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são papeis, e sim vidas de homens, história de países 
[...]”.  
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RESUMO 
 
 

UMA POLÍTICA DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNDOS, DESCRIÇÃO E DIFUSÃO 
EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (IFES) 

 
 

AUTORA: Graziela Cé 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Daniel flores 

 

 
A Universidade Federal de Ciências da Saúde (UFCSPA) tem origem no ano de 
1953, sendo uma universidade especializada na área da saúde, construída em um 
momento histórico e cultural de carência de médicos no Rio Grande do Sul. Essa 
instituição tem a função ensino, pesquisa e extensão. Sua construção histórica, 
assim como o valor do seu acervo custodiado justifica a realização dessa pesquisa, 
uma vez que, ao longo dos anos, passou por mudanças estruturais, jurídicas e 
regulamentares. O objetivo desta pesquisa é a identificação e a proposição de uma 
sistemática de arranjo e descrição visando à difusão dos instrumentos de pesquisa: 
guia e inventário, por meio da utilização da plataforma digital, ICA-AtoM (AtoM). Os 
documentos desse acervo, comprovam relações políticas, sociais e culturais dessa 
Instituição desde sua criação até as transformações curriculares e a criação de 
cursos acadêmicos. Como teoria para embasar a pesquisa foram abordados 
referenciais concernente à cultura, patrimônio cultural, patrimônio documental 
arquivístico. Também foram discutidos aspectos relativos à Arquivística Pós-
Moderna, Diplomática Contemporânea e documento arquivístico. Por fim foram 
debatidas as funções arquivísticas com ênfase em arranjo, descrição e difusão, com 
enfoque na elaboração de instrumentos de pesquisa via ICA-AtoM (AtoM) em 
consonância com a política nacional de arquivos.  O alicerce desse estudo constituiu 
em levantar um histórico completo da instituição e de seu acervo documental. A 
pesquisa é de natureza aplicada, tendo uma abordagem qualitativa descritiva. Em 
relação aos objetivos é descritiva e quanto aos procedimentos técnicos constitui-se 
em um estudo de caso, embasado pela consulta a bibliografia e aos documentos. 
Essa pesquisa permitiu identificar e sistematizar os fundos documentais, estabelecer 
uma sistemática de arranjo para o acervo da UFCSPA, assim como, criar os 
instrumentos de pesquisa guia e inventário para acesso e difusão dos conjuntos 
documentais.  Como produto elaborado está o guia (geral) e o inventário (específico) 
do acervo dessa universidade. Ambos os instrumentos são fundamentais para o 
acesso à informação, importante dar continuidade ao trabalho por meio da 
elaboração de um catálogo e a disponibilização online de outros conjuntos 
documentais na plataforma ICA-AtoM (AtoM). Essa pesquisa pode ser aplicada às 
IFES, visto que seguem metodologias semelhantes no que tange as políticas 
arquivísticas, assim como possuem em comum as suas atividades-fim. 
 
 
Palavras-chave: Arquivologia. Patrimônio Documental Arquivístico. Arranjo. 
Descrição. 
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ABSTRACT 
 
 

A FUND-IDENTIFICATION POLICY, DESCRIPTION AND DISSEMINATION IN 
HIGHER EDUCATION FEDERAL INSTITUTIONS (IFES) 

 
 

AUTHORESS: Graziella Cé 
ADVISER: Prof. Dr. Daniel Flores 

 
 
 

The Federal University of Health Sciences of Porto Alegre (UFCSPA) has its origins 
in the year of 1953, being a university specialized in the health area, built in a 
historical and cultural moment of shortage of doctors in the state of Rio Grande do 
Sul. This institution possesses extension, research and teaching function. Its 
historical construction, as well as the historical value of its collection under custody 
justifies the need of this research, since that, over the years, the university passed 
through several structural, juridical and regulatory changes.  The objective of this 
research is the identification and the proposition of a systematic arrangement and 
description aiming the diffusion of the research instruments: guide and inventory, 
through the use of the digital platform, ICA-Atom (AtoM). The documents of this 
collection, prove the political, social and cultural relations of this institution, since its 
foundation until the curricular transformation and the creation of academic courses.  
As a theory to support the research, references related to culture, cultural heritage 
and archival documentary heritage were discussed. The aspects relative to Post 
Modern Archival, Contemporary Diplomatic and archival document have also been 
discussed. Lastly the archival functions with emphasis on Arrangement, Description 
and Diffusion of archives were debated, with focus on the elaboration of research 
instruments by ICA-AtoM (AtoM) in consonance with the national archive policy. The 
base of this study is consisted in raising the complete history of the institution and its 
document collection. The research has an applied nature, with a descriptive 
qualitative approach. Relative to the objectives, it is descriptive, and according to the 
technical procedures, constitutes a case study, grounded by the consult of the 
bibliography and the documents . This research allowed to identify and systematize 
the documentary fonds, establish a systematic arrangement for UFCSPA’s collection, 
as to create the research instruments guide and inventory to access and diffusion of 
the documental collections. As elaborated products, there are the guide (general) 
and the inventory (specific) of the collection of this university. Both instruments are 
fundamental to the information access. It is important to give continuity to the work 
through the elaboration of a catalogue and the online availability of other documental 
collections on the ICA-AtoM (AtoM) platform. This research could be applied to the 
IFES – Federal Higher Education Institutions, since they follow similar methodologies 
regarding the archival policies and have in common their core activities. 
 
 
Keywords: Archivist Science. Archival Documentary Heritage. Arrangement. 
Description. 
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1 INTRODUÇAO 
 

Os arquivos desde a sua concepção são considerados lugares de memória e 

de história, estando suas informações fixadas nos mais diversos suportes como 

argila, papiro, papel e, recentemente, em mídias eletrônicas. Percebe-se atualmente 

uma ampliação de incentivos, tanto de organismos nacionais como de 

internacionais, às atividades voltadas a difusão e a preservação de acervos 

arquivísticos. Exemplos como o Programa “Memória do Mundo” da Unesco estão 

inseridos em um contexto mundial de promoção à preservação e ao acesso do 

patrimônio documental. Além disso, as legislações que incluem o documento 

enquanto bem patrimonial cultural estão se ampliando e se consolidando. 

Programas como esses visam à preservação e a acessibilidade permanente 

do patrimônio documental, fomentando os aspectos concernentes à sensibilização, o 

apoio e a formação de pessoas e instituições. Outros programas, assim como 

legislações, têm por objetivos o acesso a documentos de valor primário e 

secundário, permitindo o livre exercício da cidadania e a transparência 

administrativa, ou seja, o direito de acesso às informações sobre gastos 

governamentais, funcionamento dos órgãos e políticas desenvolvidas pelas 

instituições.  

Os documentos são os registros das atividades exercidas pelos órgãos 

públicos ou pelas organizações privadas e, portanto, são essenciais para o seu 

funcionamento. Primeiramente, os documentos são criados para cumprir uma função 

administrativa, legal e fiscal.  Características essas que definem o seu valor primário. 

Após processo avaliativo, alguns documentos são eliminados e outros são 

preservados pelo valor testemunhal, informativo e probatório que representam para 

uma instituição e para a sociedade. Esses documentos possuem valor secundário. 

Enquanto patrimônio histórico os arquivos são abordados implicitamente no 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, Artigo 1°, o qual conceitua 

patrimônio cultural, como o bem cuja conservação seja de interesse público, quer 

por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Fica 

implícito que os arquivos deveriam ser preservados e considerados patrimônio 

cultural. No entanto, a referência não é clara. Na Constituição Federal de 1988 esse 
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conceito é revisitado e ampliado, sendo explicitamente citado o documento como 

bem patrimonial de natureza material. 

Dessa forma, os documentos de valor secundário ou permanente também 

representam a história e a memória da sociedade e formam parte do patrimônio 

cultural nacional. 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) têm como atividade-fim a 

pesquisa, o ensino e a extensão. Dessa maneira, pressupõe-se uma perspectiva 

ativa de difusão do conhecimento e dos conjuntos documentais, já que são 

produtoras do capital intelectual, por possuírem informações fundamentais para a 

construção da cidadania. Visto que as atividades-fim dessas instituições são 

similares, o trabalho dissertativo pode se aplicar às IFES de um modo geral com 

adaptações específicas que tange as modificações institucionais.  

Essa pesquisa torna-se importante para o trabalho arquivísticos das IFES no 

que tange a identificação de fundos, arranjo e descrição. Muitas IFES possuem a 

mesma problemática de definição de fundos, visto terem passado por mudanças 

jurídicas, legislativas, administrativas. Em decorrência, existe a dificuldade de 

entendimento da aplicação do princípio da proveniência, que em consequência 

influenciam na identificação de fundos e nos procedimentos arquivísticos de arranjo 

e descrição. Essas temáticas foram debatidas de forma a dar base e a segurança 

necessária na atuação dos arquivistas dessas instituições. 

O estudo de caso foi realizado na Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre (UFCSPA), pois há interesse da instituição na realização dessa 

pesquisa e como a autora trabalha na instituição existe um conhecimento dos 

processos institucionais que facilita o entendimento histórico. Além disso, a UFCSPA 

passou por muitas mudanças institucionais, fato esse que possibilita uma aplicação 

sistemática das teorias arquivísticas. Todavia, a pesquisa poderia ser desenvolvida 

em qualquer outra IFES. 

A UFCSPA teve sua origem como uma escola médica, denominada 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. A faculdade exerceu grande 

influência sobre os cursos de formação dos profissionais de saúde, juntamente com 

o exercício de prestação de cuidados à população.  Como escola  médica tinha 

como objetivo a formação de médicos para atender as necessidades da região de 

Porto Alegre. Dessa forma, desempenhava um papel importante na transformação 
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da realidade, a fim de proporcionar a população melhores condições de saúde. Por 

isso, essa faculdade transcendia e transcende a escala médica, e, situa-se no setor 

social. 

A UFCSPA possui um patrimônio documental importante, pois é uma 

instituição que visa à elevação do nível de compreensão de sociedade sobre as 

questões nacionais e regionais. O acervo traz consigo o panorama de uma 

Universidade voltada especificamente para a área da saúde, que buscou desde sua 

criação a federalização. Conquistou uma evolução gradativa em termos 

administrativos e, principalmente, acadêmicos, pois oferecia, no começo, apenas o 

curso de Medicina. Hoje possui os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, 

Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Gestão em Saúde, 

Nutrição, Psicologia, Tecnologia em Alimentos e Toxicologia Analítica.  

