decisório
Propor um instrumento de acesso
à informação padronizado em
conformidade com a NOBRADE
Fonte: A autora, 2018.

Diagnóstico arquivístico=
Diagnóstico da Gestão
Documental - GD e
Levantamento de tipologias
documentais
Estudo da NOBRADE para
propor os campos e a plataforma
de disponibilização do
instrumento de acesso à
informação

ESTRATÉGIA DE COLETA
-Pesquisa documental
-Questionários
-Roteiro observação de
reunião
-Roteiro de observação de
GD
-Questionários
-Pesquisa no Sistema
Eletrônico de Informações
-Questionários
Proposta elaborada com
base em todos os dados
coletados
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Então, determinou-se uma linha mestra para a pesquisa, representada na
Figura 15, que serviu como guia para a coleta e sistematização dos dados:
Figura 15: Linha Mestra e Estratégias da Pesquisa

Fonte: A autora, 2018.

Inicialmente, efetuou-se revisão e fichamento bibliográfico com objetivo de
apresentar a estrutura e relacionar os modelos decisórios ao uso da informação e
conceituar os elementos teóricos da Ciência da Informação, especificamente da
arquivística, relacionados aos objetivos da pesquisa. Identificou-se a necessidade de
conceituar os seguintes elementos: correntes arquivísticas, arquivística integrada,
arquivos, documento, dado e informação, informação arquivística e orgânica, teoria
das três idades, ciclo vital dos documentos, GD, princípios arquivísticos, GED, SIGA,
CPAD, Lei de Arquivos, Lei de Acesso à Informação, descrição arquivística, análise
tipológica.
As publicações técnicas e resoluções do CONARQ e do Arquivo Nacional
também foram revisadas, por serem constituídos como órgãos oficiais responsáveis
pela política nacional de arquivos. Em especial, a NOBRADE, por ser a norma
brasileira oficial para descrição arquivística, foi à norma adotada para a proposta do
instrumento de acesso à informação.
3.2.1 Pesquisa Documental
Na segunda etapa efetuou-se o levantamento de dados institucionais, por
meio de pesquisa documental, para descrever o universo e unidade de análise.
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Foram explorados documentos de constituição institucional, referentes as seguintes
tipologias documentais:
a) Plano de Desenvolvimento Institucional vigente;
b) Estatuto da Universidade Federal do Paraná;
c) Regimento da UFPR;
d) Regimento do Setor de Ciências Humanas;
e) Resolução 25/13/COPLAD.
3.2.2 Definição do Procedimento Metodológico e Instrumentos de Coleta
O processo decisório e a gestão documental – inserida no diagnóstico
arquivístico – como principais fenômenos de investigação foram estudados numa
abordagem qualitativa, pelos motivos expostos a seguir.
Primeiro, porque essa visão metodológica permite o estudo da gestão
documental enquanto processo da Ciência da Informação (CI) e sua relação com o
processo decisório, possibilitando que esses processos fossem analisados em suas
relações como um todo e não somente seus resultados:
A pesquisa qualitativa tem como objetivo analisar os fatos mediante contato
direto com o objeto em estudo e, por esse motivo tem sido aplicado com
grande êxito nas pesquisas desenvolvidas na área de ciências Sociais
Aplicadas, especificamente na Ciência da Informação, porquanto analisa
todo o processo e não somente os resultados obtidos (LOUSADA, 2011,
p.132).

O segundo motivo que direcionou para a abordagem qualitativa foi que este
modelo permite a análise a partir da perspectiva integrada de diferentes técnicas de
coleta de dados. E nesta terceira etapa da pesquisa, foi definida a observação não
participante para a reunião do conselho setorial, como uma das técnicas de coleta
de dados para análise do processo decisório e a observação participante para o
estudo do processo de gestão documental.
A forma com que os dados foram analisados e interpretados também ocorreu
pela abordagem qualitativa, que permite analises e interpretações sem uma
sequência de regras formal no sentido estatístico (CONTANDRIOPOULOS et al.,
1997).
Dessa forma, em aspectos metodológicos, a visão geral da pesquisa pode ser
visualizada na Figura 16.
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Figura 16: Caracterização da pesquisa

Fonte: Adaptado de Yin (2001) e Moreno (2006).

Nesta etapa também foram elaborados os instrumentos para a coleta dos
dados que já haviam sido definidos na etapa anterior, a partir das ações requeridas
para os objetivos. Os instrumentos de pesquisa foram aplicados da seguinte forma:
a. Questionários direcionados aos conselheiros titulares representantes
da categoria docentes do conselho setorial (Apêndice 1);
b. Roteiro de observação de gestão dos documentos de arquivo
(Apêndice 2);
c. Mapeamento informacional dos processos que tenham sido objetos de
deliberação plenária durante o período de um ano, por meio da Ficha de
Mapeamento de Informações Orgânicas (Apêndice 3);
d. Roteiro de observação de reunião plenária do conselho (Apêndice 4).

3.2.2.1 Questionários
Foi elaborado um questionário endereçado aos conselheiros titulares do
Conselho Setorial da categoria representantes docentes. Após a solicitação de
listagem de identificação dos conselheiros junto à secretaria do SCH foram
selecionados cinco conselheiros, conforme disponibilidade de participação, para
validar o questionário, que foi aplicado pessoalmente.
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A partir da identificação do processo decisório e diagnóstico arquivístico como
categorias principais de investigação, foram estabelecidas categorias secundárias
para os questionários, com questões categorizadas conforme o Quadro 10:
Quadro 10: Estrutura do Questionário Aplicado aos Conselheiros
FINALIDADE

CATEGORIAS
IDENTIFICAÇÃO E PERFIL

Identificar os participantes

PROCESSO DECISÓRIO

Identificar o planejamento e uso de informação

DIAGNOSTICO ARQUIVÍSTICO
Levantamento Tipológico

Identificar os tipos documentais e informações orgânicas
relevantes ao processo de tomada de decisão

DIAGNÓSTICO ARQUIVÍSTICO
Acesso a Informação

Identificar a forma de acesso às informações demandas

Fonte: A Autora, 2018.

A elaboração das questões referentes à categoria processo decisório foi
sistematizada com base nos objetivos enumerados no Quadro 11.
Quadro 11:Critérios e objetivos
OBJETIVO

CRITÉRIOS

Uso da informação
Planejamento

Identificar o uso e nível de pesquisa por informações dos tomadores de
decisão
Identificar como os conselheiros se preparam para deliberar

Fonte: Adaptado de Choo, 2003 eFreitas et al1997.

As questões relativas à categoria levantamento das espécies e tipologias
foram elaboradas com as referências do Glossário de Espécies/Formatos e Tipos
Documentais da Universidade de São Paulo (USP, 1997) e das obras de Belloto
(1991 e 2002) sobre diplomática e tipologia documental. Para a validação foi
elaborado um questionário com uma extensa listagem de possíveis tipologias
documentais necessárias ao processo decisório, o objetivo era identificar as
espécies documentais mais relevantes.
A cada aplicação para validação, conforme a verificação dos tipos
documentais que foram sendo confirmados como desnecessários ao processo
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deliberativo, estes foram, gradativamente, excluídos do questionário, que foi
reduzindo progressivamente, até chegar ao formato definitivo e compacto com cinco
questões (APÊNDICE 1).
O objetivo da extensa listagem inicial e redução progressiva a cada aplicação
de teste foi filtrar os tipos de documentos do questionário conforme as respostas dos
conselheiros, de modo que a listagem final dos documentos do questionário pudesse
ser comparada com a listagem dos documentos apontados pela pesquisa no
sistema, ou seja, a lista de documentos do questionário não foi elaborada a partir da
lista de documentos apontados pelo sistema.
Depois de validado e definido o questionário, foram agendadas, via e-mail, as
aplicações de forma pessoal aos conselheiros. Dos 26 conselheiros convidados, 15
manifestaram interesse em participar da pesquisa, respondendo ao e-mail de convite
para participação. E dos 15 questionários aplicados, 3 foram desconsiderados por
pertencerem às etapas de testes, não sendo considerados válidos para os
resultados da pesquisa, e, portanto, foram considerados válidos para os resultados
da pesquisa apenas 12 questionários.
A questão para identificação dos documentos considerados mais necessários
à tomada de decisão pelos conselheiros foi elaborada com base numa escala, onde
os documentos listados foram avaliados conforme o grau de necessidade, com
pontuação variando de 0 a 4, da seguinte forma:
(4) imprescindível
(3)muito necessário
(2)necessário
(1)pouco necessário
(0)desnecessário.
O Quadro 12 apresenta os documentos produzidos internamente e os
documentos produzidos externamente ao SCH listados para pontuação no
questionário definitivo.
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Quadro 12:Documentos internos e externos listados para pontuação no questionário
DOCUMENTOS INTERNOS AO SCH
ATAS
GRADES CURRICULARES
PARECERES
PLANOS/PROJETO PEDAGÓGICO
PROGRAMAS (disciplinas, cursos)
REGIMENTOS
DOCUMENTOS EXTERNOS AO SCH
RESOLUÇÕES
EDITAIS
PORTARIAS
CONVÊNIOS
Fonte:A Autora, 2018.

3.2.2.2 Roteiros de Observação
A pesquisa para realização do diagnóstico arquivístico da gestão dos
documentos da direção do SCH é considerada observação participante, uma vez
que nesse setor está em andamento um projeto de gestão de documentos proposto
pela autora desta pesquisa. E para a descrição da reunião do conselho setorial
adotou-se como estratégia de pesquisa a observação direta não participante.
Definiu-se que seriam elaborados dois roteiros de observação, um para
coletar dados sobre a gestão de documentos de arquivo (APÊNDICE 2) e outro para
observar a reunião do conselho setorial (APÊNDICE4), que teve como objetivo
coletar dados sobre a forma como ocorre o debate e o processo deliberativo.
O roteiro de observação sobre gestão de documentos foi elaborado na
metodologia

para

diagnóstico

de

arquivos

correntes

em

organismos

da

administração pública federal (CAMPOS et al., 1986).
O

diagnóstico

arquivístico

compreende,

além

do

levantamento

das

informações orgânicas nos processos deliberados em conselho, também o
levantamento de dados sobre todas as etapas de gestão documental, ou seja, a
classificação, avaliação, eliminação, armazenamento, quantificação do acervo
documental, descrição arquivística e a forma de tratamento e recuperação das
informações. A descrição arquivística que possibilita a elaboração de instrumentos
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de acesso à informação depende das etapas anteriores da gestão documental, ou
seja, um instrumento de acesso à informação é o produto final das etapas de gestão
documental.

3.2.2.3 Pesquisa no Sistema Eletrônico de Informações
O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é um software disponibilizado pelo
Governo Federal, mediante celebração de acordo de cooperação com o Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para os órgãos da administração
pública federal. É um sistema para tramitação de processos e documentos
eletrônicos, que possibilita uma série de benefícios, dentre eles, agilidade de
tramitação processual, a transparência administrativa, e a sustentabilidade.
A pesquisa no SEI teve por objetivo mapear o processo decisório por meio do
monitoramento informacional dos processos deliberados em reuniões plenárias do
conselho setorial no período de um ano.
O SEI foi implantado oficialmente na UFPR em 08 de dezembro de 2016 e a
partir dessa data a UFPR passou a tramitar processos hibridamente, ou seja, os
processos abertos anteriores a essa data continuavam tramitando em papel e os
processos abertos a partir de dezembro de 2016 passaram a ser abertos e tramitar
eletronicamente. Considerando esse fator, os critérios para a seleção dos processos
para esta pesquisa foram: ter sido conduzido à decisão por meio de votação em
reunião plenária do conselho setorial e estar tramitando via SEI durante o período de
junho de 2017 a junho de 2018, o que totalizou dez processos deliberativos para a
amostra.
Portanto, foram 10 processos analisados no período de um ano e para
mapear os 10 processos selecionados foi elaborado um instrumento denominado
Ficha de Mapeamento de Informações Orgânicas com os seguintes campos
apresentado no Quadro13.
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Quadro 13:Ficha de Mapeamento de Informações Orgânicas do Processo Deliberativo
DATA

UNIDADE

ETAPAS

DOCUMENTOS
GERADOS/INCLUÍDOS

DOCUMENTOS
SUBSIDIÁRIOS
EXTERNOS AO SCH

DOCUMENTOS
SUBSIDIÁRIOS PRODUZIDOS
INTERNAMENTE AO SCH

Fonte: AAutora; 20018.

As fichas foram aplicadas a cada um dos 10 processos selecionados e a partir
da aplicação foi possível identificar os documentos produzidos internamente ao SCH
subsidiários à cada etapa decisória do trâmite processual, com o objetivo de
identificar as tipologias documentais necessárias aos processos com deliberação em
plenária para então triangular esses resultados com os resultados dos questionários.
Os documentos de cunho arquivísticos produzidos internamente à unidade
analisada são aqueles que contêm as informações orgânicas do setor, porém o
monitoramento informacional nos processos deliberativos permitiu também a
identificação dos documentos institucionais necessários ao processo decisório
produzido externamente ao setor. A intenção da identificação dos documentos
internos e externos foi para efeito de comparação de resultados.

3.2.3 A Proposta da Pesquisa: catálogo online
Os dados coletados foram reunidos e discutidos com base no referencial
teórico definido inicialmente. Os dados sobre o processo decisório coletado por meio
da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental, do questionário aplicado aos
conselheiros, do questionário à assistência do Conselho Setorial e do Roteiro de
Observação da Reunião foram reunidos para relacionar o processo decisório ao uso
da informação e justificar a necessidade de implementação da proposta.
Os resultados do levantamento de tipologias documentais necessárias ao
processo decisório foram coletados por meio dos questionários aplicados aos
conselheiros e por meio da pesquisa no sistema, pelas aplicações das fichas de
mapeamento de informações orgânicas. Esses resultados serviram de base para
identificar os documentos a serem priorizados na fase de descrição arquivística e
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também para comporem prioritariamente o instrumento de acesso à informação
proposto pela pesquisa.
A proposição do instrumento de acesso à informação no formato de catálogo
ocorreu a partir da conformidade do instrumento de acesso com a NOBRADE,
Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Os resultados da pesquisa apontaram
atas e pareceres como tipos de documentos a serem priorizados na descrição, e
como itens documentais, enquadram-se no nível 5 de descrição da NOBRADE,
sendo o catálogo o instrumento que permite a descrição de itens documentais,
conforme a definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística:
Catálogo é o instrumento de acesso de pesquisa organizado segundo
critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a
descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais
fundos, de forma sumária ou analítica (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 45).

A definição dos campos do catálogo, também foi determinada com base na
NOBRADE, assim como a seleção da plataforma indicada para disponibilizar o
catálogo online aos usuários foi selecionada considerando o fato de suportar os
metadados definidos pela NOBRADE.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos para cada objetivo
específico proposto neste trabalho:
a) Analisar a estrutura e processo decisório no âmbito do conselho
setorial;
b) Verificar a gestão dos documentos e informações orgânicas;
c) Identificar as tipologias documentais e informações relevantes ao
processo decisório;
d) Propor um instrumento de acesso a informação padronizado em
conformidade com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística NOBRADE.
Buscou-se relacionar os tipos de documentos com maior frequência de
subsídio decisório durante a tramitação dos processos deliberativos pesquisados no
sistema SEI aos tipos documentais apontados pelos conselheiros como os mais
necessários para subsidiar suas votações e elaboração de pareceres. A partir
desses resultados foi possível identificar as informações orgânicas prioritárias ao
processo deliberativo e propor um instrumento de acesso a essas informações,
intencionando reduzir incertezas e conferir maior segurança ao processo de tomada
de decisão.
Houve análise, também, sobre o roteiro de observação de uma reunião
ordinária deliberativa do Conselho Setorial, observação participante sobre a gestão
dos documentos, aplicação de questionários a 12 conselheiros titulares e pesquisa
no Sistema Eletrônico de informações, por meio de mapeamentos de informações
orgânicas em 10 processos deliberativos.
Estas macros etapas são discutidas em detalhe a seguir.
4.1 O PROCESSO DECISÓRIO NO CONSELHO SETORIAL DO SCH
O levantamento de informações institucionais no PDI, regimentos e
resoluções para traçar o perfil decisório, possibilitou a identificação de que o perfil
organizacional da UFPR pode ser classificado como sistema consultivo. O sistema
consultivo, segundo Likert (1961) tem um processo decisório do tipo participativo,
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pois as decisões são delegadas aos níveis hierárquicos e devem ser pautadas pelas
políticas e diretrizes definidas pelo nível institucional e consultivo visto que a
participação de todos os níveis pode ser representada.
A pesquisa aos documentos constitutivos associados à pesquisa na
legislação do ensino superior define o processo decisório como modelo colegiado,
conforme o artigo Art. 56 da LDB:
As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da
gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados
deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade
institucional, local e regional (BRASIL, LDB, 2017).

Nos aspectos legais o modelo decisório dessas instituições é classificado
como colegiado, sendo o governo colegiado caracterizado por tomar decisões por
meio de conselhos superiores ou órgãos colegiados superiores, porém os principais
estudos sobre processo decisório em universidades não apontam somente essa
classificação para o processo decisório das universidades públicas. Estudos
desenvolvidos por Leitão (1985 e 1993), Simão (2004) e Moreno (2006) também
analisam processos decisórios.
Leitão (1985 e 1993) reuniu como referencial teórico cinco modelos decisórios
para pesquisar a tomada de decisão em universidades: burocrático, racional,
político, anárquico e colegiado e analisou o processo decisório por meio de estudos
de caso múltiplos, concluindo que a decisão na universidade, em especial na pública
é complexa demais para adotar um modelo ou um conjunto deles, pois ocorre
nessas organizações uma miscigenação de vários modelos, dependendo do
contexto e do momento. O estudo de Simão confirmou as conclusões de Leitão ao
concluir que nenhum dos modelos por ele testados operava isoladamente:
Todos em maior ou menor intensidade estão presentes no processo
decisório das universidades. Este estudo apesar de restrito a uma
universidade confirma a conclusão principal de Leitão: nenhum modelo
isoladamente nem o conjunto dos cinco modelos constantes da bibliografia
descreve de forma completa o processo decisório da Academia (SIMÃO,
2004, p.13).

Moreno (2006) também considerou os modelos burocráticos, racional, político,
anárquico e colegiado como os principais para estudar o processo decisório em uma
universidade pública e detectou em seu estudo que:
Existe uma linha muito tênue que perpassa por alguns modelos. Por
exemplo, em dado momento, adota-se o modelo burocrático com normas
escritas e registradas como o Estatuto e o Regimento Geral. Outras vezes,
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prevalece o modelo colegiado, não só na estrutura organizacional, mas
também nas ações por meio de consenso entre os pares. Em alguns
momentos, observa-se a adoção do estilo anárquico, pois seus profissionais
requerem autonomia para execução das tarefas, exigindo participação no
processo decisório, ou muitas vezes não comandam, mas sim negociam
(MORENO, 2006, p.176).

A partir das conclusões dessas pesquisas, acrescenta-se a seguir,
considerações específicas sobre o processo decisório no âmbito do Conselho
Setorial (CS) do SCH, coletadas por meio de pesquisa aos documentos
constitutivos, organograma do setor, questionários aplicados aos conselheiros
titulares e do roteiro de observação de uma reunião deliberativa ordinária do
Conselho Setorial.
A análise da estrutura organizacional do SCH pelos documentos constitutivos
e pelo organograma permitiu identificar que o setor não possui uma unidade
específica para assessoria ao conselho. A pesquisa no Manual de Atribuições
(UFPR, 2007) indica que a secretaria do setor tem por atribuições receber os
processos, elaborar as pautas das reuniões deliberativas e enviar convocações aos
conselheiros, encaminhar os processos aos relatores, secretariar as reuniões,
registrar as decisões em atas e encaminhá-las para publicação e cumprimento das
deliberações. A consulta ao manual associada à consulta aos documentos
constitutivos e ao organograma do setor indica que a assistência ao conselho ocorre
por meio da secretaria do SCH, da qual procede aos devidos encaminhamentos aos
processos deliberativos.
Por meio das respostas à primeira questão dos questionários aplicados aos
conselheiros foi possível constatar que não existe um procedimento padrão instituído
para ser seguido sequencialmente no preparo para as votações ou para a
elaboração de pareceres. As respostas indicam que cada conselheiro adota um
procedimento próprio, cabendo a cada membro, ao ingressar no conselho, formular
sua própria metodologia de pesquisa para as votações e buscar orientações
necessárias para a elaboração dos pareceres, seguindo um modelo para a redação
dos pareceres disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informações, o sistema onde
tramitam os processos. Esse fator evidencia a inexistência de treinamento formal
como pré-requisito ao ingresso do decisor no conselho. O modelo do parecer
disponibilizado no sistema pode ser visualizado no Quadro 14.
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Quadro 14: Modelo de parecer de relatorias
PARECER Nº
PROCESSO Nº
INTERESSADO:
ASSUNTO:
Digite aqui o texto do assunto... .... .
Digite aqui o texto do item da ementa... .... .

Senhor [[nome do cargo da autoridade a quem o Parecer será submetido]],
I. RELATÓRIO
Digite aqui o texto do item... .... .
II. FUNDAMENTAÇÃO
Digite aqui o texto do item... .... .
Citação.
III. CONCLUSÃO
Digite aqui o texto do item... .... .

À consideração superior.

Fonte: UFPR/Sistema Eletrônico de Informações, 2018.