 A UFCSPA foi instituída pela Lei nº 11.641, de 11 de janeiro de 2008, 

originalmente da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

(FFFCMPA). Trata-se de uma instituição pluridisciplinar de educação superior, 

especializada na área da saúde, dedicada às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  A universidade é mantida pela União com sede no município de Porto 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.  

Essa Universidade passou por inúmeras e significativas mudanças 

institucionais, organizacionais e administrativas, perpassando tanto pelo setor 

privado como pelo setor público, no qual se situa atualmente. Em função disso, 

tornou-se necessário estudar e definir a estrutura de fundos dessa instituição, tendo 

em vista as múltiplas alterações de estatuto legal e de estrutura que sofreu. Dessa 

forma, foi possível elaborar um quadro de arranjo, um guia e um inventário do 

Arquivo da UFCSPA. Através desses procedimentos buscou-se resgatar, preservar e 

difundir a memória da Instituição, tornando o acervo custodiado pelo Arquivo dessa 

universidade conhecido e reconhecido pela comunidade universitária e pelos 

pesquisadores.  

A relevância do acervo, a consciência da importância de sua preservação, 

acesso e difusão foram elementos fundamentais e motivadores para a elaboração 

desse estudo, que contempla a identificação de fundos, a elaboração de um quadro 

de arranjo e os instrumentos de pesquisas, visando disponibilizar a documentação 

para os usuários internos e externos de um acervo de caráter ímpar, com 
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informações primordiais para a UFCSPA e para a sociedade. A construção do 

arranjo e da descrição possibilitaram o entendimento e a representação dos 

contextos dos patrimônios documentais arquivísticos desde a entidade custodiadora 

até o item documental, visto que a descrição multinível, considera a organicidade da 

qual o fundo faz parte, partindo de uma estrutura macro para uma estrutura micro. 

O uso social dos produtos – guia e inventário - disponibilizados para acesso é 

relevante para a democratização da informação, em atendimento à Lei 12.527 de 12 

de novembro de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação (LAI). Esse ato 

normativo regulamenta e prevê a disponibilização da informação, tanto de forma 

passiva quanto de forma ativa. Portanto, esses produtos além de impressos, serão 

disponibilizados também via plataforma digital ICA-AtoM (AtoM), que é um software 

que visa disponibilizar as descrições arquivísticas online, promovendo o acesso e a 

difusão dos conjuntos documentais. 

 

1.1 Tema 

 

A descrição arquivística resulta em instrumentos que, além de auxiliarem na 

pesquisa e conhecimento do acervo, podem ser disponibilizados publicamente para 

consulta. Portanto, a necessidade de definição de políticas descritivas para a 

documentação da UFCSPA foi fator fundamental na escolha da temática em debate.  

Esse tema escolhido mostra a importância de uma pesquisa voltada para a 

promoção dos documentos de valor secundário, a fim de divulgar o patrimônio 

documental da UFCSPA. Além disso, a descrição auxilia no cumprimento da LAI por 

meio da divulgação das informações contidas nos documentos, tanto de forma ativa 

quanto de forma passiva. Essa pesquisa, portanto, preconiza a necessidade de se 

ter arquivos organizados, preservados e difundidos, oportunizando aos usuários o 

conhecimento dos conjuntos documentais dessa universidade. 

O acesso às informações contidas nos documentos nas instituições públicas é 

de fundamental importância, pois é uma ferramenta essencial na comprovação das 

atividades desenvolvidas, na tomada de decisão e na preservação da história e da 

memória institucional.  No que tange a essa temática, os cidadãos são os principais 

interessados, visto que, a Constituição da República Federativa do Brasil (1998), em 

seu artigo 5º, inciso XXXIII determina que: 
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Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 

Nesse mesmo contexto, a LAI 

 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso 
II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a 
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de 
maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 
outras providências. (BRASIL, 2011) 

 

Essa lei vem legitimar a importância e o direito da população sobre os 

procedimentos para consecução de seu direito de acesso à informação de forma 

passiva e ativa. Direito esse que perpassa por informações obtidas dos documentos 

de caráter corrente, intermediário e permanente das instituições. 

Dentro desse contexto o fator tecnológico tem influência direta no acesso à 

informação, pois segundo Mariz (2012, p. 15), “a disponibilização dos documentos 

na rede redefine os horizontes de acesso à informação, ampliando, por outro lado, 

os direitos civis e políticos do cidadão, além de permitir a maior efetividade 

governamental”.  

Portanto, a internet torna-se uma ferramenta essencial na disponibilização da 

documentação para consulta aos usuários. As instituições arquivísticas brasileiras 

estão se inserindo nesse ambiente de rede transferindo as informações contidas nos 

documentos para acesso público. 

 

1.2 Delimitação do Tema 

 

A Dissertação consistiu na definição de fundos da UFCSPA, na elaboração do 

quadro de arranjo e na construção dos instrumentos de pesquisa (guia e inventário), 

através do estudo e análise da documentação dessa universidade do período de 

1951 a 2011, com ênfase no acervo referente à criação e federalização da 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Os instrumentos de pesquisa serão 

disponibilizados na plataforma digital ICA-AtoM (AtoM), buscando, atingir, dessa 
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forma, o maior número de usuários, ampliando a disponibilidade de documentos na 

rede.  

A disponibilização de conjuntos documentais na rede expande o horizonte da 

arquivística, oportunizando uma maior possibilidade de acesso, assim como um 

reposicionamento social das instituições arquivísticas. Aliar políticas de descrição 

arquivística com software que permitem a difusão dos acervos tem que ser uma 

prática cotidiana nos arquivos. 

Buscou-se com esse trabalho difundir o Arquivo desta universidade, visto que 

com a pesquisa realizada pela autora, no ano de 2010, intitulada Estudo de 

Usuários: recurso para a difusão do Arquivo da Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre1 verificou-se que esse arquivo é mais utilizado para atender a 

administração.  

Na UFCSPA o investimento com a documentação arquivística começou de 

forma efetiva a partir do ano de 2007, quando a administração contratou uma 

consultoria para organizar o arquivo. Logo após foi aberto um concurso para seleção 

de um arquivista. Apesar desse movimento, ainda existe a carência de recursos 

humanos, visto que um arquivista não é suficiente, já que as atividades de ordem 

administrativa demandam planejamento, estruturação e organização criteriosa, 

consequentemente não restando muito tempo para atividades próprias dos arquivos 

permanentes, como o arranjo, descrição e difusão. Essa pesquisa advém de um 

esforço constante para conciliar as atividades de rotinas com as atividades relativas 

a essa pesquisa. Portanto, foi planejada como forma de preservar e organizar a 

documentação de caráter permanente, contribuindo para que esse arquivo seja 

valorizado pelo aspecto histórico, social e político. 

Observou-se, com isso, que na UFCSPA ainda não se tem a cultura do 

Arquivo enquanto repositório de documentos, que reflete a estrutura administrativa, 

histórica e social dessa Instituição. Portanto, foi necessário e primordial propor 

alternativas de difusão desse acervo, visando valorizar a documentação custodiada. 

Nesse contexto, estudar, organizar física e intelectualmente a documentação, 

elaborar o quadro de arranjo e os instrumentos de pesquisa - guia e inventário- bem 

como disponibilizar esses instrumentos assume uma vital importância para que o 

                                                 
1 Objeto do trabalho final apresentado no curso de Pós-Graduação em Gestão de Arquivos em EAD 

da Universidade Federal de Santa Maria, no polo de Cruz Alta. 
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arquivo seja de fato, e de direito, fonte de informações para o público interno e 

externo. Assim, tem-se a possibilidade de atender a população com eficiência e 

eficácia, pois os documentos de arquivo se constituem em fonte de prova, de 

comprovação de atividades dos órgãos públicos e privados. 

Bellotto (2002a) coloca que os documentos de arquivo são testemunhos 

inequívocos da vida de uma instituição. São documentos arquivísticos todos os 

registros que podem ter função administrativa, probatória e informativa. Os 

documentos também têm a função de proteger a administração de possíveis 

problemas judiciais, assim como resguardar a memória e história institucional. Nesse 

sentido o poder público se baseia nesses documentos e informações para obter 

legitimidade e exercer suas funções. Portanto, é fundamental a realização de 

projetos, pesquisas e atividades voltadas à salvaguarda, preservação e 

disponibilização de acervos arquivísticos. 

 

1.3 Objetivos 

 

Visando à construção de um estudo que vincule a importância da promoção 

do arquivo permanente para a difusão dos acervos públicos federais por meio da 

elaboração dos procedimentos de arranjo e descrição foram elencados os objetivos 

a seguir. 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Propor e identificar uma sistemática de arranjo e descrição para o patrimônio 

documental arquivístico da UFCSPA, visando à difusão dos instrumentos de 

pesquisa: guia e inventário, por meio da utilização da plataforma digital, ICA-AtoM 

(AtoM)2 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

                                                 
2 Nessa dissertação será utilizada a denominação ICA-AtoM (AtoM), contemplando, dessa forma, as 

duas nomenclaturas.   
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a) estudar o processo histórico, as mudanças estruturais e a influência 

dessas questões na constituição dos fundos e/ou fundo do Arquivo; 

b) identificar uma metodologia para a identificação dos fundos documentais 

da instituição; 

c) analisar as tipologias para elaboração do quadro de arranjo; 

d) adotar institucionalmente o software livre ICA-AtoM (AtoM) para a 

descrição do acervo da UFCSPA;  

e) elaborar os instrumentos de pesquisa (guia e inventário); 

f) difundir os instrumentos de pesquisa elaborados tanto no ICA-AtoM 

quanto de forma impressa. 

 

1.4 Justificativa 

 

A UFCSPA é uma instituição especializada na área da saúde e vem se 

destacando em sua área de atuação3.  É uma instituição importante para o 

desenvolvimento da formação médica no Rio Grande do Sul. O seu acervo 

arquivístico contempla o contexto político, social e econômico de um momento 

histórico, reflexos de suas funções e atividades. 

A definição de fundos, elaboração de quadro de arranjo e descrição, assim 

como sua difusão são recursos que visam salvaguardar a documentação de valor 

permanente da UFCSPA. Além de promover a conscientização dos usuários a 

respeito da função do arquivo como um órgão que mantém a memória do ensino, 

pesquisa, extensão, bem como mantém a memória da Universidade desde a sua 

constituição considerando as mudanças estruturais e administrativas que ocorreram 

nessa instituição.  

Além desses aspectos o documento administrativo constitui-se em um 

elemento fundamental, pois são arquivados definitivamente em função de seu valor 

                                                 
3 Os dados divulgados pelo Ministério da Educação colocam a UFCSPA em terceiro lugar no ranking 

das graduações. Ainda segundo os dados Fisioterapia é o melhor curso do tipo no Brasil no ano de 
2014. Os dados foram retirados do site: http://www.radioguaiba.com.br/noticia/indice-geral-de-
cursos-poe-a-ufcspa-em-terceiro-no-ranking-nacional-de-graduacoes/. Reportagem de 07 de janeiro 
de 2015.  Ainda sobre essa atuação da UFCSPA em 2014, o site institucional dispõe sobre os 
resultados da UFCSPA no cenário nacional, conforme link: 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-noticias/199-capa-destaques/3485-cursos-da-ufcspa-
sao-bem-avaliados-no-enade. 
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probatório, informativo e histórico, a partir do processo de avaliação e aplicação de 

tabela de temporalidade. Esses documentos administrativos são essenciais para 

reconstituir a evolução da UFCSPA, para realizar estudos sobre funções exercidas 

em determinado momento histórico. Segundo Bellotto (2006, p. 23) “a distância entre 

a administração e a história, no que concerne aos documentos, é apenas uma 

questão de tempo”. 

A utilização desse estudo, realizado em uma instituição de histórico ímpar e 

que contém um acervo importante para formação médica no Estado do Rio Grande 

do Sul, pode servir de base para outros profissionais na realização de suas 

atividades, visto que tem uma gama de informações relevantes para a sociedade. 

Dentro do já referido estudo,  foi possível explorar a problemática do serviço público 

no que tange ao entendimento dos arquivos como repositórios de memória e 

história, servindo, assim, como um exemplo para as instituições educacionais e 

mesmo para organizações de saúde. Com esse trabalho, também é possível mostrar 

a realidade do acesso à informação arquivística em parte considerável das IFES. 

A UFCSPA é uma autarquia federal e seu arquivo possui documentos 

relevantes para a formação médica na cidade de Porto Alegre, para a formação 

universitária no Rio Grande do Sul e na já referida cidade, além de ser um 

repositório de documentos administrativos, concentrando informações referentes às 

atividades realizadas, atos elaborados e funções contempladas ao longo do período 

histórico dessa instituição. A documentação arquivística referente à criação e 

federalização, além das mais variadas temáticas a citar a história da educação, a 

evolução das estruturas curriculares dos cursos de Medicina, as relações de poder e 

contextos econômicos dessa instituição consistem em um subsídio para futuras 

pesquisas. 

A descrição arquivística juntamente com a elaboração dos instrumentos de 

pesquisas torna os documentos acessíveis ao público, tornando o acervo conhecido. 

A disponibilização, de forma impressa e online, dos instrumentos de pesquisa 

objetiva a difusão dos conjuntos documentais. O uso de ferramentas tecnológicas, 

nesse caso, o ICA-AtoM (AtoM), possibilita a ampliação e o alcance do potencial do 

arquivo, abrangendo um maior número de usuários.  Pode ser considerada uma 

possibilidade de ampliação do uso social do arquivo. Como benefícios, além do 

acesso online aos conjuntos documentais pode se incluir a sua preservação. 
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Nesse contexto, está a relevância da pesquisa para a instituição. Essa 

dissertação é fruto de dedicação da pesquisadora, pois dentre tantas atividades 

desempenhadas pela mesma na Divisão de Arquivo, que demandam urgência, essa 

foi fundamental e corroborou para a preservação do patrimônio documental 

arquivístico. Portanto, o interesse para a efetivação e qualidade da pesquisa foi 

fundamental. A preocupação com o acesso e ampliação social do arquivo também 

foram fatores que geraram interesse pelo estudo. 

 

 

1.5 Delimitação e Caracterização do Problema 

 

 Atualmente, a UFCSPA é considerada uma universidade de médio porte. O 

seu acervo documental começou a ser tratado arquivisticamente no ano de 2007, 

quando foi contratada uma consultoria para a organização da documentação. Em 

2008, foi aberto um concurso para o cargo de arquivista. As primeiras ações efetivas 

se deram então do ano de 2007 em diante. Desde então, os trabalhos foram 

realizados no sentido de organizar o acervo, bem como facilitar o acesso aos 

documentos administrativos.  

 Por outro lado, esse acervo carece de uma sistemática de arranjo e de 

descrição, alinhado aos aspectos teóricos. Isso não foi possível, até hoje, devido à 

carência de recursos humanos e financeiros aliado a uma perspectiva de cultura 

institucional de que o arquivo é meramente um depósito documental, e não um 

órgão que tem a função de salvaguardar e preservar a história e memória da 

universidade.  

 Além disso, como já foi uma instituição privada com uma gênese religiosa e 

também por não ter cursos das áreas das ciências sociais aplicadas o tema 

concernente à divulgação das informações ainda é um tema pouco discutido. 

Comumente instituições religiosas e privadas alinham-se mais a uma cultura de 

sigilo.  

 Essa noção também vai ao encontro de um aparelho estatal que visava o 

sigilo ao invés da transparência administrativa, culminado com a política da 

opacidade na divulgação das informações contidas nos documentos. Esses fatores 
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ocasionaram a não exploração do potencial documental custodiado por esse 

arquivo.  

 Portanto, com essa pesquisa pretende-se ensejar esse novo panorama de 

preservação e salvaguarda do patrimônio documental cultural da UFCSPA, com 

base na divulgação dos instrumentos de pesquisa tanto impressos quanto online, 

representando, portanto, uma divulgação ativa das informações dessa instituição. 

 No âmbito do acervo documental da UFCSPA foi delimitado como problema 

da pesquisa a temática de identificação de fundos, arranjo, descrição e difusão do 

referido acervo. O problema apresenta peculiaridades que precisam ser 

compreendidas de forma completa a fim de atingir um resultado satisfatório. Para 

isso, algumas indagações precisam ser respondidas como: Qual a constituição do 

quadro de fundos? Qual a metodologia de arranjo a utilizar? Quais descritores serão 

utilizados na construção dos instrumentos de pesquisa?  

 Esses questionamentos nortearam a pesquisa, permitindo o pensar exaustivo 

sobre as funções arquivísticas de arranjo, descrição e difusão, além da temática de 

acesso. 

 

1.6 Estruturação do Trabalho 

 

O trabalho dissertativo está estruturado em capítulos temáticos, sendo os 

iniciais de introdução, revisão de literatura e contextualização institucional. Os 

capítulos subsequentes são constituídos de metodologia, assim como análise e 

discussão dos resultados.  

O referencial teórico é desenvolvido em três capítulos: o primeiro versa sobre 

questões referentes ao patrimônio cultural; o segundo discute questões relacionadas 

à arquivística pós-moderna, a diplomática contemporânea e o documento 

arquivístico; o terceiro aborda as funções arquivísticas, com ênfase no arranjo, 

descrição e difusão.  
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2 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

A história cultural perpassa pela compreensão de diversos conceitos que 

foram se significando e ressignificando ao longo do tempo. Dentre eles o conceito de 

patrimônio e cultura. A história, do ponto de vista cultural, busca trazer para o 

momento atual uma representação do passado, expondo uma caracterização 

simbólica de um momento histórico-social a partir da construção criada e recriada, 

por meio de sinais, registros históricos, informativos e testemunhais. 

O patrimônio constitui-se em uma construção social e cultural, tendo em si 

uma relação com o passado, referindo-se a algo que será transmitido às futuras 

gerações, seja um valor pecuniário ou simbólico. É estruturado a partir de visões de 

mundo particulares, sendo socialmente constituído. Esse conceito está em constante 

processo de construção e desconstrução, assim como o conceito de cultura. 

Nesse capítulo serão estudadas temáticas referentes ao patrimônio cultural e 

sua relação com o objeto da dissertação, sendo que o primeiro subcapítulo refere-se 

à cultura. 

 

2.1 Cultura 

 

O termo cultura é tema de estudo nas mais diversas áreas, possuindo 

inúmeros conceitos, pois esses surgem a partir de uma determinada forma de 

pensar e se manifestar, variando de acordo com as regiões e com o modo de vida 

em que determinada sociedade está inserida. 

A Antropologia e Sociologia usam o termo cultura referindo-se a forma como 

determinadas pessoas ou sociedades agem, pensam, se comportam, seguindo 

códigos ou lógicas simbólicas inconscientes. Esses profissionais o usam no sentido 

relacionado acima, desvinculando-o, na maioria das vezes, do estado ou condição 

de erudição ou saber acadêmico. 

Essa ideia de que cultura está associada a uma erudição, a uma condição 

cultural de saber acadêmico elevado é considerado senso comum. Roberto DaMatta 

(1998) traduziu essa relação entre cultura como a posse do saber escolar e cultura 

como código simbólico compartilhado com um grupo social, nos tornando parte 

dessa sociedade. 
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Eliot (1988) relaciona a cultura com a sua vinculação com a religião, com a 

política e com a educação. A cultura possui vários sentidos e significados, tendo 

relação com a forma como o homem interage em momentos históricos distintos 

ordenando e imprimindo uma lógica particular de visão de mundo.  

Eliot (1988) dispõe que existem três condições importantes para a cultura: 

uma estrutura orgânica (não apenas planejada), que alimenta a transmissão 

hereditária dessa cultura, e isso requer a persistência das classes sociais; a 

segunda é a necessidade de que uma cultura seja decomposta, geograficamente, 

em culturas locais: isso levanta o problema do “regionalismo”; a terceira é o 

equilíbrio entre unidade e diversidade na religião – isto é, universalidade de doutrina 

com particularidade de culto e devoção.  

Essas questões culturais vinculadas à religião, à influência das culturas locais 

e esse equilíbrio de religião e unidade constituem a cultura de uma sociedade. 

Dentro do Brasil existem variadas formas de cultura, que compõem a sociedade 

brasileira. Relacionando isso com o pensamento de Eliot (1988), a diversidade que 

se encontra no Brasil torna a cultura rica e distinta. Essas diferenças culturais 

encontradas nesse País constituem um arcabouço de elementos culturais comuns, 

mantendo, assim, a ideia de uma cultura nacional que busca sua vitalidade nas suas 

mais variadas culturas. 

Imaginando que no Brasil existisse uma única cultura (gaúcha ou nordestina), 

isso poderia permitir, por um lado, o desenvolvimento da cultura, por outro, a tornar 

mais empobrecida, pois segundo ELIOT (1988) qualquer mudança que fazemos 

tende a produzir uma nova civilização, de cuja natureza somos ignorantes, e na qual 

deveríamos todos ser infelizes.  