Essas constatações apontam uma possível relação com a resposta de 2
participantes da pesquisa, que mencionaram a recorrência a contatos pessoais com
servidores técnicos-administrativos do setor ou a conselheiros com maior tempo de
conselho para obtenção de instruções e subsídios informacionais para a elaboração
de pareceres.
A observação não participante de uma reunião do conselho setorial
possibilitou a verificação da sequência de uma reunião deliberativa do conselho
setorial. A sessão teve início com a abertura pela presidente, leitura da pauta e
leitura do parecer da relatora sobre o processo a ser deliberado. Após o término da
leitura do parecer, que negou provimento a um recurso, o mesmo foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Nesta reunião não foram observados
questionamentos ou debates sobre o parecer emitido, passando, logo em seguida a
discussões de outros assuntos referentes à ordem do dia. Aparentemente, para esse
processo específico, a leitura do parecer pelo relator foi suficientemente
esclarecedora a todas as dúvidas que poderiam ocorrer.
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As causas sobre a ausência de questionamentos e debates sobre esse
parecer não foram investigadas por esta pesquisa, cabendo uma investigação
posterior com a finalidade de detectar se as omissões nos questionamentos sobre
determinado processo podem estar associadas à dificuldade para acessar
informações e fundamentar as decisões, ou à insuficiência de tempo entre a
convocação e a realização da reunião, ou ainda, ao elevado nível de certeza no
momento de proceder ao voto.
A análise da estrutura organizacional do SCH por meio dos documentos
constitutivos, do organograma do setor e do Manual de Atribuições, também permitiu
identificar que o SCH não possui uma unidade específica responsável pela coleta,
organização e distribuição de dados e informações sobre os processos e respectivas
decisões do conselho. E sobre o uso e acesso à informação no processo decisório
do Conselho Setorial do Setor de Ciências Humanas, o roteiro de observações sobre
a gestão de documentos de arquivos (APÊNDICE 2) permitiu a constatação da
inexistência de um sistema que possibilite o gerenciamento das informações
arquivísticas, dentre elas as orgânicas; e também não possui instrumentos de
acesso à informação que permitam a disponibilização e difusão das informações de
forma padronizada e direcionada. Isto não somente ao processo decisório, como
também à publicação de informações de maneira a atender a Lei de Acesso à
Informação, proporcionando a transparência do funcionamento do setor e a
segurança e agilidade do processo decisório.
A aplicação dos questionários trouxe uma sugestão importante por parte dos
membros do CS, 50% dos respondentes da questão aberta descritiva (APÊNDICE 1)
sobre sugestões para facilitar o acesso aos documentos, registraram como
recomendação

a

disponibilização

online,

sendo

que

41,7%

sugeriu

a

disponibilização online de atas e pareceres especificamente, apontando como
deficiência a ausência de uma “memória decisória”. A representação gráfica das
sugestões pode ser visualizada no Gráfico 1.
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Gráfico 1:Sugestões dos Conselheiros sobre o acesso aos documentos mais consultados
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.

O conjunto dessas constatações aponta para o uso de informações mais
próximo às características de uso informacional referente ao modelo decisório
anárquico, onde não ocorre uma sistematização para o acesso às informações.
Segundo Choo (2003, p.301), no modelo decisório anárquico “as soluções e
alternativas estão desligadas dos problemas e as informações entram e saem das
decisões de maneira um tanto aleatória”, sem tratamento e sistematização.
4.2 GESTÃO DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ORGÂNICAS
A

informação

arquivística

apresenta

uma

série

de

propriedades,

peculiaridades e particularidades já enumeradas e apresentadas no item 2.2.3 do
Referencial Teórico, e necessita de metodologia e legislação própria para sua
gestão. A informação orgânica, um tipo de informação arquivística, é contida em
documentos

arquivísticos,

consequentemente,

também

necessita

desses

procedimentos metodológicos para seu tratamento e difusão. O tratamento dessas
informações ocorre por meio da aplicação dos procedimentos da gestão documental.
Conforme apontado no referencial teórico sobre as universidades públicas, “a
produção de documentos de arquivo encontra-se em uma situação híbrida na quais
documentos em papel são produzidos concomitantemente a documentos digitais e
vice-versa (BARROS, 2016, p.34). Segundo Paixão, “nesta matéria, atualmente, os
arquivos encontram-se numa fase híbrida, com a utilização simultânea dos suportes
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físico e digital, no entanto, o futuro deverá passar pela gradual sobreposição do
digital” (PAIXÃO, 2012).
A situação da unidade analisada enquadra-se nessa caracterização, onde
parte da produção documental atual ocorre nos sistemas eletrônicos com
documentos produzidos nato-digitalmente e parte da produção documental em
papel. Além das massas documentais acumuladas em suportes convencionais que
durante décadas nunca receberam um tratamento de gestão documental que os
preparasse para a digitalização e inserção em sistemas de gerenciamento eletrônico
(GED). Desta forma, este tópico foi dividido em dois subtópicos: o primeiro referente
ao tratamento dos documentos em suporte físicos (papel) e o segundo referente aos
documentos nato-digitais.

4.2.1 O Tratamento dos Documentos em Suporte Físico
O diagnóstico do tratamento e recuperação das informações orgânicas teve
como base o Roteiro de Observação de Gestão de Documentos de Arquivo
(APÊNDICE 2) que teve por finalidade coletar dados para relatar o tratamento dos
documentos arquivísticos com informações orgânicas da unidade analisada, o Setor
de Ciências Humanas.
O arquivo setorial é composto por uma massa documental acumulada de
aproximadamente 300 metros lineares de documentação, que não havia sido
gerenciada durante os 80 anos de existência do setor. A Figura 17 retrata a situação
da documentação anterior à implantação do projeto de gestão documental, refletindo
a realidade da gestão documental nas universidades já apontadas no item 2.3.2:
Nas universidades, os arquivos onde são recolhidas as informações
orgânicas geralmente não estão providos de metodologias arquivísticas, por
vezes, armazenando-se, indiscriminadamente, todos os documentos
produzidos, enquanto outras vezes são eliminados documentos sem critério
de avaliação, seleção e descarte, correndo-se o risco de perder registros
que têm valor permanente, contendo informações de relevância para a
administração, ou até mesmo fatos históricos (CARVALHO, LONGO, 2002,
p.115).
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Figura 17: Massa Documental Acumulada pelo SCH/UFPR - período pré-implantação do projeto de
Gestão Documental (2011)

Fonte: Arquivo SCH

O espaço físico onde era depositada a documentação era chamado de
“arquivo morto”, outra característica comum a outras universidades públicas,
conforme constatado no referencial teórico:
Uma “cultura” arquivística que se evidencia no uso do termo “arquivo morto”
para designar certos depósitos, ou então, pela escassez absoluta de
instrumentos de acesso à documentação; pela eliminação indiscriminada;
pela “preservação” da totalidade da documentação, sem nenhum critério de
seleção quanto à natureza ou valor de cada documento, resultando no mau
gerenciamento das informações orgânicas (CALDERON et al, 2004, p. 103).

Verificou-se que a situação anterior à execução do projeto de gestão
documental era exatamente a situação das universidades públicas relatadas pelos
pesquisadores citados no referencial teórico, situação comum a maioria das
universidades públicas brasileiras, exceto algumas poucas como USP e UNICAMP
que possuem um Sistema de Arquivos instituído.
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No Setor de Ciências Humanas da UFPR, de, aproximadamente, 300 metros
lineares de documentos acumulados, o projeto contabiliza, até o momento, um total
aproximado de 160 metros lineares de documentos tratados na etapa de
classificação e acondicionamento.
Os documentos gerados em função das atividades do SCH estão sendo
devidamente classificado em conformidade com a Portaria MEC nº 1.261 de 2013,
ou seja, classificados pelos respectivos códigos de classificação e temporalidade
oficiais da administração pública, publicados pelo CONARQ e Arquivo Nacional:
 Para os documentos das atividades meio: Código Classificação,
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativo as
Atividades-Meio da Administração Pública, publicado pelo Conselho
Nacional de Arquivos – CONARQ (2001), aprovado pela resolução Nº 14,
de 24 de outubro de 2001 (CONARQ, 2001);
 Para os documentos das atividades fim: Código de Classificação e
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo
relativo às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior,
publicado pelo do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos da
Administração Pública Federal – SIGA (ARQUIVO NACIONAL, 2011),
aprovado pela portaria n° 092, de 23 de setembro de 2011 (ARQUIVO
NACIONAL, 2011).
Após a aplicação dos códigos de classificação, foi possível a aplicação das
Tabelas de Temporalidade oficiais referentes aos respectivos códigos, determinando
os prazos de guarda para cada código especificamente. Após a aplicação das
Tabelas de Temporalidade e fixação dos prazos de guarda e eliminação,
determinou-se os seguintes percentuais aproximados para cada fase documental,
observando que esses percentuais podem mudar conforme o processo de
classificação avança:
- Documentos de Valor Permanente: 35%
- Documentos Intermediários: 30%
- Documentos Passíveis de Eliminação: 25%
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A partir dos dados coletados co
com
m o roteiro de observação (APÊNDICE 2), os
documentos amostrados foram do gênero textual, predominantemente, e em regular
estado
ado de conservação. A
As
s condições atuais de armazenamento dos documentos
intermediários e permanentes estão representadas na Figura 18..
Figura 18:: Visão parcial do arquivo intermediário permanente

Fonte: Arquivo SCH.

Os documentos classificados como permanentes recebem um tratamento de
higienização, incluindo retirada de objetos metálicos e acondicionamento em
invólucro alcalino para preservação. A Figura 19 apresenta o acondicionamento dos
documentos classificados com valor permanente
permanente.
Os documentos classificados como passíveis de eliminação pelas tabelas
oficiais são transferidos para um local distinto daqueles classificados como
permanentes e intermediários. Os passíve
passíveis
is de eliminação também estão sendo
classificados de acordo com os códigos oficiais de forma a comporem as séries
documentais a serem listadas e, posteriormente, encaminhadas a Comissão
Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), para os respectivos pare
pareceres
de equipe multidisciplinar composta por arquivistas, historiadores e analistas
jurídicos que deverão avaliar a eliminação das séries sob a perspectiva dos valores
arquivístico, histórico e jurídico e emitir seus pareceres.
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Figura 19:Acondicionamento
:Acondicionamento de documentos de valor permanente em invólucro alcalino para melhor
preservação

Fonte: Arquivo SCH.

Após a autorização da CPAD, as listagens de eliminação das séries devem
ser encaminhadas ao Arquivo Nacional para devida homologação, e no caso de
séries de documentos financeiros, devem ter também a homologação do Tribunal de
Contas da União (TCU).. Após a
as
s devidas homologações, então ocorre a publicação
em Diário Oficial da União, de um edital de eliminação de documentos,
especificando as séries e suas datas
datas-limite. Em seguida à publicação, as séries
autorizadas podem ser elimin
eliminadas, obedecendo a resolução n⁰ 40 do CONARQ, que
dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos na administração
pública; determinando, inclusive, em seu artigo 5
5⁰ a observância das normas legais
em relação à preservação do meio ambiente e sustentabilidade. A Figura 20
apresenta as condições atuais dos documentos que aguardam o processo de
eliminação.
A forma de acesso à informação, na fase atual é elementar e provisória,
ocorrendo por meio de planilhas eletrônicas, contendo campos básicos de
recuperação das informações sem ainda, atender aos requisitos da NOBRADE.
O projeto contou com a participação d
de
e uma equipe de seis pessoas de nível
médio

contratadas para

as

etapas

de classificação,

acondicionamento e

planilhamento de, aproximadamente, 50% de toda a massa documental acumulada
pelo setor. A contratação de parte da classificação documental foi um ex
experimento e
o projeto não tem intenção de repetir essa modalidade de execução dos trabalhos.

111

Figura 20:Documentos
:Documentos classificados com temporalidade prevista aguardando o processo de
eliminação – Imagem parcial

Fonte: Arquivo SCH.