Edward Tylor (1871, apud ELIOT, 1988) sintetiza no vocábulo inglês Culture 

(une a definição de Kulture e Civilization) que é um complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade 

ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Para Costa 

(2014) cultura é um processo permanente de criação, adaptação, assimilação e 

ressignificação de valores em uma dada sociedade, destacando ainda que a cultura 

é a memória que queremos ter enquanto atores sociais. 

A cultura é carregada de vários sentidos e significados, tendo relação com a 

forma como o homem interage com o seu ambiente em momentos históricos 
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distintos, ordenando e imprimindo uma lógica particular de visão de mundo.  Sydor; 

Grzeszczeszyn (2008, p. 3) destacam que a “cultura é um dos pontos-chave na 

compreensão das ações humanas, funcionando como um padrão coletivo que 

identifica os grupos, suas maneiras de perceber, pensar, sentir e agir”. Para eles, a 

cultura significa construção de significados partilhados pelas pessoas pertencentes a 

um mesmo grupo social. 

A diversidade cultural em termos de construção de identidade, mutação, 

dominação e relações de hierarquia são componentes que podem ser verificados 

nos documentos de arquivo, ainda mais notório em um conjunto documental que se 

refere à criação e federalização de uma faculdade. Esse conjunto documental revela 

a gênese religiosa, as relações institucionais com instâncias superiores, assim como 

as mudanças legislativas, jurídicas e administrativas que aconteceram no caso da 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

 A cultura permeia a política, sendo utilizada pela elite para se apropriar e se 

colocar na sociedade. Um elemento que está interferindo no âmbito político, cultural 

e patrimonial é o uso da tecnologia. Observam-se inúmeros estudos antropológicos 

e sociológicos referentes à sua influência na vida das pessoas como, por exemplo, a 

educação em um ambiente Web, a Antropologia Digital como caminho para entender 

a sociedade moderna, a utilização do documento digital nas instituições e as 

mudanças culturais ocasionadas pelo contexto tecnológico, dentre tantos outros 

estudos. A utilização da tecnologia em muitos aspectos desestruturou a sociedade, a 

forma de trabalhar e se relacionar. Por exemplo, o suporte em papel foi perdendo 

espaço para os documentos digitais. E essas mudanças foram sendo assimiladas e 

inseridas na sociedade. 

A perspectiva de cultura adotada para esse trabalho é a mescla de um 

conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos, 

bem como um processo permanente de criação, adaptação, assimilação e 

ressignificação de valores de determinada sociedade. Os conceitos citados se 

complementam e promovem a possibilidade de ampliar o entendimento de cultura. 

Preservar os documentos permanentes que caracterizam a cultura enquanto 

costume, crença, conhecimento, memória e arte é elemento fundamental na 

construção social, politica e histórica da sociedade. O tratamento adequado do 
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documento de arquivo permanente contribui também para a promoção do papel 

social e histórico das instituições arquivísticas. 

 Nesse trabalho dissertativo o uso da tecnologia é um elemento importante: o 

software ICA-AtoM (AtoM) na descrição documental do acervo referente à criação e 

federalização da UFCSPA propiciará maior alcance para o público externo no que 

tange a pesquisas de cunho social, histórico e institucional. 

 A cultura vinculada à política também é um tema em discussão. Observa-se, 

atualmente, conforme pensamento de Eliot (1988) que a “cultura” atrai a atenção dos 

políticos: não que os políticos sejam sempre “homens de cultura”, mas que a 

“cultura” é reconhecida como um instrumento de política, e como algo socialmente 

desejável que cabe ao Estado promover. 

 No caso da UFCSPA, a cultura institucional está atrelada a elementos 

religiosos, educacionais e políticos. Observa-se na documentação referente à 

criação e federalização um contexto histórico de uma instituição privada sendo a 

elaboração de documentos criada nesse momento histórico. Hoje, a elaboração dos 

documentos é diferente, sendo criados em uma realidade de uma instituição pública, 

regida por normas federais. Note-se que política e cultura se entrelaçam. 

 Desenvolvimento e valorização de hábitos, maneiras de pensar e agir, 

significação e ressignificação de valores fazem parte da sociedade, integrando-se ao 

contexto cultural no qual essa está inserida. Dessa forma, cultura e patrimônio se 

interligam. 

 

2.2 Patrimônio  

 

Patrimônio é um termo polissêmico, mas a ideia recorrente refere-se 

conforme ressalta Britto (2011) a algo que será transmitido às futuras gerações, seja 

um valor pecuniário ou simbólico. O patrimônio é estabelecido por meio de visões de 

mundo particulares, sendo assim, socialmente construído. Esse conceito está em 

constante processo de construção e desconstrução. 

Originalmente a palavra patrimônio provém do termo latim patrimonium, 

referindo-se a algo herdado, uma herança, referindo-se a “propriedade herdada do 

pai ou os antepassados, uma herança” (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006, p. 253). 
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Patrimônio, portanto, é uma palavra de origem ligada à família, ao jurídico e à 

economia de uma sociedade estável. Choay (2006) diz que diversos adjetivos a 

ligam a conceitos diferentes e mutáveis (genético, natural, histórico), seguindo uma 

trajetória diferente. 

Essa dinâmica trouxe consigo a questão da atribuição de valor e sentido do 

patrimônio por parte dos sujeitos envolvidos, através da análise e atribuição de valor 

dos bens, por meio da escolha de alguns critérios e interesses historicamente 

condicionados. 

Nesse mesmo sentido de entendimento de patrimônio como herança, Mariely 

Santana diz que são: 

 

Bens herdados e que se remete a um legado do passado que chegam até 
nós como heranças. Entretanto, isso não quer dizer que eles se reduzem a 
legados transmitidos de uma geração a outra como um bem estático, mas, 
ao contrário, estão em constante construção, recriação e apropriação, pois 
sua permanência no tempo e espaço resulta de estratégias e diálogos que 
são travados no presente em direção ao passado. (SANTANA, 2001, p. 
170). 

 

O patrimônio por muito tempo esteve ligado à ideia de monumento. O 

monumento histórico tem por finalidade fazer reviver um passado mergulhado no 

tempo, relacionando-se de forma diferente com a memória viva/duração e obra de 

arte. 

 

Patrimônio histórico remete a uma instituição e a uma mentalidade. A 
expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que 
se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua 
de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum: 
obras e obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e 
produtos de todos os saberes humanos e savoir-faire dos seres humanos. 
(CHOAY, 2006, p. 11) 

 

Essa definição refere-se a um conceito de patrimônio vinculado à imagem de 

monumentalização.  

 Para Seoane (2001, p. 142) “Este movimiento permanente de redefinición 

monumental y extensión de lo patrimoniable constituye um proceso abierto y en 

marcha”. 
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Diante dessa constatação pensa-se sobre o que se considera patrimônio hoje 

e sua evolução ao longo do tempo. Quais as influências da construção patrimonial 

na atual sociedade? 

Zanirato e Ribeiro (2006, p. 251) afirmam que: 

 

Nos últimos anos o conceito de patrimônio passou a ser mais abrangente 
passando de um discurso patrimonial referido aos grandes monumentos 
artísticos do passado, interpretados como fatos destacados de uma 
civilização, se avançou para uma concepção do patrimônio entendido como 
o conjunto dos bens culturais, referente às identidades coletivas. Desta 
maneira, múltiplas paisagens, arquiteturas, tradições, gastronomias, 
expressões de arte, documentos e sítios arqueológicos passaram a ser 
reconhecidos e valorizados pelas comunidades e organismos 
governamentais na esfera local, estadual, nacional ou internacional. 
 

Essa perspectiva de patrimônio, colocada acima, se inter-relaciona com o 

patrimônio cultural, pois enumeram, por exemplo, elementos ligados a paisagens, 

gastronomia, documentos, sítios arqueológicos. Elementos esses significativos da 

cultura humana enquanto marca de identificação de uma sociedade, da 

manifestação de um povo.  

Para Llorenç Prats (1998, p. 64) “el origen del patrimonio cultural, en su 

acepción contemporánea, y su proceso de construcción, no me parece distinto de 

otros procesos de representación y legitimación simbólica de las ideologia”.  

Para Fonseca (2001) preservar traços de sua cultura é uma demonstração de 

poder, visto que os poderosos conseguem preservar marcas de sua identidade bem 

como se apropriar de referencias de outros grupos. Nesse mesmo sentido, na 

construção dos imaginários nacionais existe uma consolidação cultural que favorece 

as elites dominantes, segundo Peixoto e Santos (2013). 

Deste modo, Zanirato e Ribeiro (2006, p. 252) conceituam o patrimônio 

cultural como aquilo que compreende os bens materiais e imateriais, tangíveis e 

intangíveis que sejam considerados “manifestações ou testemunho significativo da 

cultura humana, reputados como imprescindíveis para a conformação da identidade 

cultural de um povo”. 

A partir da década de 70, no Brasil, começa a existir uma mudança de 

conceito referente ao patrimônio. 

 

Patrimônio cultural brasileiro não devia se restringir aos grandes 
monumentos, aos testemunhos da história oficial, em que sobretudo as 
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elites se reconhecem, mas devia incluir também manifestações culturais 
representativas para os outros grupos que compõem a sociedade brasileira- 
os índios, os negros, os imigrantes, as classes populares em geral. 
(FONSECA, 2001, p. 112) 

 

O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, Art. 1, destaca que: 

 

constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico. (ARQUIVO NACIONAL, 2004). 
 

A Constituição Federal de 1988, Art. 16, mais contemporânea em termos de 

definição e de data, conceitua patrimônio cultural brasileiro: 

 

Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I. as formas de expressão; II. os modos de criar, fazer e viver; III. as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV. as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
(BRASIL, 1988). 

 

No Rio Grande do Sul, a Constituição de 1989 (BRASIL, 1989), Art. 221, 

inciso V, garante o acesso ao patrimônio cultural desse Estado. Patrimônio cultural é 

entendido como patrimônio natural e os bens de natureza material e imaterial 

portadores de referência à identidade, à ação, e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade rio-grandense, incluindo-se: forma de expressão, modos 

de fazer, criar e viver; criações artísticas, científicas e tecnológicas; as obras, 

objetos, monumentos naturais e paisagens, documentos, edificações e demais 

espaços públicos e privados destinados às manifestações políticas, artísticas e 

culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico. 

A Lei nº 7.231 de 18 de dezembro de 1978, Art. 1º (BRASIL, 1978), específica 

que o patrimônio cultural do Estado é constituído por bens em que a preservação 

seja de interesse público em razão de seu valor artístico, paisagístico, bibliográfico, 

documental, arqueológico, paleontológico, etnográfico, ou ecológico, quer por sua 

vinculação a fatos históricos memoráveis - devendo ser protegidos e cuidados. 
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Fica evidente tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Rio 

Grande do Sul a composição do patrimônio cultural, bem como a necessidade de 

proteção e a valoração desses bens para a sociedade.  

Santos (1988, p. 250) coloca que as concepções de patrimônio cultural 

dominantes no Brasil e suas vinculações ao elogio de poder em diversos níveis, leva 

à “permanente valorização de um padrão de cultura que, orientado pelo iluminismo, 

mantém-nos distantes de uma apreensão plural e democrática da realidade social 

que nos envolve”. 

Zanirato e Ribeiro (2006) dizem que a internacionalização da preocupação 

com os bens patrimoniais e o reconhecimento de que a salvaguarda perpassava 

questões concernentes ao entendimento nacional, possibilitou a criação da 

Comissão Internacional de Cooperação Intelectual. Essa comissão foi criada em 

Paris, no ano de 1921, ainda na época da Liga das Nações e visava potencializar as 

relações culturais entre os países, e para isso procurou organizar a Conferência 

Internacional de Atenas, em 1931. O resultado dessa conferência foi à elaboração 

da Carta de Atenas, constituindo-se no primeiro documento de caráter internacional 

que dispõe sobre a proteção dos bens de interesse histórico e artístico. 

Em 16 de novembro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura — Unesco, após a Segunda Guerra Mundial, 

mostrando a urgência de estabelecer os direitos e os deveres das pessoas, 

contribuindo para a paz e segurança dos países.  

A Unesco por meio dos seus estados membros e associados debatem e 

buscam possíveis soluções nas áreas de Educação, Ciências Naturais, Ciências 

Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação. A partir desses debates e 

questionamentos surgiram as cartas patrimoniais. As consideradas mais 

significativas no que tange a evolução do conceito de patrimônio e a sua vinculação 

com os arquivos enquanto patrimônio serão contempladas a seguir. 

Na Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural do Mundo, 

1972, o conceito de patrimônio foi expandido, sendo considerado não apenas os 

monumentos, mas também novas categorias como o patrimônio natural. 

A Declaração do México, 1985, é resultado de uma Conferência Mundial de 

Políticas Culturais promovida pelo ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos 

e Sítios). Essa declaração amplia o conceito de cultura, tornando, dessa forma, mais 
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complexo o conceito de patrimônio, pois abrange as expressões culturais, 

abordando as políticas culturais e fazendo pela primeira vez referência explicita a 

instituição arquivo. 

 

O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, 
arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas 
surgidas da alma popular e o conjunto de valores que dão sentido à vida. 
Ou seja, as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade 
desse povo: a língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos 
históricos, a cultura, as obras de arte e os arquivos e bibliotecas. (ICOMOS, 
2000, p. 4) 

 

Posteriormente, houve a definição de patrimônio imaterial, especificamente na 

Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial do ano 2003. O 

documento gerado dessa convenção foi resultado da Conferência Geral da 

Organização da UNESCO que se reuniu em Paris de 29 de setembro a 07 de 

outubro de 2006. Essa convenção traz avanços no sentido de definição de 

patrimônio, incluindo o aspecto imaterial para a salvaguarda do patrimônio cultural, 

visando assegurar aspectos relativos à preservação, ao respeito e a conscientização 

da sua importância em um plano local, nacional e internacional. 

Essa convenção inclui as tradições e expressões orais; expressões artísticas, 

práticas sociais, rituais e atos festivos; conhecimentos e práticas relacionados à 

natureza e ao universo; técnicas artesanais tradicionais. 

No próximo sub-capítulo, os arquivos e os documentos arquivísticos enquanto 

bem patrimonial serão objeto de uma discussão aprofundada. 

 

2.3 Patrimônio Documental 

 

Patrimônio Cultural e Arquivologia estão intrinsicamente ligadas. Os 

documentos arquivisticos são produzidos e recebidos para cumprimento de 

atividades fim e/ou meio de uma instituição, porém ao longo de sua existência sua 

função vai se modificando, tendo assim, outras funcionalidades. Alguns desses 

documentos arquivísticos transformam-se em documentos de valor secundário. 

Esses documentos registram fatos, memórias, testemunham momentos históricos 

constituindo-se em patrimônio documental arquivístico. 
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O documento arquivístico permanente é o testemunho dos atos, atividades e 

funções administrativas. Esses registros são preservados e armazenados, sendo 

transmitidos para outras gerações, compondo, dessa forma, o patrimônio cultural de 

uma sociedade. 

A primeira menção à instituição arquivo enquanto patrimônio foi na 

Declaração do México no ano de 1985. Essa declaração é considerada um marco, 

pois traz consigo uma noção muito mais ampla de patrimônio, especialmente do 

cultural. Os documentos e os arquivos são citados como sendo integrantes do 

Patrimônio Cultural. Com a inserção dos conjuntos documentais como constituinte 

do patrimônio, torna-se primordial a proposição de medidas que visem salvaguardar 

e preservar os documentos por meio de estudos, debates e aplicação de boas 

práticas. 

O Decreto nº 5.753 foi sancionado em 12 de abril de 2006 pelo governo 

brasileiro. Esse decreto promulga a Convenção de salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, adotada em Paris em 2003, conforme dispõe a UNESCO (2003). 

 

Entende-se por "salvaguarda" as medidas que visam garantir a viabilidade 
do patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, 
a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a 
transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal - 
e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. (BRASIL, 2006) 

 

A salvaguarda definida pelo Decreto acima expandiu o conceito de 

salvaguarda para elementos componentes do patrimônio cultural imaterial. Carvalho 

(2011) afirma que a convenção de 2003 vem dar ênfase ao papel das instituições, 

mas principalmente confere um papel de suporte ou de facilitador aos praticantes 

das tradições e à promoção da criatividade. 

A recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular de 1989 

da UNESCO focava a atenção na preservação através da documentação, 

responsabilizando os investigadores e as instituições nessa tarefa, destacando, 

também, a necessidade de estabelecimento de serviços de arquivo nacional onde a 

cultura tradicional e popular pudesse ser armazenada de forma adequada e 

disponibilizada ao público.  
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Bortolotto (2008 Carvalho apud, 2011) diz que estamos diante de uma 

mudança de paradigma, não se centrando apenas em iniciativas de estudo, 

documentação e fixação do Patrimônio Cultural Imaterial pelos especialistas, mas 

em ações que visem à salvaguarda das práticas, processos culturais e contextos 

sociais. 

Pela análise das cartas patrimoniais observa-se a inclusão do patrimônio 

documental arquivístico enquanto categoria do patrimônio cultural.  Além dessas 

cartas, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Arquivos – Lei 8.159/1991 fazem 

referencia a essa vinculação.  

Camargo (1999, p. 131) afirma que a Constituição Federal de 1988 contempla 

as várias formas de patrimônio “alcançando praticamente todas as modalidades do 

patrimônio histórico, reconhecido enquanto conjunto bastante diversificado de bens 

e testemunhos”. Dentre o conjunto de bens e testemunhos está o documento 

arquivístico de valor secundário. 

No que se refere ao patrimônio documental arquivístico de caráter público, é 

dever do Estado conforme dispõe a Lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991 (BRASIL, 

1991) “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”.  Essa colocação atribui ao poder público 

responsabilidade no que tange a gestão e proteção dos documentos públicos, além 

de enumerar o valor do documento de arquivo enquanto elemento de prova e 

informação 

Dentro da perspectiva da preservação do patrimônio documental a 

Constituição Federal do Brasil (1988), Art. 23 faz alusão a sua importância 

destacando que é competência comum da União, dos Estados do Distrito Federal e 

dos Municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos. 

Algumas normas a citar a Lei de Acesso à Informação (LAI), a Lei 8.159 de 

1991, o Código Penal Brasileiro no artigo 314, dentre outras conferem ao cidadão 

e/ou ao poder público responsabilidade pela proteção do patrimônio documental, 

com previsão de penalidade para quem destruir ou inutilizar qualquer documento 

público. 
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O patrimônio documental arquivístico ocupa um papel fundamental dentro da 

sociedade e como instrumento de melhoria de participação do cidadão na 

sociedade, sendo elemento essencial na salvaguarda da memória social e coletiva. 

O acesso aos arquivos enriquece e promove a democracia, a cultura e auxilia 

na defesa dos direitos das pessoas. Segundo Mathieu e Cardin (1990, p. 114) “Os 

arquivos são práticas de identidade, memória viva, processo cultural indispensável 

ao funcionamento no presente e no futuro”.  

Apesar desse cenário e de legislações que ressaltam a importância dos 

arquivos e dos documentos arquivísticos enquanto patrimônio cultural muitas 

instituições arquivísticas estão trabalhando aquém das perspectivas que a 

sociedade espera, seja por falta de recursos e/ou de sensibilidades por parte dos 

administradores e governantes no que tange a necessidade de gestão e proteção do 

patrimônio documental arquivístico. Nesse sentido, 

 

A função social dos arquivos de fornecer informações para o exercício da 
cidadania, tanto do ponto de vista funcional como do ponto de vista 
preservacionista, fica comprometida. Neste sentido, pode-se dizer que a 
própria realidade brasileira dos arquivos públicos evidencia os riscos e perdas 
que o patrimônio documental tem sofrido. (ARBOIT; MARTINS, 2013, p. 169) 

 

A realidade brasileira pode não ser a mais promissora, mas os arquivos 

enquanto instituição vinculada à manutenção da salvaguarda dos patrimônios pode 

e deve apoiar a sociedade na dinamização de projetos que visem promover os 

documentos de valor secundário. 

A memória e a história de uma instituição são preservadas pela guarda 

adequada dos documentos, pela difusão dos fundos documentais e pela 

preservação dos acervos. Por isso, proteger, divulgar e difundir os documentos 

torna-se uma atividade essencial, uma vez que possibilita o acesso ao patrimônio 

documental que deve ser conhecido, tornando-o fonte de pesquisa.  

O poder público tem nos documentos a comprovação de suas atividades, 

funções e atos. Por isso o documento é importante na constituição histórica e social 

de uma organização, bem como serve para evidenciar sua ação; gerenciar o 

processo administrativo e comprovar a legalidade de seus atos. Diante disso, os 

documentos públicos, assim como os privados, são importantes para a sociedade e 

fazem parte do Patrimônio Cultural Nacional.  
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Nessa perspectiva, cabe aos arquivistas realizar pesquisas e projetos, 

visando preservar e divulgar o patrimônio cultural, com vistas à proteção e gestão do 

patrimônio documental arquivístico.  

Este capítulo versou sobre o patrimônio, abordando a temática de cultura, 

patrimônio com ênfase no patrimônio cultural e por fim o patrimônio documental. 