Para etapas futuras, visando otimizar o gerenciamento das execuções, o
projeto pretende contar com a colaboração de alunos bolsistas da própria
universidade, que receberão treinamento.. O projeto prevê as seguintes etapas:
a) Conclusão

das

etapas

de

classifica
classificação,
ção,

acondicionamento

e

planilhamento básico da massa documental acumulada;
b) Estudo das eliminações e suas listagens, conforme estabelecidos nos
planos de classificação e tabelas de temporalidade oficiais, preparando as
séries para os trâmites legais de eli
eliminação;
c) Definição do quadro de arranjo mais adequado;
d) Elaboração de vocabulário controlado;
e) Descrição arquivística de todo o acervo permanente nos formatos das
normas oficiais para a recuperação por meio de um SIGAD, incluindo
operações como: captura de d
documentos,
ocumentos, aplicação do plano de
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classificação e procedimentos que garantam o acesso e a preservação,
conforme preconiza o e-ARQ Brasil;
f) Digitalização em conformidade com a Resolução nº 31, de 28 de abril
de 2010 do CONARQ, que dispõe sobre a adoção das Recomendações
para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes;
g) Elaboração e publicação de instrumentos de acesso à informação:
guias, inventários e catálogos.
Com a disponibilização dos documentos digitalizados em plataformas de
acesso, o objetivo é a difusão da informação, aumentando o índice de pesquisa,
além de evitar que o pesquisador tenha necessidade de manusear documentos
físicos, visando não somente a preservação dos documentos originais como a
otimização da pesquisa, prevendo também a determinação dos níveis de acesso aos
documentos restritos, conforme determina a Lei de Acesso à Informação.
O sistema de arranjo ainda não foi determinado de forma definitiva, pois
depende da finalização da etapa de classificação para determinar todas as séries
documentais que irão compor o quadro de arranjo.
O processo de descrição arquivística depende da classificação do acervo,
portanto para a elaboração do instrumento de acesso à informação, proposto nesta
pesquisa, recomenda-se que os documentos que forem identificados com maior
relevância ao processo decisório tenham prioridade na fase descritiva para serem
incluídos no catálogo.

4.2.2 O Tratamento dos Documentos Nato-digitais
A UFPR conta com informatização na produção e tramitação de seus
processos administrativos. Em dezembro de 2016 a universidade passou a tramitar
seus processos via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), e, portanto, a partir
dessa data seus processos administrativos tornaram-se nato-digitais. O SEI acelerou
o trâmite processual, reduzindo não somente o tempo de tramitação como também o
risco de perda de processos e aumentando a transparência administrativa, entre
outros benefícios.
Porém, o SEI é um sistema que tem por finalidade tramitar processos, não foi
desenvolvido para ter as funcionalidades e aplicações de um SIGAD, a
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saber:Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Verifica-se,
também, que na Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) a qual pertence a
unidade de análise, não há interoperabilidade do SEI com um SIGAD, para uma
gestão arquivística desses processos nato-digitais que possibilite a aplicação das
tabelas de temporalidades oficiais, com controle sobre os prazos de guarda e
destinação, armazenamento seguro e procedimentos que garantam o acesso e a
preservação a médio e longo prazo desses documentos arquivísticos digitais no
sistema eletrônico, conforme preconiza o e-ARQ Brasil. O e-ARQ Brasil é o Modelo
de Requisitos oficial para implementação de SIGADs nas instituições brasileiras,
produzido pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARQ, e tem por
objetivo:
Orientar a implantação da gestão arquivística de documentos digitais e não
digitais, fornecendo especificações técnicas e funcionais, além de
metadados, visando a orientar a aquisição e/ou especificação e
desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão arquivística de
documentos (CONARQ, 2011, p.12).

A ausência de um SIGAD para gerenciar os documentos arquivísticos natodigitais, ou até mesmo de um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos
(GED), corrobora, mais uma vez, com os relatos do referencial teórico a respeito do
gerenciamento de documentos eletrônicos nas universidades públicas:
De acordo com as respostas, as três universidades não possuem um
sistema de gerenciamento arquivístico para documentos eletrônicos da
instituição nem fizeram menção ao uso de aplicativos ou banco de dados
para gerenciar documentos. Esse resultado impede que se faça uma
análise quanto à utilização do Modelo de Requisitos para Sistemas
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-Arq Brasil) e pode
significar que as instituições não fazem uso de documentos eletrônicos, o
que é muito pouco provável, ou que esses documentos não vêm sendo
tratados de forma adequada (CASTANHO, CARPES, 2014, p.87).

Utilizar um SIGAD para interoperar com o SEI não seria o mesmo que adotar
apenas um sistema de GED. De acordo com o CONARQ, os SIGADs são diferentes
dos sistemas de GEDs, comumente adotados para gerenciar e disponibilizar
documentos digitalizados:
Um GED trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto o
SIGAD parte de uma concepção orgânica, qual seja, a de que os
documentos possuem uma inter-relação que reflete as atividades da
instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GED nem
sempre incorpora o conceito arquivístico de ciclo de vida dos documentos
(CONARQ, 2011, p.11).
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Um SIGAD permitiria não somente a gestão arquivística dos processos
eletrônicos, como também de todos os documentos arquivísticos nato-digitais
produzidos pelo setor. Permitiria a aplicação de todas as atividades da gestão
documental e, “por conseguinte, o gerenciamento do documento arquivístico natodigital em todas as fases, de arquivo corrente, passando ao intermediário, até ser
eliminado ou armazenado permanentemente” em um repositório digital (LIMA,
SCHAFER, 2012, p.145).
É necessário estudar e planejar formas de desonerar o ambiente de gestão
do SEI em médio prazo, evitando o comprometimento de longo prazo no
processamento das informações, levando em consideração os princípios da gestão
documental sobre planos de classificação, prazos de guarda e eliminação desses
processos em conformidade com a legislação. Sem estas precauções muitos
documentos de valor permanente podem se perder por não estarem devidamente
classificados e avaliados dentro do sistema, e a perda de documentos públicos de
valor permanente, configura-se crime, nos termos da Lei 8.159 de 1991.
Além de estudar a possibilidade de interoperabilidade do SEI com um SIGAD
que possibilitaria gerenciar esses processos do ponto de vista arquivístico, seria
necessário, também, estudar formas de transferência e recolhimento desses
processos a um Repositório Digital Confiável (RDC), para garantir a segurança e
preservação desses processos eletrônicos. Um RDC, segundo Flores e Santos
(2015) é um ambiente autêntico para a preservação do documento digital em longo
prazo, onde todas as ações realizadas sobre os documentos devem ser registradas,
criando-se um histórico de cada objeto digital armazenado, acrescentando
confiabilidade aos conteúdos.
Corrobora-se com Flores e Santos (2016, p.126) que sistemas de
informações desprovidos de RDCs não asseguram o documento contra riscos de
fraudes, tornando a informação registrada em meio digital sujeita a intempéries que
poderão colocar em risco o acesso e a confiabilidade dos documentos arquivísticos.
Os autores observam que o “documento arquivístico digital contempla uma série de
vantagens, no entanto, a ausência de procedimentos adequados de segurança e de
preservação pode comprometer sua confiabilidade, autenticidade e acesso”.
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4.3 TIPOLOGIAS DOCUMENTAIS RELEVANTES AO PROCESSO DECISÓRIO
A etapa para desenvolvimento do objetivo específico de identificar as
tipologias documentais e informações relevantes ao processo decisório foi dividida
em 2 fases: a pesquisa no sistema e a aplicação dos questionários aos conselheiros,
uma vez que esse objetivo foi possibilitado pelos resultados obtidos com a pesquisa
do mapeamento informacional dos processos deliberativos no sistema associado
aos resultados obtidos com a aplicação dos questionários aos conselheiros.
A identificação das informações orgânicas pelo mapeamento informacional da
tramitação dos processos no sistema teve o objetivo de identificar os documentos
internos com maior frequência nas etapas decisórias dos processos decisórios
encaminhados a deliberação em reuniões plenárias do CS. Documentos internos
são considerados aqueles produzidos internamente ao setor, que são os
documentos que contém as informações orgânicas do SCH. Porém, o mapeamento
informacional

dos

processos

deliberativos

no

sistema

também

identificou

documentos relevantes externos ao setor para efeito de comparação.
Os resultados obtidos com a pesquisa no sistema foram comparados aos
resultados da aplicação dos questionários aos conselheiros titulares, que coletou as
opiniões dos membros do CS sobre os documentos considerados necessários ao
processo deliberativo, tanto para subsidiar votações quanto para elaboração de
pareceres. Também foi questionado sobre a necessidade de documentos
institucionais produzidos externamente ao SCH, para efeito de comparação com a
necessidade dos documentos produzidos internamente.

4.3.1 Resultados da Pesquisa no Sistema
A identificação das tipologias documentais com maior frequência nas etapas
decisórias dos processos deliberativos ocorreu pela da pesquisa no Sistema
Eletrônico de Informações por meio da aplicação das Fichas de Mapeamento de
Informações Orgânicas (APÊNDICE 3) aplicadas a 10 processos deliberativos com
decisões votadas em reuniões plenárias do conselho Setorial durante o período de
um ano, período compreendido de junho de 2017 a junho de 2018.
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O Quadro 15 apresenta uma ficha com informações coletadas a cada etapa
decisória de um dos processos deliberativos pertencentes à amostra.
Quadro 15: Ficha de Mapeamento de Informações do Processo Deliberativo

Data

Unidade

ETAPAS

DOCUMENTOS
GERADOS/INCLUÍDOS

DOCUMENTOS
SUBSIDIÁRIOS
EXTERNOS AO SCH

DOCUMENTOS
SUBSIDIÁRIOS
PRODUZIDOS
INTERNAMENTE AO SCH

Recurso administrativo,
Declaração de nota,
Correspondência eletrônica,
Parecer de comissão,
Avaliação acadêmica

21/05/2018

UFPR/R/CH/CH

Processo público
gerado

21/06/2018

UFPR/R/CH

Encaminhamento
para ciência e
manifestação do
Departamento

Despacho interlocutório

21/06/2018

UFPR/R/CH/CH

Encaminhamento ao
relator

Despacho interlocutório

21/06/2018

UFPR/R/CH/
PGANS

Manifestação do
Departamento

Memorando (consta como
ofício, porém trata-se de um
memorando)
Correspondências
eletrônicas,
Regimento do programa de
pós-graduação,
Parecer de comissão,
Ata de reunião de colegiado,

21/06/2018

UFPR/R/CH/
PGANS

Inclusão de
documentos

25/06/2018

UFPR/R/CH/
PGLET

EMISSÃO DE
PARECER

26/06/2018

UFPR/R/CH/CH

REUNIÃO
DELIBERATIVA
CONSELHO
SETORIAL - SCH

20/07/2018

UFPR/R/CH/CH

Interposição de
Recurso

Resolução 32/17CEPE
Regimento Geral UFPR

Parecer de comissão

28/08/2018

14/09/2018

UFPR/R/CH/
PGLET

EMISSÃO DE
PARECER

Resolução 32/17CEPE
PARECER DE RELATORIA
Regimento Geral UFPR

ATA DE REUNIÃO DE
CONSELHO SETORIAL

Resolução 32/17CEPE
Regimento Geral UFPR

Regimento do programa de
pós-graduação
Ata de reunião de colegiado
Parecer de comissão
Regimento do programa de
pós-graduação
Ata de reunião de colegiado
Parecer de relatoria

Recurso administrativo

PARECER DE RELATORIA

Resolução 32/17CEPE
Regimento Geral UFPR

Parecer de comissão
Regimento do programa de
pós-graduação
Ata de reunião de colegiado
Parecer de relatoria
Ata de reunião de Conselho
Setorial

Processo consta em
aberto

Fonte: Sistema Eletrônico de Informações da UFPR (2018).

Para cada processo foram mapeadas as etapas decisórias e para cada etapa
de decisão foram identificados os documentos internos e externos aos SCH que
subsidiaram a decisão naquela etapa. Conforme o trâmite processual vai avançando,
a cada etapa decisória aumenta progressivamente o número de documentos
subsidiários, ou seja, as colunas de documentos subsidiários contêm dados
cumulativos. Consideram-se documentos subsidiários os documentos que se
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evidenciam no processo como fundamentação para fundamentar os pareceres e os
votos.
A consideração como documentos subsidiários tomou como base a resposta
dos questionários sobre os procedimentos adotados, a qual indicou que, apesar de
todos participantes afirmarem que fazem a leitura integral do processo antes de
votar, nem todos indicaram que fazem pesquisa de documentos subsidiários que
não constam no processo. Portanto, esta pesquisa não considerou os documentos
consultados efetivamente e sim como documentos subsidiários, ou seja, documentos
que devem ser lidos ou pesquisados para fundamentar as decisões.
O objetivo do mapeamento informacional foi verificar os documentos internos
e externos de consulta necessária a cada etapa de decisão em cada processo
deliberativo e obter a frequência de cada documento no total dos processos.
Os documentos arquivísticos produzidos internamente ao SCH são os
documentos que contém as informações orgânicas do setor. Os resultados da
pesquisa sobre a frequência dos documentos internos nas etapas decisórias dos
processos deliberativos podem ser visualizados no Gráfico 2.
Observa-se nesse gráfico, que dos 10 processos mapeados, em 9 presumese, considerando a pesquisa realizada no sistema, a consulta a atas de reuniões,
seja de reunião de CS, departamental ou de colegiado de curso, sendo que o único
processo da amostra que não evidencia a consulta a uma ata é o processo aberto
mais recentemente, que não apresentou conclusão ou muitas etapas deliberativas
até a data da análise. E os pareceres de relatoria constam como subsidiários para
as etapas decisórias em 100% dos processos da amostra, conforme representação
do Gráfico 2.
Quanto aos documentos institucionais externos ao SCH, ou seja, os
documentos arquivísticos produzidos no âmbito da UFPR, porém fora do SCH, com
maiores frequências nas etapas decisórias dos processos deliberativos podem ser
visualizados no Gráfico 3.A pesquisa sobre os documentos subsidiários externos ao
SCH apontou as Resoluções dos Conselhos Superiores da universidade com a
maior frequência subsidiária. Dos 10 processos mapeados, 6 evidenciaram a
pesquisa às Resoluções como subsídio para fundamentar a tomada de decisão.
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Gráfico 2: Frequência de Documentos Internos nos Processos Deliberativos do SCH
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Fonte: Dados da Pesquisa,, 2018.

O resultado final da pesquisa no sistema aponta as resoluções e documentos
de convênios com a maior frequência de subsidio decisório dentre os documentos
externos ao setor. E apontou os pareceres de relatoria e as atas de reuniões com a
maior frequência subsidiária
idiária para tomada de decisão dentre os documentos
produzidos internamente ao SCH
SCH,, conforme demonstrado no Gráfico 3:
Portanto, o monitoramento informacional nos processos deliberativos apontou
as atas de reuniões e pareceres de relatoria como os documentos contendo as
informações orgânicas com maiores frequências de subsídio à tomada de decisão
nos processos deliberados em reuniões plenárias do conselho setorial do Setor de
Ciências Humanas.
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Gráfico 3: Frequência de Documentos Externos nos Processos Deliberativos do SCH
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Fonte: Dados da Pesquisa,, 2018.

Os documentos internos ao SCH apontados pela pesquisa no sistema são
documentos diplomáticos, ou seja, são registros legítimos de atos administrativos ou
jurídicos, atas e pareceres de relatorias são documentos de valor probatório, que já
nascem com valor permanente.

4.3.2 Resultados da Pesquisa com os Conselheiros
A pesquisa das informações orgânicas necessárias ao processo decisório foi
realizada por meio da aplicação de questionários específicos, especialmente
produzidos para este fim, aos conselheiros (APÊNDICE 1).. As indagações tiveram o
objetivo de identificar a fiel percepção dos conselheiros quanto a
aos documentos
necessários no
o processo deliberativo sob a perspectiva dos tomadores de decisão,
tanto para subsidiar votações como para a elaboração dos pareceres.
Os documentos produzidos externamente e internamente ao setor foram
listados e os respondentes pontuaram a necessidade de uso dos documentos dentro
da escala de variação de 0 a 4, onde 4 confere o maio grau de imprescind
imprescindibilidade
(detalhes no item 3.2.2.1
3.2.2.1)
Os resultados obtidos co
com a aplicação dos questionários aos conselheiros
sobre a necessidade dos documentos produzidos internamente ao SCH para a
tomada de decisão podem ser vistos no Gráfico 4.
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Gráfico 4:Escala
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Fonte: Dados da Pesquisa,, 2018.

Entre os documentos produzidos internamente ao setor, as atas de reuniões
também foram consideradas pelos conselheiros como a tipol
tipologia
ogia documental mais
necessária para a tomada de decisão, confirmando os resultados da pesquisa no
sistema. As tipologias documentais “programas
programas de cursos e disciplinas”,
disciplinas “grades
curriculares” e “pareceres
pareceres” aparecem em segunda colocação na escala de
necessidade com resultados muito próx
próximos.
Quanto aos documentos institucionais externos ao SCH, ou seja, os
documentos arquivísticos produzidos no âmbito da UFPR, porém fora do SCH, a
necessidade das resoluções foi considerada unânime entre os membros do
conselho setorial. Trata
Trata-se de documentos
ntos referentes à legislação interna da
Universidade (Resoluções dos Conselhos Superiores CEPE, COUN e COPLAD)
COPLAD),
considerada por 100% dos conselheiros como imprescindível para a tomada de
decisão no conselho setorial. Os resultados da pesquisa dos documento
documentos externos
podem ser visualizados no Gráfico 5:
A unanimidade na indicação pelos conselheiros como sendo as “resoluções”
os documentos externos imprescindíveis confirmaram o resultado da pesquisa no
sistema que indicou as resoluções como documentos com a m
maior frequência de
subsídio ao processo decisório.

121

Gráfico 5:Escala
Escala de necessidade dos documentos externos segundo os conselheiros
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Fonte: Dados da Pesquisa,, 2018.

A confirmação "pesquisa no sistema x conselheiros”não
não se repete para os
demais documentos externos
externos.. Na opinião dos conselheiros, os mais pontuados
como necessários foram “editais” e “portarias”e
”e a pesquisa no sistema apontou
“convênios” com maior frequência.
Comparando os resultados da pesquisa no sistema com os resultados obtidos
pelos questionários temos os resultados no Quadro 16. Observa-se
Observa
que não existe
contradição entre os dados apontados pela pesquisa no sistema e os dados
fornecidos pelos participantes da pesquisa referentes aos tipos documentais “atas e
pareceres”. Oss resultados para esses documentos são coerentes, desprezando
desprezando-se
proporções.
Quadro 16:: Comparação de resultados da Pesquisa no Sistema e Opinião dos Conselheiros
TÉCNICA DE COLETA DE
DADOS

DOCUMENTOS INTERNOS

DOCUMENTOS EXTERNOS

Pesquisa no sistema

Atas, Pareceres

Resoluções, Convênios

Questionários

Atas, Grades Curriculares,
Pareceres, Programas.

Resoluções, Portarias

Fonte: A Autora, 2018.
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Outro dado importante evidenciado pela aplicação dos questionários trouxe
uma sugestão importante por parte dos membros do CS, onde 53% dos
respondentes da questão aberta descritiva (APÊNDICE 1) sobre sugestões,
registraram como recomendação a disponibilização online de atas e pareceres de
forma a constituir a memória das decisões tomadas, de forma tematizada, permitindo
a pesquisa por vários campos, inclusive por assuntos e apontaram como deficiência
a ausência de uma “memória decisória”.
Considerando esses resultados, recomenda-se que os documentos internos
grades curriculares e programas de disciplinas sejam disponibilizados na página de
cada curso e que as atas de reuniões (Conselho Setorial, Departamentais e de
colegiados de curso) e os pareceres de relatoria sejam os documentos prioritários a
serem descritos e incluídos no instrumento de acesso à informação padronizado
pela NOBRADE proposto por essa pesquisa.
Quanto aos documentos produzidos externamente ao Setor de Ciências
Humanas, não se constitui objetivo desta pesquisa fazer propostas a eles
relacionadas, no entanto, a pesquisa considerou seus resultados para identificar os
documentos externos de maior relevância ao processo decisório e, estando as
resoluções entre eles, justificar a importância da vinculação das resoluções aos
pareceres no catálogo.
As

resoluções

dos

conselhos

superiores

da

UFPR

encontram-se

disponibilizadas na página da Secretaria dos Órgãos Colegiados e devido a sua
importância para o processo decisório na instância do conselho setorial, recomendase a menção das resoluções utilizadas no campo “unidades de descrição
relacionadas” de forma a criar uma vinculação à fundamentação legal dos
pareceres, tornando a pesquisa mais consistente.
4.4 PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO: CATÁLOGO
ONLINE
A proposta deste trabalho constitui-se em um catálogo online contendo os
documentos orgânicos de maior relevância ao processo deliberativo no âmbito do
Setor de Ciências Humanas (SCH) da Universidade Federal do Paraná, a saber:
atas e pareceres de relatoria, devidamente identificados no desenvolvimento deste
trabalho. O catálogo online disponibilizará, de forma controlada, as atas de reuniões
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do conselho setorial, das demais secretarias que compõem o SCH e também os
pareceres de relatorias dos processos deliberados em reuniões plenárias do
conselho setorial do SCH, de forma a compor um conjunto de jurisprudências para
matérias que tenham o mesmo objeto temático, que poderá ser adotado como
parâmetro referencial junto ao conselho e câmaras setoriais para instrução de
relatorias.
Estes documentos foram definidos como séries documentais prioritárias a
serem contempladas na fase descritiva do projeto do arquivo do SCH, e, portanto,
essas séries documentais tornaram-se objeto da proposta. Os resultados da
pesquisa indicam que elas devem ser tratadas com prioridade e descritas com maior
nível de profundidade em relação às demais séries que compõem o arquivo do
setor. Importante destacar que a implantação desta proposta depende da conclusão
da etapa descritiva.
A NOBRADE, Norma Brasileira de Descrição Arquivística, é a norma adotada
para a proposta do instrumento de descrição e acesso, por dois motivos principais,
sendo o primeiro deles por ser prescrita pelo Conselho Nacional de Arquivos CONARQ a todos os órgãos que compõe o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR),
conforme determina a Resolução nº 28, de 17 de fevereiro de 2009 do CONARQ. E,
sendo a UFPR integrante do SIGA, Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos
da administração Pública Federal, por meio da subcomissão SIGA/MEC, deve
enquadrar-se às normativas do CONARQ.
O segundo motivo deve-se ao fato de que a descrição arquivística
padronizada pela NOBRADE facilita a inclusão dos dados em sistemas ou
plataformas de acesso em meios digitais (CONARQ, 2006), considerando que a
proposta deste trabalho consiste na publicação de um catálogo online, de atas e
pareceres de relatorias.
A padronização da descrição tem como objetivo estruturar a informação a
partir de elementos de descrição comuns e, de acordo com a NOBRADE apresenta
como vantagens:
a) maior qualidade ao trabalho técnico;
b) economia dos recursos aplicados;
c) otimização das informações recuperadas.
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Além disso, a normalização em sistemas manuais facilita posterior passagem
dos dados para sistemas automatizados e o intercâmbio nacional ou internacional de
dados.
A NOBRADE classifica os níveis de descrição de acordo com sua hierarquia,
considerando a existência de 6 principais níveis de descrição, a saber:
 acervo da entidade custodiadora (nível 0),
 fundo ou coleção (nível 1),
 seção (nível 2),
 série (nível 3),
 dossiê ou processo (nível 4) e
 item documental (nível 5).
 São admitidos como níveis intermediários o acervo da subunidade
custodiadora (nível 0,5), a subseção (nível 2,5) e a subsérie (nível 3,5)
(CONARQ, 2006, p.12).