O próximo capítulo irá discutir a arquivistica pós-moderna, a diplomática 

contemporânea e o documento arquivístico, visto que estão presentes na 

contemporaneidade, sendo, assim, importante um estudo aprofundado. 
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3 ARQUIVÍSTICA PÓS-MODERNA, A DIPLOMÁTICA CONTEMPORÂNEA E O 
DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 
 

Este capítulo tem por objetivo explicitar a Arquivística pós-moderna/pós-

custodial, assim como discutir a Diplomática Contemporânea e caracterizar o 

documento arquivístico sob a ótica dessas duas ciências, destacando, também, 

aspectos vinculados com o estudo das tipologias documentais, sendo a identificação 

tipológica uma função matricial do saber e fazer arquivístico. 

 

3.1 Arquivística pós-moderna/pós-custodial 

 

A Arquivologia clássica está moldada em alguns pilares basilares como o 

Princípio da Proveniência e da ordem original, sendo que princípios e pressupostos 

são pensados em um momento histórico, social e político específico.  

O ambiente de uma sociedade influencia a formação e o pensar dos arquivos, 

pois segundo Terry Eastwood (1993, p. 27 apud COOK, 2001) “é preciso entender o 

meio político, econômico, social e cultural de uma dada sociedade para 

compreender os seus arquivos”. Ainda constata que "as ideias tidas sobre os 

arquivos, em qualquer dado momento, certamente nada mais são do que um reflexo 

de correntes mais amplas na história intelectual”. Nesse sentido, o pós-modernismo 

enquanto pensamento intelectual tem um papel fundamental na formação dos 

arquivos. 

A chamada Arquivologia clássica está pautada, principalmente, na literatura 

do Manual dos Holandeses, 1898, o Manual de Administração de Arquivos, 1922 e 

Archivistica, 1928. Observam-se novos entendimentos, assim como novos conceitos 

de uma obra em relação à outra. 

As práticas de organização de arquivos foram uma realidade desde os 

primórdios. Mas não se tinha uma metodologia definida nem se pensava em uma 

teoria que vinculasse à pratica. Inicialmente existia uma preocupação acentuada 

com arquivos de caráter histórico. Dessa forma, se buscava soluções para resolver 

problemas relativos aos procedimentos de arranjo e descrição de documentos.   

Nesse sentido, o Manual dos Arquivistas Holandeses tem um foco bem 

voltado a metodologias de organização com base no Principio da Proveniência e na 
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ordem natural dos documentos. Essa obra é considerada a precursora do estatuto 

científico da Arquivologia.  

O Manual dos Arquivistas Holandeses (Manual de Arranjo e Descrição de 

Arquivos) de Samuel Muller, Johan Feith e Robert Fruin publicado em 1898 

trabalhou com aspectos concernentes à padronização da metodologia arquivística, 

sendo uma obra que visava auxiliar no trabalho com os documentos, trazendo 

orientações práticas.  A definição de arquivo enquanto conjunto de documentos 

criados e recebidos por uma administração constitui-se na base que perpassa a 

definição até os dias atuais. Segundo Muller et. al. (2003, p. 52, tradução nossa) “o 

sistema de classificação de documentos de um arquivo deve estar baseado na 

organização original do arquivo, a que em sua essência corresponde à organização 

do órgão administrativo que o produziu”. Apresenta assim, um método de 

organização baseado no respeito à ordem original.  

Fonseca (2005) dispõe que alguns autores consideram a publicação desse 

manual como marco da Arquivologia, a exemplo de Thomassen (1999, apud 

Fonseca, 2005) que denomina a Arquivologia Clássica como a arquivologia assim 

como foi codificada pelo manual de S. Muller, J.A. Feith e R. Fruin; de Heredia 

Herrera (1983, apud Fonseca, 2005) que diz que o desenvolvimento da Arquivologia 

moderna tem relação com a difusão do manual dos arquivistas holandeses. Ainda 

para muitos teóricos da Arquivologia essa obra representa a libertação secundária 

da arquivística a que tinha sido remetida pelo historicismo do século XIX.  Nesse 

sentido, esse manual apresenta uma importância fundamental codificando a 

disciplina arquivística. 

 

A partir do estabelecimento do Manual dos Holandeses como marco 
fundador da codificação da disciplina arquivística podem ser apontados 
alguns tópicos importantes na análise das características de configuração 
da área, tanto do ponto de vista de suas bases teóricas e conceituais 
quanto de sua inserção histórica e geográfica (FONSECA, 2005, p. 33). 

 

Portanto, está explicita nesse manual a codificação da Arquivística como 

disciplina, desvinculando a da perspectiva de ciência auxiliar da história. Esse 

manual traz elementos importantes como destaca Fonseca (2005, p. 33) 

 

a) à inserção da Arquivologia na episteme da modernidade, 
especialmente na chamada “esfera política”; b) à consequente 
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importância das instituições arquivísticas para lidar como os 
problemas de uma administração pública que deve ser eficiente; c) 
à subordinação da disciplina em relação ao seu objeto, ou seja, se a 
ideia de arquivo estiver clara, estará clara a ideia de Arquivologia; d) 
a tradição manualística da área, ás suas limitações e ás tentativas 
de generalizar o geral para o particular, favorecendo o império da 
norma. 

 

Esses elementos demonstram uma inserção da Arquivologia na modernidade, 

definição da disciplina em consonância com seu objeto. Além desses elementos o 

manual traz a definição do respeito aos fundos e ordem original, mantendo a 

integridade dos arquivos, referenciando o Principio da Proveniência. 

Por sua vez, o Manual de Administração de Arquivos de Hilary Jenkinson 

(1922), assim como o manual dos arquivistas, traz contribuições relevantes à 

Arquivologia trazendo conceitos e fundamentações importantes. Esse manual foi 

publicado em um cenário anterior a Primeira Guerra Mundial, em que a maiorias dos 

países europeus enfrentavam dificuldades em termos de reorganização dos 

documentos após a guerra.  

Segundo Barros (2010, p. 25) “Jenkinson apóia-se principalmente no manual 

dos arquivistas holandeses no que diz respeito à descrição e arranjos dos arquivos e 

em sua própria experiência no trabalho com os mesmos”. Segundo esse mesmo 

autor Jenkinson iniciou seus estudos a partir de estudos desenvolvidos com os 

arquivos medievais, no estudo da paleografia e diplomática. 

Ele conceitua documento de arquivo, assim como arquivo trazendo de forma 

mais explicita o viés administrativo de sua criação, sendo evidência e um processo 

natural dos atos ou transações dos criadores. Além de dispor da noção de cadeia de 

custódia, pois os documentos são avaliados passando a serem arquivados de forma 

permanente, trazendo, dessa forma, a premissa do valor do documento.  

A interpretação moderna de cadeia de custódia para documentos 

arquivísticos analógicos é reinterpretada por Flores (2015), conforme figura 1. 
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FIGURA 1 – Cadeia de custódia dos documentos arquivísticos Analógicos. 
Fonte: FLORES, 2015. 

 

Nesse entendimento a documentação de valor primário fica disposta no 

arquivo corrente e intermediário, compreendendo a fase de gestão documental 

(produção, tramitação, utilização e arquivamento até sua destinação final). No 

Arquivo permanente muda a cadeia de custódia, visto que os documentos possuem 

valor secundário (histórico, probatório e/ou informativo).   

Segundo o projeto interPARES (International Research on Permanent 

Authentic Records in Electronic Systems) (2007) a verificação de autenticidade é 

parte do processo tradicional de avaliação de arquivos, baseando-se na confirmação 

de uma cadeia de custódia ininterrupta desde o momento de produção de 

documentos até a sua transferência para a entidade arquivística responsável pela 

preservação a longo prazo. Essa cadeia de custódia, então, acompanha o ciclo de 

vida dos documentos. 

Já na figura 2 é apresentada a cadeia de custódia para documentos 

arquivísticos digitais, uma realidade a partir de 1980 com a produção de documentos 

eletrônicos. Essa cadeia de custódia respeita o ciclo de vida de documentos, a Lei 
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de Arquivos, a LAI, os princípios arquivísticos, inclusive o da cadeia de custódia 

analógica.  

Nesse âmbito, a fase corrente e intermediária compreende o uso de Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), sendo que pode ser 

utilizado Repositório Arquivístico Digital Confiável. O SIGAD  

 

É um sistema informatizado que tem como objetivo apoiar á gestão 
arquivística de documentos. As principais funcionalidades de um SIGAD 
são: classificação e organização dos documentos com base no plano ou 
código de classificação, controle de temporalidade, aplicação da destinação, 
manutenção de autenticidade e apoio a preservação a longo prazo 
(FLORES 2016, p.5). 

 

O SIGAD, assim, oferece uma solução completa no processo de gestão de 

documentos. Na fase subsequente, ocorre uma alteração da cadeia de custódia 

(sem interrupção) nos documentos de valor permanente. Na fase permanente é 

obrigatório o uso de Repositório Arquivístico Digital Confiável Permanente. 

 

 
FIGURA 2 – Cadeia de custódia dos documentos arquivísticos digitais. 
Fonte: FLORES, 2015.  
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A presunção de autenticidade com uma cadeia de custódia ininterrupta, em 

consonância com o ciclo de vida dos documentos é citado pelos estudiosos dessa 

temática como fundamentais. 

 
A preservação de documentos arquivísticos digitais não é, lato sensu, 
diferente da preservação de quaisquer outros tipos de documentos digitais. 
É necessário confrontar a obsolência tecnológica de hardware, software e 
formatos. Todavia é no conjunto de metadados cujo registro é necessário na 
criação do documento e, também, na execução de procedimentos de 
preservação que se encontra o foco da área. Além disso, a manutenção de 
uma cadeia de custódia ininterrupta garantiria a presunção de autenticidade 
do documento, visto que apenas pessoas autorizadas o tiveram sob seus 
cuidados (SANTOS, 2012, p.124) 

 

A preservação da cadeia de custódia deve ser garantida desde a produção 

dos documentos arquivísticos digitais, possibilitando, assim, garantir a autenticidade 

desses documentos. 

A manutenção da cadeia de custódia é elemento essencial na comprovação 

da autenticidade dos conjuntos documentais, respeitando o ciclo de vida dos 

documentos e os custodiadores dos documentos arquivísticos. 