Desta forma, a descrição de itens documentais, no caso atas e pareceres,
enquadram-se no nível n. 5 de descrição, tanto da norma internacional, ISAD(G),
quanto da norma brasileira, a NOBRADE. A respeito dos níveis de descrição Lopez
explica que:
Os níveis das atividades de descrição deverão sempre corresponder aos
níveis da classificação dos documentos. Assim, diferentes tipos de
instrumentos de pesquisa se definem em função da menor ou maior
profundidade desejada na descrição dos níveis da classificação arquivística.
(LOPEZ, 2002, p.22).

Dessa forma, considerando os aspectos supracitados, o instrumento de
descrição e acesso à informação indicado para este nível de descrição é o catálogo,
que, conforme a NBR 9578, pode ser elaborado de acordo com diversos critérios
como: tema, tempo, nome ou lugar. Segundo Lopez (2002, p.32), o catálogo permite
a “continuidade da descrição da série iniciada com o inventário, detendo-se, em
cada documento, respeitando ou não a ordenação destes dentro da série”.
A NOBRADE foi também a referência para a definição dos campos
informacionais a serem contemplados pelo catálogo. Conforme apresentado no
tópico 2.4.1 do Referencial Teórico, a norma brasileira possui oito áreas que
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compreendem um total de 28 metadados. Dentre os 28, seis são obrigatórios para o
nível 5 de descrição e estão todos previstos para o catálogo proposto, a saber:
i) código de referência;
ii) título;
iii) data;
iv) nível de descrição;
v) dimensão e suporte;
vi) nome do produtor.
Os metadados opcionais sugeridos são aqueles relevantes para descrever o
nível 5 correspondentes a itens documentais e tipologias a serem catalogadas;
portanto, são recomendados os seguintes elementos opcionais:
i) âmbito e conteúdo;
ii) condições de acesso;
iii) unidades de descrição relacionadas;
iv) notas gerais;
v) data da descrição;
vi) pontos de acesso e indexação de assuntos.
Os 6 elementos obrigatórios e 6 elementos opcionais da NOBRADE totalizam
os 12 campos do catálogo, que podem ser visualizados com as respectivas
identificações no Quadro 17.
A aplicação dessa matriz na fase descritiva das séries documentais é
importante para a definição e padronização das planilhas descritivas dos
documentos selecionados, com a finalidade de garantir a conformidade com a
NOBRADE e otimizar tanto o trabalho descritivo como a inserção dos dados na
plataforma de acesso e difusão.
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Quadro 17: Matriz com os metadados do catálogo: 6 elementos obrigatórios e 4 elementos opcionais
METADADOS

CÓDIGO DE REFERÊNCIA

TÍTULO

DATA

DESCRIÇÃO CONFORME NOBRADE
Esse código é composto por três partes principais: código do país, código da
entidade custodiadora e código específico da unidade de descrição, sendo
as duas últimas determinadas conforme a norma ISO 3166.
O código da custodiadora UFPR deve ser fornecido pelo Cadastro Nacional
de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos – CODEARQ,
conforme determina a Resolução nº 28 do CONARQ.
E o código da unidade de descrição deve ser convencionado pela
instituição.
Os demais dados se referem ao arranjo das unidades de descrição: fundo;
grupo; classe; subclasse dos documentos descritos.
Recomenda-se que cada item documental seja indexado com o título de seu
cabeçalho. No caso dos pareceres, poderão ser indexados como parecer
seguidos pelo número sequencial gerado pelo SEI.
As atas poderão ser indexadas como “Ata” seguido pelo tipo da reunião,
órgão. Exemplo: Ata de reunião ordinária do Conselho Setorial do Setor de
Ciências Humanas.
A data obrigatória é a da produção do documento. Outras informações como
datas tópicas, datas-limite, de acumulação, etc., também podem ser
inseridas.

NÍVEL DE DESCRIÇÃO

DIMENSÃO E SUPORTE

NOME DO PRODUTOR

ÂMBITO E CONTEÚDO
CONDIÇÕES DE ACESSO

UNIDADES DE
DESCRIÇÃORELACIONADAS

NOTAS GERAIS
DATA DA DESCRIÇÃO

PONTOS DE ACESSO
EINDEXAÇÃO DE
ASSUNTOS

Item documental (nível 5)
Identificações das dimensões físicas ou lógicas e do suporte da unidade de
descrição. O registro das dimensões deve ser feito por gênero documental:
textual, eletrônico, micrográfico, etc. As unidades de quantificação e
mensuração são em metros lineares ou volumes, pastas, folhas, etc.
Identificação do produtor da unidade de descrição, no caso o SCH, seus
departamentos e coordenações. No caso dos pareceres também pode ser
registrado o nome do parecerista que assina o documento.
Nesse campo podem ser registradas informações relevantes ou
complementares ao título, como contexto histórico ou conteúdo, como
ementas dos pareceres ou o resumo das atas, permitindo ao pesquisador
compreender o objeto de que trata o parecer ou a ata.
Informa sobre a existência ou não de restrições de acesso à unidade de
descrição e, caso afirmativo, em que estatuto legal ou regulamentos se
baseiam.
Esse é um dos campos mais importantes do catálogo, pois identifica
unidades de descrição relacionadas por proveniência ou outras formas de
associação. No caso dos pareceres, nesse campo recomenda-se constar a
vinculação com a base legal para sua fundamentação e o número e do
processo correspondente no SEI.
No caso das atas, é importante identificar os números dos processos
vinculados no SEI.
Fornece informação que não possa ser incluída em nenhuma das outras
áreas ou que se destine a completar informações que já tenham sido
fornecidas.
Indica a data em que a descrição foi preparada e/ou revisada, que auxilia os
arquivistas nas revisões e atualizações.
Índices baseados em entradas autorizadas e no controle do vocabulário
adotado. A NOBRADE recomenda “identificar os pontos de acesso que
exigirão maior atenção na geração de índices e realizar a indexação de
assuntos de maneira controlada sobre elementos de descrição estratégicos
para a pesquisa” (CONARQ, 2006, p.59). A norma recomenda que a
indexação dos assuntos contemple eventos, áreas geográficas, períodos e
assuntos tópicos.
Nesse caso, recomenda-se palavras-chave relacionadas ao assunto
principal das atas e pareceres como indexadores. Recomenda-se, também,
a construção de um vocabulário controlado, ou seja, a padronização de
termos de classificação da informação que permitam a pesquisa no sistema.

Fonte: Adaptado de CONARQ, 2006
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4.5 ACESSO E DIFUSÃO DO CATÁLOGO
Sugere-se que o catálogo seja disponibilizado por meio do software livre ICAATOM, uma plataforma arquivística para descrição, acesso e difusão de documentos
e informações arquivísticas que atende aos requisitos do Conselho Internacional de
Arquivos - ICA (CIA). A plataforma é resultado de um projeto de cooperação entre o
CIA, a UNESCO, Escola de Arquivos de Amsterdam, Banco Mundial, a Direção dos
Arquivos de França, o projeto Alouette Canadá e o Centro de Documentação dos
Emirados Árabes Unidos (UFSM, 2013).
Inicialmente denominado pela sigla ICA-AtoM, que significa “International
Councilon Archives – Access to Memory” (Conselho Internacional de Arquivos –
Acesso à Memória), em sua última versão o software é denominado apenas ATOM,
e, de acordo com seu próprio manual, o ATOM é um software de descrição
arquivística, de formato aberto, fundamentado em ambiente web “que permite
descrever os arquivos em conformidade com as normas do ICA (ISAD, ISAAR,
ISIAH, ISAF) e possibilitar a disponibilização on-line do acervo das instituições
arquivísticas” (UFSM, 2013, p.4).
Como o ATOM possibilita a descrição dos documentos em conformidade com
a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística ISAD (G), logo, também
possibilita a descrição em conformidade com a norma brasileira NOBRADE, que
estabelece diretrizes conforme a ISAD (G).
A recomendação para a utilização desta plataforma deve-se também aos
seguintes fatores: “aplicação concebida inteiramente para ambiente web; interfaces
multilíngues; a possibilidade de ser utilizado como um Catálogo multi-institucional; e
possibilitar interfaces com repositórios digitais”, conforme determina a Resolução 43
do CONARQ, que “estabelece diretrizes para a implementação de repositórios
arquivísticos digitais confiáveis para o arquivamento e manutenção de documentos
arquivísticos digitais em fase corrente, intermediária e permanente, dos órgãos do
Sistema Nacional de Arquivos." (UFSM, 2013, p.7; CONARQ, 2015).
Além, ainda, de a plataforma possibilitar a preservação da relação orgânica
dos documentos; permitir o acesso a autenticação referenciada, permitindo ao
usuário checar a autenticidade das fontes primárias digitais dos documentos; aceitar
diversos formatos e extensões de arquivos; suportar os metadados arquivísticos da
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NOBRADE e promover o acesso, difusão e transparência ativa das informações e
documentos.
As áreas de descrição arquivísticas do ATOM estão em conformidade com as
áreas de descrição da NOBRADE, anteriormente apresentadas, no item Normas de
Descrição do referencial teórico. O software sugerido contempla todos os elementos
descritivos recomendados por esta pesquisa, em conformidade com a NOBRADE.
Na Figura 21 é possível visualizar as áreas de descrição do ATOM:
Figura 21: Tela de Acesso às Áreas de Descrição Arquivística do ATOM

Fonte: A Autora, 2018.

Nas Figuras seguintes são apresentadas as telas do software referentes aos
metadados de cada área de descrição. A Figura 22 apresenta a imagem da tela dos
campos que possibilitam a inserção dos metadados referentes a área de identidade,
correspondente à Área de Identificação da NOBRADE ou Área 1.
Conforme a NOBRADE (CONARQ, 2006), a área de identificação tem por
objetivo possibilitar a inclusão dos metadados referentes à informações sobre a
identidade da unidade de descrição:código de referência (NOBRADE) ou
identificador (ATOM), título, data de produção (NOBRADE) ou data de criação
(ATOM), nível de descrição, dimensão e suporte (NOBRADE) ou extensão e médio
(ATOM).
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Figura 22: Tela de metadados da Área de Identidade do ATOM

Fonte: A Autora, 2018.

No catálogo proposto todos os elementos de descrição desta área foram
recomendados por se tratarem de itens obrigatórios a todos os níveis de descrição
de acordo com a NOBRADE. A Figura 23 permite visualizar a imagem
correspondente à tela de outra área descritiva no ATOM, a área de contexto:
Figura 23: Tela de metadados da Área de Contexto do ATOM

Fonte: A Autora, 2018.
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A área de contexto do ATOM corresponde à área de contextualização da
NOBRADE, área que possibilita a inserção de metadados que informam a
proveniência e custódia da unidade de descrição. No catálogo proposto
recomendou-se somente a inclusão do campo “Nome do Produtor, referente a essa
área, por se tratar de item obrigatório da NOBRADE”. Os demais campos não se
aplicam ou são irrelevantes aos tipos de documentos a serem inseridos no catálogo
proposto. Na Figura 24 são apresentados os campos referentes à área de conteúdo
e área de estrutura do ATOM:
Figura 24: Tela de metadados da Área de conteúdo e estrutura

Fonte: A Autora, 2018.

A Figura 25 representa a imagem da tela dos campos referentes à área de
condições de acesso no ATOM.
A área de conteúdo e área de estrutura corresponde à área 3 da NOBRADE
que tem por finalidade informar sobre o assunto e a organização da unidade de
descrição. Dentre os elementos de descrição que compõem essa área foi sugerido o
elemento “âmbito e conteúdo” para o catálogo de atas e pareceres. Os demais
campos foram considerados irrelevantes para a pesquisa, principalmente o campo
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sobre avaliação, eliminação e prazos nesse caso considerado desnecessário por se
tratar de um catálogo de documentos de valor permanente.
Figura 25: Tela de metadados da Área de Condições de Acesso e Uso

Fonte: A Autora, 2018.

Os campos da área de condições de acesso do ATOM correspondem à área
4 da NOBRADE e tem por objetivo informar sobre o acesso à unidade e descrição.
Desta área, um campo importante que foi recomendado para o catálogo proposto foi
o metadado sobre “condições de acesso” que informa sobre a existência ou não de
restrições de acesso à unidade de descrição e, caso afirmativo, em que estatuto
legal ou regulamentos se baseiam. No caso dos pareceres, dependendo do assunto
do processo que estão relacionados devem ser determinados níveis para o acesso.
Os demais campos são irrelevantes para os itens documentais propostos. Os
metadados da área de materiais aliados do ATOM podem ser visualizados por meio
da Figura 26.
A área de materiais aliados do ATOM corresponde à área de fontes
relacionadas da NOBRADE que reúne metadados de informação sobre outras fontes
importantes relacionadas com os documentos descritos. Desta área recomendou-se
o campo de descrição “unidades de descrição relacionadas” que identifica unidades
de descrição relacionadas por proveniência ou outras formas de associação.
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Figura 26: Tela de metadados da Área de Materiais Aliados

Fonte: A Autora, 2018.

No caso dos pareceres, nesse campo recomenda-se constar a vinculação
com a base legal para sua fundamentação e o número e do processo
correspondente no SEI. No caso das atas, recomenda-se identificar os números dos
processos vinculados no SEI. A Figura 27 apresenta a imagem da tela do metadado
referente à área de notas:
Figura 27: Tela de metadados da Área de Notas

Fonte: A Autora, 2018.
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De acordo com a NOBRADE (CONARQ, 2006), essa área permite a inserir
notas sobre o estado de conservação dos documentos, medidas de preservação e
restauro, orientações sobre ações preventivas ou reparadoras e notas gerais que
não possam ser incluídas em nenhuma das outras áreas ou que se destine a
completar informações que já tenham sido fornecidas. A Figura 28 apresenta a
imagem da tela área de descrição do ATOM referente aos pontos de acesso:
Figura 28: Tela de metadados da Área de Pontos de Acesso

Fonte: A Autora, 2018.

A área de pontos de acesso do ATOM corresponde à área 8 da NOBRADE
referente a área de pontos de acesso e indexação de assuntos, que contém
metadados que permitem inserir termos baseados em entradas autorizadas e no
controle do vocabulário adotado. No caso do catálogo proposto, recomenda-se
inserir palavras-chave relacionadas ao assunto principal das atas e pareceres como
indexadores. Recomenda-se, também, a construção de um vocabulário controlado,
ou seja, a padronização de termos de classificação da informação que permitam a
pesquisa no sistema. Os campos da área de controle de descrição do ATOM podem
ser conferidos por meio da Figura 29, que representa a imagem da tela dos
metadados dessa área:
Da área de controle de descrição foi recomendado o campo “data da
descrição” que indica a data em que a descrição foi preparada e/ou revisada. Esse
campo foi recomendado devido a sua importância para o controle dos arquivistas
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nas revisões e atualizações. Esses foram os 12 campos de descrição recomendados
em conformidade com a NOBRADE para o catálogo proposto na plataforma ATOM.
Figura 29: Área de controle de Descrição

Fonte: A Autora, 2018.

O software ATOM possibilita ao usuário fazer upload de objetos digitais, como
imagens digitalizadas, arquivos de imagem de som e movimento, e outros itens
digitalizados ou nato-digitais. De acordo com seu manual (UFSM, 2013, p.72), “cada
objeto digital deve ser associado a uma descrição arquivística, normalmente no nível
de arquivo ou item” documental e para cada objeto carregado, o software cria uma
imagem em miniatura e uma cópia de exibição.
Dessa forma, além de possibilitar a inclusão das atas e pareceres natodigitais ao catálogo, o ATOM possibilitará, também, a importação dos representantes
digitais das atas antigas em suporte de papel e dos pareceres de processos
anteriores a implantação do SEI que tramitavam em papel e serão digitalizados em
etapa futura do projeto de gestão documental do SCH.
É possível também a vinculação das resoluções dos conselhos superiores à
descrição dos pareceres no catálogo. A Figura 30 apresenta a imagem da tela do
software que permite a importação de documentos vinculados aos documentos
catalogados.
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Figura 30: Importação de Documentos Vinculados

Fonte: A Autora, 2018.

Sugere-se que o catálogo seja disponibilizado no site do Setor de Ciências
Humanas da UFPR: http://www.humanas.ufpr.br, por meio de um link do arquivo
online no menu principal direcionando para a plataforma ATOM. A Figura 31 permite
visualizar a tela inicial de um exemplo de instrumento de acesso à informação
disponibilizado na plataforma ICA-atoM pertencente arquivo da Marinha do Brasil:
Figura 31: Instrumento de Acesso à Informação na Plataforma ICA-AtoM.

Fonte: A autora, 2018.
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Na Figura 31 observa-se que o instrumento de acesso à informação do
Arquivo da Marinha do Brasil está no nível de descrição 01 da NOBRADE,
correspondente a descrição de “Fundo Documental”. O instrumento proposto por
esta pesquisa, o catálogo, enquadra-se no nível 5 da NOBRADE, correspondente a
descrição de “Itens Documentais”.
Na Figura 31 é possível observar também, os recursos disponibilizados pela
plataforma para “Relatórios”, “Navegar como Lista” e “Navegar pelos Itens Digitais”,
que possibilitam a impressão de relatórios e a listagem dos documentos e
informações e também a exploração de arquivos digitais vinculados.
4.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
O objetivo deste tópico é apresentar perspectivas relacionadas à prospecção
informacional e outros possíveis efeitos que a implantação da proposta possa trazer
para a unidade de análise pesquisada.
Primeiramente, a ferramenta proposta destina-se a subsidiar o conselho
setorial com informações orgânicas fundamentais ao processo deliberativo. As atas
de reuniões e pareceres de relatoria, tipologias documentais apontadas como
prioritárias para a proposta, reunidas e disponibilizadas por um catálogo que permita
a pesquisa por termos padronizados, pode facilitar e tornar a pesquisa consistente,
mitigar incertezas e conferir maior segurança ao processo decisório. Ainda, a
pesquisa das informações apontadas pelos conselheiros como imprescindíveis para
tomada de decisão também pode contribuir para a construção da memória das
decisões deliberadas ou da “memória decisória” apontada por alguns conselheiros.
A implantação da proposta também pode contribuir para a celeridade do
processo decisório, proporcionando maior agilidade à pesquisa aos usuários com o
acesso online para a consulta das decisões tomadas.
O catálogo de atas e pareceres disponibilizado online, permitindo a pesquisa
por meio de metadados padronizados conforme normas nacionais e internacionais
de descrição arquivística contribuirá para a transparência institucional, melhorando o
acesso à informação, não somente ao público alvo, mas também ao cidadão, uma
vez que todas as consultas realizadas sobre os documentos descritos no catálogo
poderão ser acessadas pelo próprio cidadão por meio do site do SCH.
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Com relação aos pareceres, reunidos em um catálogo de pesquisa online,
tematizados por assuntos, vinculados às respectivas fundamentações legais,
formarão um conjunto indicando jurisprudência para matérias que possuam o
mesmo objeto temático. Será um parâmetro referencial junto ao conselho e câmaras
setoriais para instrução de relatorias, que poderá oferecer os seguintes benefícios:
a) Resgate histórico do entendimento da base legal;
b) Histórico de decisões;
c) Comparações entre decisões em processos anteriores;
d) Uniformidade nas decisões;
e) Agrupamento e recuperação por assuntos, períodos, base legal ou
nome do parecerista;
f) Vinculação entre a decisão e sua base legal;
g) Segurança decisória.
A implantação do instrumento de acesso à informação no formato de um
catálogo online permitirá a apresentação das informações de forma dinâmica, com
possibilidade de alterações e revisões conforme feedback dos usuários. Também
possibilitará a navegação entre os campos de descrições, disponibilidade de
listagens e relatórios, pesquisas por filtros e uma série de possibilidades que um
catálogo tradicional, em suporte de papel não permitiria.
E sobre a recomendação para a difusão e acesso do catálogo por meio do
software livre ATOM, no site do SCH, seria em função de uma série de vantagens,
com destaque para:
a) É um software de descrição arquivística baseado em normas
estabelecidas pelo Conselho Internacional de Arquivos, pautado nas
normas nacionais e internacionais de descrição arquivística, suportando
seus metadados;
b) É um software gratuito, de código aberto, favorecendo a adoção pela
instituição e evitando o aprisionamento tecnológico a empresas
proprietárias;
c) Interface amigável com funcionalidades que facilitam a apresentação
final da descrição arquivística para o usuário, diferente de bases de
dados, onde as informações são registradas e apresentadas em formato
de planilhas;
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d) Possibilidade da integração de descrições de diferentes arquivos num
sistema unificado de informação;
e) Software desenvolvido em linguagem PHP (Hypertext Preprocessor)
para ambiente WEB, que permite o acesso pelo usuário de qualquer lugar
com acesso à internet, sem as restrições dos locais físicos dos arquivos
públicos, tais como dia, horário e agendamentos;
f) Permite anexar à unidade de descrição, arquivos digitais como som,
fotos, vídeos, dentre outros;
g) Realiza importações nos formatos XML e CSV e exportações nos
formatos Dublin Core e XML.
h) Aumento no índice de recuperação da informação pelos usuários;
i) Possibilidade de integração do software a um sistema de GED e
também a um sistema de preservação digital (RDC);
j) Preservação dos documentos originais.
Nos aspectos relacionados à Governança e Sustentabilidade, a implantação
da proposta pode oferecer as seguintes contribuições:
a)

Difusão do acervo documental;

b)

Simetria informacional;

c)

Exercício do direito de acesso à informação ativa, determinado

pela Lei de Acesso à Informação;
d)

Maior celeridade no acesso à informação;

e)

Redução de custos com fotocópias;

f)

Transparência no processo e registro de decisões tomadas

g)

Governança e controle social das informações;

h)

Fornecer evidências probatórias em caso de litígio;

i)

Assegurar as atividades de tomada de decisão;

j)

Manter a memória institucional e assegurar a pesquisa histórica.