Para FLORES (2015, p. 16)   

 

"a manutenção da cadeia de custódia deve ser feita através de Ambientes 
Autênticos, sejam os SIGAD’s (e-ARQ Brasil) nas fases corrente e 
intermediária, e os RDC-Arq (Repositórios Digitais Confiáveis Arquivísticos) 
na fase permanente. O e-ARQ Brasil, contempla a Gestão Documental, e 
após o término da fase da Gestão de Documentos, com a alteração da 
cadeia de custódia, passamos para a fase de AAP - Administração de 
Arquivos Permanentes, através dos RDC-Arq’s (Resolução n° 
43/CTDE/CONARQ), contemplando Arranjo, Descrição, Digitalização, 
Difusão e Acesso de Documentos de caráter permanente, e não mais 
permitindo ações ou operações típicas da Gestão de Documentos como a 
Avaliação, etc. Assim, é uma linha ininterrupta que gerencia no tempo e nas 
idades do ciclo vital de documentos, os custodiadores destes Documentos 
Arquivísticos". 
 

Alguns juristas estão dispondo sobre a necessidade de manutenção da 

cadeia de custódia. Stopanovski (2015) diz que os e-mails exigem cuidados 

específicos para que sirvam como prova. Para esse autor, a perícia deve validar o 

arquivo da mensagem com informações referentes à origem, destino, data, hora e 

conteúdo; e a cadeia de custódia da mensagem, validando a não contaminação do 

valor jurídico da prova, verificações especialmente autorizações e garantia de 
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integridade das informações custodiadas. Ainda, ele coloca que a cadeia de custódia 

é relevante para os casos de ambiente digital, dada a facilidade de alteração no 

conteúdo sem rastros aferíveis. 

Ainda trazendo os pressupostos de Jenkison que considera documento de 

arquivo como  

 

aquele que foi elaborado ou usado no curso de uma transação 
administrativa ou executiva (seja pública ou privada) da qual ele mesmo faz 
parte; e subsequentemente preservado em sua própria custódia pela 
informação que contém, pela pessoa ou pessoas responsáveis por aquela 
transação ou por seus legítimos sucessores (JENKINSON, 1922, p. 11, 
tradução nossa). 

 

Jenkinson (1922) dispõe que a avaliação deveria ser feita pelo produtor do 

documento, pois era orientada apenas a preservação de documentos relacionados à 

informação do próprio criador e sob sua custódia, sendo pouco considerado o uso 

dos documentos enquanto fonte de pesquisa com a finalidade histórica. A custódia é 

um elemento bem importante, sendo preservados pelos criadores, para utilização 

própria, conforme se observa na citação acima disposta por Jenkinson. 

O papel do arquivista seria o de guardião da custódia contínua dos 

documentos de valor arquivísticos (documentos que já tivessem sido avaliados pelos 

produtores, principalmente pelos administradores) e a habilidade de fornecer o 

melhor de sua capacidade para atendimento ao historiador e outros pesquisadores. 

Schmidt (2014) apresenta e debate de forma clara os pressupostos disposto 

por Hilary Jenkinson no que tange ao entendimento da arquivística custodial / 

tradicional/clássica. Essa autora destaca que para Jenkinson a contribuição para o 

que chama de ciência dos arquivos é a preservação da custódia oficial; documento é 

considerado apenas o “em papel”, além de apresentar quatro características que lhe 

são inerentes: imparcialidade, autenticidade, naturalidade e interdependência.  

Nessa perspectiva, Jenkison (1922) dispõe que os arquivos se formam com 

base na imparcialidade e autenticidade. Ele define o conceito de imparcialidade, à 

medida que o documento nasce por uma imposição relativa às atividades 

administrativas, referindo-se, assim, a qualidade do documento refletir a ação do 

produtor, sendo, portanto, imparcial. Autenticidade, por sua vez, é a característica 

que o documento tem de ser criado, mantido e preservado sem alteração, pois 

Jenkinson (1922) destaca que os documentos de arquivo não são autênticos apenas 
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pela sua origem, mas por serem livres de suspeitas de uso para outras finalidades 

ou outros interesses para o qual não fora produzido. 

Jenkinson (1922, p. 223, tradução nossa) dispõe que 

 

Todos os arquivos e seus documentos constituintes são imparciais com 
respeito à finalidade de uso para o qual serão utilizados no futuro, por que 
tal propósito não pode ser previsto pela pessoa ou o autor do conteúdo. 
Registros são criados no curso de uma atividade como meio para a sua 
execução e por seu produto. 

 

O legado deixado por Jenkinson continua influenciando a organização dos 

arquivos até os dias atuais. O pensamento em que o arquivista não participa do 

processo de avaliação, classificação, sendo guardião passivo da memória foi 

preconizado nessa época, sendo ainda muito presente nas organizações e 

constituindo-se em um desafio a mudança desse paradigma.  A noção de arquivo 

enquanto fonte de informação gerada por uma atividade administrativa, resultado de 

um processo de acumulação natural também foi preconizada nesse momento 

histórico. Esse autor também traz a noção da preservação da cadeia de custódia. 

Por fim, Eugenio Casanova (1928) foi o autor do manual Archivístic, publicado 

na Itália. De forma sintética Montilla Peña e Mena Mujica (2013) dispõem que 

Casanova trouxe uma periodização baseada em quatro períodos históricos a 

considerar: o primeiro período refere-se ao mundo antigo até o século XIII e o 

segundo período vai do século XIII até o século XV em que é observado o caráter 

conservador dos documentos jurídicos dando fé das posses que tinham os governos 

e a sociedade, sendo considerado patrimônio cultural; o terceiro período 

compreende os séculos XVI ao XVIII em que o arquivo foi considerado repositório 

documental para a construção da história; o último período compreende os séculos 

XIX até a segunda década do século XX, em que se começa a enxergar a 

arquivística como uma ciência independente, fundamentada no princípio da 

proveniência e na ordem natural dos documentos. 

Para Casanova (1928, p. 19, tradução nossa) arquivo é uma “coleção 

ordenada dos atos de uma instituição, formada no curso de sua atividade e 

preservada para a consecução de fins políticos, jurídicos e culturais dessa entidade”.  

Observa-se um apontamento no sentido de integrar arquivo administrativo com 
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arquivo histórico, de uma forma que pressupõe o valor da documentação, trazendo 

luz a Arquivologia no que tange a integração das idades dos documentos. 

Essas três literaturas pertencem à Arquivística clássica/custodial são 

caracterizadas por autores atuais como historicista, tecnicista, patrimonialista, 

culturalista, pois tinha como objeto de estudo os arquivos históricos, pois conforme 

Montilla Peña e Mena Mujica (2013, p. 56, tradução nossa)  

 

o documento arquivístico é visto como um objeto informativo físico, textual e 
fixo que serve de fonte para a investigação histórica, por ser evidência 
imparcial e não viciada dos fatos de seus criadore; y el archivero como ele 
guardián de dicha evidencia. 

 

As mudanças tecnológicas trouxeram novas implicações, temáticas e 

desafios. O documento não é apenas mais aquele em papel, o documento está em 

meio digital. Nessa perspectiva, o fazer arquivístico está sob uma nova ótica de 

pensar, sofrendo reformulações e se apoiando em ciências auxiliares como é o caso 

da Diplomática Contemporânea, ciência essa que vai ser discutida no próximo 

subcapítulo. 

Diante dessa realidade e como forma de manter a autenticidade e a 

segurança dos documentos arquivísticos, garantindo a sua preservação, a 

Arquivologia precisa se adaptar, atualizar e reformular. Nesse sentido, surgiu a 

Arquivística pós-custodial ou pós-moderna, que critica o patrimonialismo, o 

historicismo e o tecnicismo da arquivística custodial.  

Essa arquivística está baseada na perspectiva de mudança de paradigma, 

representada principalmente pelo teórico Terry Cook, que situa essa área no pós-

modernismo, por meio da contestação do considerado convencional, natural e 

racional.  

 

O pós-modernismo analisa a linguagem, metáforas, e os padrões de 
discurso das palavras, ou o documento, ou todo o sistema de informação, 
no contexto do seu tempo e lugar, para revelar a mente subjacente, as 
motivações e estruturas de poder do criador dos registros usando estes 
padrões (COOK, 2001, p. 16-17). 

 

Nesse novo contexto, a arquivística trabalha com as nuances por trás do 

documento, por meio do entendimento que ele não é neutro - imparcial - estando 

dentro de um contexto econômico, social e cultural. Cook (1997) dispõe que nada é 
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imparcial, tudo é conformado, apresentado, representado, simbolizado, significado 

pela pessoa que fala, fotografa, escreve ou pelo burocrata governamental, com um 

propósito definido. 

Com o documento digital, acesso de acervos arquivísticos, o documento de 

arquivo visto como estático e físico (papel) é questionado. O conceito de 

documentos digitais é dinâmico e virtual, o que não significa que o documento seja 

virtual, pois está fixado em um suporte seja disco rígido, fitas, etc, mas que o 

ambiente é virtual. 

 

Os tempos hoje são outros e garantir essa governança da sociedade é 
prenúncio de novas exigências impostas pela sociedade, como 
transparência governamental e construção de memória coletiva, por 
exemplo, além de ser tarefa possível em termos de fazer inclusive devido às 
inovações tecnológicas e ao progresso tecnológico documental. (SCHMIDT, 
2014, p. 53) 
 

Nessa conjuntura, o papel e a função do arquivista estão passando por 

transformações, de guardião passivo de um arquivo ele se torna um agente ativo na 

construção da história e da memória. O arquivista vinculado à criação dos 

documentos, das normativas e das políticas arquivísticas desempenha seu papel e 

conquista um novo espaço de atuação. Nesse âmbito, esse profissional precisou 

revisitar seu papel, questionando verdades até então absolutas. Para Cook (2001, p. 

4) “A mudança de paradigma exige que os arquivistas deixem de identificar-se como 

guardiões passivos de um patrimônio herdado, para celebrar o seu papel na 

formação ativa da memória coletiva (ou social)”. 

Schmidt (2012) coloca que o suporte documental passou por várias 

transformações ao longo da história da humanidade, mas pela primeira vez ele 

deixou de ser palpável, materializado, sendo que para alguns teóricos a informação 

se separa do suporte, gerando a chamada “desmaterialização” do documento de 

arquivo. Nesse sentido, alguns adeptos colocam o triunfo da informação frente ao 

documento. Essa mesma autora dispõe que o pensar sobre o estatuto científico da 

Arquivologia, em relação ao seu objeto científico, ajuda a compreender em que 

contexto essas diferenças acontecem desdobrando questões e problemas que essa 

negação ou ressignificação traz para essa ciência.  