No entanto, é preciso mencionar os desafios e possíveis problemas a serem
enfrentados na implantação do software. Uma dificuldade enfrentada nesse
momento está relacionada a falta de estrutura no SCH para instalar a plataforma
ATOM. Após vencer o desafio da aquisição da estrutura para instalar o software,
outro desafio que deve ser mencionado é a ausência de suporte técnico, que é
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adquirida com os softwares pagos, necessitando de contratação de atualização e
manutenção.Softwares livres, como o ATOM são baseados na cooperação dos
usuários e as resoluções de problemas dependem de contatos entre a rede de
usuários em busca de trocas de experiências e informações.
Outros desafios enfrentados para a implantação da proposta estão
relacionados à finalização das etapas gestão documental. Principalmente, desafios
relacionados a recursos humanos. O projeto realizou um experimento de
contratação de empresa terceirizada para execução das etapas de classificação,
planilhamento básico, higienização e acondicionamento de parte da massa
documental acumulada e não pretende repetir essa modalidade de execução pelo
motivo de que o gerenciamento de um trabalho tão minucioso e peculiar nessa
modalidade de execução apresenta um grau elevado de divergências e diligências
gerenciais por mais detalhado que seja o termo de referência do edital de
contratação.
Conforme visto no tópico 2.1 do Referencial Teórico as universidades
possuem estrutura complexa e diversificada e uma universidade do porte e
dimensão da UFPR gera uma documentação com iguais características tanto em
volume, quanto em diversificação de proveniências, quanto em relação a espécies e
tipologia documentais, quanto à diversidade e complexidades de assuntos.
Documentos

arquivísticos,

mesmo

em

organizações

com

estruturas

mais

simplificadas possuem, por sua natureza características peculiares e particulares.
O

tratamento

desses

documentos

exige

procedimentos

minuciosos,

particulares e peculiares que envolvem não somente a análise dos erros na
produção documental com relação às tipologias produzidas e suas finalidades, como
também o estudo da estrutura do organismo produtor que, além de ser de grandes
dimensões é uma estrutura extremamente dinâmica, que dificulta a construção dos
quadros de arranjos documentais. O treinamento para trabalhar com a aplicação das
metodologias de gestão documental aplicada a esses documentos envolve muitas
especificidades.
Para as próximas etapas o projeto voltará a contar com alunos bolsistas para
execução dos trabalhos, envolvendo tempo de treinamento, espaço físico adequado
para execução da gestão documental, recursos físicos e financeiros para a
digitalização dos documentos e outros aspectos relacionados à implantação,
operação e gestão. Ressalta-se, também, que um projeto desta natureza necessita
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longo prazo para conclusão devido à quantidade de documentos custodiados pelo
SCH. Também requer tempo para estudar a elaboração da descrição arquivística,
vocabulário controlado, e todas as demais etapas de gestão documental, sendo a
descrição arquivística e a publicação do instrumento de acesso à informação as
últimas etapas. Por outro lado, além do uso operacional e estratégico, o projeto
oferece oportunidades de trabalho e pesquisa para estudantes de graduação e pósgraduação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa teve como objetivo identificar as informações orgânicas prioritárias
ao processo decisório de um conselho setorial universitário e propor um instrumento
facilitador de acesso à essas informações padronizadas em conformidade com a
Norma Brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE.Para formular a proposta foi
estabelecido como objetivos específicos a análise da estrutura e processo decisório
do conselho setorial, verificar a gestão dos documentos e informações orgânicas no
âmbito do setor deste conselho e identificar as tipologias documentais e informações
relevantes ao processo decisório.
O primeiro objetivo específico de analisar a estrutura e processo decisório no
conselho setorial do Setor de Ciências Humanas permitiu identificar pontos
importantes relacionados ao uso e acesso a informações no processo deliberativo,
dentre eles, a importância de um instrumento de acesso às informações subsidiárias
ao processo decisório, considerando que o setor não possui uma unidade específica
responsável pela coleta, organização e distribuição de dados e informações sobre os
processos e respectivas decisões do conselho, conforme exposto no item 4.1. Os
decisores apontaram o processo em si, ou seja, as informações registradas no
próprio processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, como fonte de
informações. Ocorre que o SEI tem por finalidade a tramitação processual e não
possibilita pesquisas com agilidade e bons índices de recuperação e precisão.
Quanto ao segundo objetivo específico que foi o de verificar a gestão dos
documentos e informações orgânicas, observou-se que os documentos estudados
nesta pesquisa estão ainda em fase de classificação, pré-requisito da fase descritiva
e, portanto, esses documentos ainda não passaram pela fase descritiva, obrigatória
para a implementação da presente proposta. Atualmente são recuperados por meio
de uma planilha eletrônica básica que ainda não atende os requisitos mínimos
obrigatórios exigidos pela NOBRADE.
Outro ponto evidenciado pelos dados coletados por meio do roteiro de
observações sobre a gestão de documentos de arquivos foi a constatação da
inexistência de um sistema que possibilite o gerenciamento das informações
arquivísticas, dentre elas as orgânicas e também a ausência de instrumentos de
acesso à informação que permitam a disponibilização e difusão das informações de
forma padronizada.
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A pesquisa também permitiu, por meio da aplicação dos questionários, a
identificação das tipologias documentais e informações relevantes ao processo
decisório, estabelecida como terceiro objetivo específico e apresentado no item 4.3.
Verificou-se a predominância de informações orgânicas como fontes informacionais
no processo decisório. Esse resultado foi apontado por 100% dos conselheiros
respondentes que afirmaram consultar predominantemente documentos produzidos
internamente para subsidiar suas decisões.
A triangulação dos dados obtidos por meio do monitoramento informacional
dos processos deliberativos no sistema e pela opinião dos tomadores de decisão
nos questionários permitiu identificar atas e pareceres de relatorias como
documentos mais relevantes ao processo deliberativo e,portanto, considerou-se as
informações contidas nesses documentos como prioritárias, ou seja, recomenda-se
que sejam priorizadas na fase descritiva e reunidas em um catálogo, instrumento de
acesso à informação que descreve itens documentais em um nível de descrição
mais aprofundado em relação a outros formatos de instrumentos de acesso, como
os guias ou inventários. Assim, o catálogo, proposto em meio online, priorizará
informações, visto que as demais séries documentais pertencentes ao arquivo
poderão, em um primeiro momento,serem descritas apenas por meio de guias ou
inventários.Assim proposto, o objetivo específico “d” também foi atingido e exposto
nos itens 4.4 e 4.5.
Também observou-se a necessidade de haver um mecanismo de busca
normalizado para as resoluções no site da Secretaria dos Órgãos colegiados (SOC).
Atualmente recuperação destes documentos ocorre por meio de pesquisa por
palavras-chave diretamente no site da unidade. Evidencia-se, portanto, a falta de um
instrumento de recuperação dessas resoluções elaborado conforme as normas e
padrões de acesso nacionais e internacionais, e que possibilite a navegação entre
os campos de descrições, disponibilize listagens e relatórios e a pesquisas por
filtros. Desta forma, além da aplicabilidade no conselho setorial, esta proposta
poderá ser replicada aos conselhos superiores da instituição.
Sugere-se a continuidade do estudo aplicando-se indicadores visando
mensurar a eficiência do processo decisório, adotando-se metodologias que
permitam estudo comparativo de resultados, por meio de miscigenação e
triangulação de dados.
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APÊNDICES
Apêndice 1: Questionário Aplicado Aos Conselheiros
1. IDENTIFICAÇÃO E PERFIL
Nome (opcional) :__________________________________________________________________________
Unidade de Representação:__________________________________________________________________
Área de Graduação:________________________________________________________________________
Tempo de Conselho:________________________________________________________________________
2. PROCESSO DECISÓRIO – DELIBERAÇÃO OU ELABORAÇÃO DE PARECER
1.

Você adota um procedimento padrão para votar ou elaborar pareceres seguido sequencialmente:
exame do assunto, avaliação, pesquisa? ( )Sim ( )Não
Em caso positivo especifique: __________________________________________________________
2.

Predominância de fontes (INTERNAS ou EXTERNAS) que você consulta para votar ou elaborar
pareceres:
( ) Documentos produzidos internamente à UFPR
( )Documentos externos à UFPR
3. LEVANTAMENTO TIPOLÓGICO
3)Em uma escala de 0 a 4, indique a NECESSIDADE das tipologias documentais abaixo para a elaboração de
pareceres ou deliberação:
(4) imprescindível( 3 )muito necessário (2 )necessário ( 1 )pouco necessário (0 )desnecessário
DOCUMENTOS INTERNOS AO SCH
ATAS
GRADES CURRICULARES
PARECERES
PLANOS/PROJETOS PEDAGÓGICOS
PROGRAMAS (disciplinas, cursos)
REGIMENTOS
DOCUMENTOS EXTERNOS AO SCH
RESOLUÇÕES
EDITAIS
PORTARIAS
CONVÊNIOS
4.

ACESSO E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

4) Com relação aos documentos mais utilizados, teria alguma sugestão para facilitar o acesso?
5) Teria alguma observação sobre a pesquisa das resoluções dos conselhos superiores da UFPR?
Observações:
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Apêndice 2: Roteiro de Observação – Gestão de Documentos de Arquivo
1.

Gênero
Documental

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO ACERVO

Estado de
conservação

Forma de
recuperação das
informações

Acondicionamento e
armazenamento

Textual
Informático
Audiovisual
Sonoro
Micrográfico
2. RECURSOS TECNOLÓGICOS:

( ) Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos
( ) Scanners
( ) Computadores
( ) Impressoras
( ) Copiadoras
( ) Outros
3.

GESTÃO DOCUMENTAL

ETAPA
DESCRIÇÃO
Produção
Normas
e
padronização
de
procedimentos
Códigos de Classificação
Tabela de Temporalidade
Avaliação
Transferência e Eliminação
(Local, critérios e periodicidade)
Sistema de Arranjo
Descrição e Indexação
INSTRUMENTOS DE ACESSO À
INFORMAÇÃO (Guias, inventários,
catálogos, índices, banco de dados)
Método de arquivamento:
( ) cronológico
( ) alfabético
( ) geográfico
( ) alfanumérico
( ) assunto
( ) procedência ou destino
Existem documentos sigilosos ou de acesso restrito, depositados no arquivo?
4.

Local e data:

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
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Apêndice 3: Ficha de Mapeamento de Informações Orgânicas no Processo
Deliberativo
DATA

UNIDADE

ETAPAS

DOCUMENTOS
GERADOS/INCLUÍDOS

DOCUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
EXTERNOS AO SCH

DOCUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
PRODUZIDOS INTERNAMENTE AO SCH
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Apêndice 4: Roteiro de Observação In Loco –Reunião Plenária do Conselho Setorial
- SCH/UFPR
LOCAL DA PLENÁRIA
DATA
INICIO DA SESSÃO
NUMERO DE
PARTICIPANTES
PAUTA
PROCESSO
DELIBERADO
PARECER N.:
Documentos
consultados para a
elaboração do parecer
Observações sobre a
deliberação