Diante disso, pode-se negar o documento? O objeto científico da Arquivologia 

passaria a ser a informação? 
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Esses questionamentos perpassam por um debate muito mais amplo que se 

refere ao objeto cientifico da Arquivologia. Temática essa que poderia ser escrita em 

uma tese, mas como forma de sistematizar Cook (2001, p. 21) diz que “na sua 

essência, a ciência arquivística tem procurado entender registros iluminando o seu 

contexto ou proveniência ou a ordem dos dois dentro de uma série ou sistema, mais 

do que seu conteúdo temático”. Esse mesmo autor coloca em termos de 

documentos digitais 

 

Isto substitui a preservação de arquivos tradicional que focava em normas 
adequadas para reparar, restaurar, armazenar, e uso do meio físico, que 
era o registro. Com os registros eletrônicos, o meio físico torna-se quase 
totalmente irrelevante em um espaço de tempo de décadas ou séculos para 
preservar tais registros, já que os próprios registros serão migrados antes 
do meio físico se deteriorar, e de forma contínua. O que será importante é 
reconfigurar em novo software ao longo do tempo para manter a 
funcionalidade real ou o contexto que mantém evidência do registro 
“original”, e neste problema, a ciência arquivística precisa prestar cada vez 
mais atenção. (COOK, 2001, p. 22) 

 

Nota-se que não existe uma negação ao documento, mas sim tratamentos 

diferentes pelo fato de o registro estar separado suporte físico. Mas existe a menção 

ao registro, ao contexto que mantém a evidência do original. Dessa forma, a 

Arquivologia precisa analisar de forma funcional os processos de criação de registro 

que levam os documentos a serem criados. Cook (2001), então, coloca a 

Arquivologia enquanto ciência a focar no contexto, na funcionalidade por trás do 

registro, da realidade dinâmica ao invés de estática. 

Cook (2001) sugere uma ampliação teórica e efetivas mudanças para a 

arquivística, incluindo pensar nos referenciais teóricos e nas funções da área, 

deslocando a análise para as séries documentais, funções, contextos, assim como 

para a criação do documento. 

Essa nova ampliação teórica está intimamente ligada à diplomática 

contemporânea, reforçando o valor do documento enquanto fonte de autenticidade e 

confiabilidade. Nessa perspectiva de debate e discussão teórica, a Arquivologia 

Contemporânea ampliou sua cientificidade, por meio do estudo dos documentos 

digitais que trouxeram a áreas novos desafios, além de um posicionamento ativo dos 
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arquivistas. Tem como fonte de pesquisa Luciana Duranti, Paola Carucci, Robert 

Henri Bautier4. 

 

3.2 Diplomática Contemporânea 

 

O estudo da Diplomática contemporânea é fundamental para as atividades 

dos arquivistas, visto que desenvolve um método de trabalho, trazendo cientificidade 

a Arquivologia.   

Segundo Tognoli (2013) o texto de Robert- Henry Bautier, Leçon d'ouverture 

du cours de diplomatique à l'Ecole des Chartes, publicado no mesmo volume da 

Bibliotèque de l’École des Chartes, pode ser considerado um marco teórico da 

Diplomática e também da Arquivística, visto que esse autor defende a expansão da 

problemática da Diplomática por meio da redefinição do conceito de documento 

diplomático, expandindo os estudos da arte crítica a todos os documentos de 

arquivo, sendo assim necessário a identificação dos documentos administrativos. 

Para Bautier (1961, apud Tognoli, 2013, p. 106)   

 

Devemos distinguir dentre os documentos de uma administração, dois tipos: 
os que qualificamos como documentos administrativos - acte administratif - 
que são aqueles que regulamentam ou notificam uma decisão ou ainda, são 
fontes de direito ou obrigação. Os outros que designamos de modo geral 
com o nome ‘papiers administratifs’, que não são os documentos (actes) em 
sentido estrito, quer dizer, os documentos criados com o objetivo de provar 
um direito: às vezes eles são criados no momento da preparação, da 
notificação ou da execução de uma decisão, às vezes são destinados a 
informar a administração no cumprimento de uma função ou mandato. 
Tanto um quanto outro são, ou podem ser, imediatamente ou 
mediatamente, fonte de direitos e obrigações para a própria administração 
ou para outros: vemos também um índice no fato de que a administração os 
conserva como arquivos, quer dizer, prova em potencial  
 

Nesse âmbito o documento de arquivo passa a ser o objeto de estudo da 

Diplomática. Ainda segundo Tognoli (2013) no que tange ao entendimento de 

Bautier, a simbiose entre documento de arquivo e o documento diplomático permite 

a compreensão do documento em função do fundo ao qual pertence. Nesse sentido, 

                                                 
4 Esses autores estudam as temáticas da Diplomática contemporânea, vinculada a Arquivologia, o 
estudo do documento arquivístico Digital, a revisão do campo de conhecimento tanto 
epistemologicamente quanto empiricamente.  
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a noção do documento estudado em seu conjunto possibilita uma abrangência em 

direção ao seu contexto de criação.  

Além disso, Bautier (1961, apud TOGNOLI, 2013, p. 107)   

 

[...] A crítica dos documentos é surpreendentemente facilitada pela sua 
aproximação aos documentos anteriores e posteriores a eles, assim como 
pela reunião de peças de um mesmo dossiê [...] Nós estamos convencidos 
que os diplomatistas seriam muito mais conscientes deste aspecto se eles 
tivessem sempre acreditado na noção de que o documento diplomático é 
essencialmente um documento de arquivo, quer dizer, uma peça em um 
conjunto, um elemento em um fundo. 

 

Para Guimarães e Tognoli (2009, p. 28) “a Arquivística encontra na 

Diplomática um ponto comum: o documento de arquivo, que acabaria por trazer a 

solução para alguns dos problemas enfrentados pelos arquivistas no século XXI: o 

estudo da Tipologia Documental”. 

Portanto, a Diplomática tem em comum com a Arquivologia o mesmo objeto 

de estudo, o documento de arquivo. A diplomática não garante a informação como 

objeto de estudo, pois a análise diplomática e tipológica está fixada no documento 

de arquivo, sendo que por meio do documento arquivístico pode se estudar 

questões relativas à autenticidade e confiabilidade. Essas áreas também têm 

similaridades no que tange à acessibilidade e integridade dos documentos de 

arquivo. 

A Diplomática Contemporânea é uma diplomática especial denominação dada 

a Tipologia Documental, constituindo se em uma ampliação da diplomática no 

sentido da gênese documental. A Tipologia documental vem trazer a Arquivística as 

consolidações de sua base científica, por meio da adoção de uma base 

metodológica que permite compreender os documentos atuais, conferindo um rigor 

científico na identificação de documentos.  

 

A Tipologia Documental é considerada uma ampliação da Diplomática em 
direção à gênese documental, perseguindo a contextualização nas 
atribuições, competências, funções e atividades da entidade 
geradora/acumuladora. Assim, o objeto da Diplomática é a configuração 
interna do documento, o estudo jurídico de suas partes e dos seus 
caracteres para atingir sua autenticidade, enquanto o objeto da Tipologia, 
além disso, é estudá-lo enquanto componente de conjuntos orgânicos, isto 
é, como integrante da mesma série documental, advinda da junção de 
documentos correspondentes à mesma atividade. Nesse sentido, o conjunto 
homogêneo de atos está expresso em um conjunto homogêneo de 
documentos, com uniformidade de vigência (BELLOTTO, 2002b, p. 19) 
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O gerenciamento arquivístico perpassa por uma junção entre Arquivística e 

Diplomática, por meio do estudo da Tipologia Documental. Conforme Bellotto (2006) 

estudam-se, assim, aspectos relativos à gênese documental e contextualização de 

atribuições, competência, funções e atividades da entidade geradora acumuladora.  

Segundo essa estudiosa, a Tipologia Documental tem relação com “a lógica 

orgânica dos conjuntos documentais: a mesma construção diplomática em todos os 

documentos do mesmo tipo, para que se disponha sobre ou cumpra a mesma 

função”. (BELLOTTO, 2006, p. 52).  

A identificação das tipologias documentais associada à área da Arquivologia 

possibilitou uma aproximação dessa área com a Diplomática.  Isso oportunizou 

normalizar parâmetros metodológicos e científicos no tratamento dos documentos de 

arquivo.  

A nova perspectiva da diplomática no campo da arquivística denomina-se 

tipologia documental   

 

Na diplomática, e especificamente, na chamada diplomática contemporânea 
ou tipologia documental, a arquivística encontra o fundamento das 
pesquisas necessárias para o desenvolvimento das metodologias de 
identificação de documentos. A identificação de documentos de arquivo, 
realizada a partir de parâmetros normalizados pela tipologia documental 
confere rigor científico ás tarefas arquivísticas, contribuindo para formar o 
arquivista moderno (RODRIGUES, 2008, p. 13) 
 

Segundo Bellotto (2002b), a Tipologia Documental na arquivística é recente, 

iniciada, aproximadamente no ano 1980, pelo Grupo de Trabalho dos Arquivistas 

Municipais de Madri. Sua utilização tem-se mostrado vantajosa nos vários 

segmentos do processamento documental, tais como: 

 

1) na classificação/arranjo, por facilitar o entendimento da composição das 
séries; 
2) na descrição, esclarecendo que os conteúdos veiculados em 
determinado formato jurídico têm certos dados que são fixos e outras 
variáveis, e que este conteúdo liga-se de forma obrigatória à espécie que o 
veicula; 
3) no serviço aos usuários, pois a identificação dos tipos documentais traz 
informações antecedentes e exteriores ao próprio conteúdo do documento, 
fundamentais para sua compreensão dentro do conteúdo jurídico-
administrativo de produção; 
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4) na avaliação, porque as tabelas de temporalidade partem da identificação 
das funções refletidas nas séries documentais que se quer avaliar para 
estabelecer o destino dos documentos. (BELLOTTO, 2002b, p. 94). 
 

Essas vantagens são pertinentes no que tange a avaliação dos documentos, 

pois possibilita compreender aspectos referentes à estrutura e conteúdo. O 

levantamento da documentação permite conhecer a realidade de um acervo 

arquivístico, constituindo-se em subsídios à tomada de decisão relativa ao 

planejamento e elaboração de projetos para o acervo em estudo.   

Com a utilização da Tipologia Documental na Arquivologia a relação se torna 

intrínseca, pois a primeira traz elementos relativos a competências, atividades, 

funções das instituições, aproximando, dessa forma, do contexto de produção 

documental, da relação orgânica dos documentos, elementos base da arquivística.  

Segundo Rodrigues (2008) a fase de levantamento de dados denominada 

identificação, consiste em estudar analiticamente o documento de arquivo, bem 

como os vínculos que mantém com o órgão que o produziu, seja em fase de 

produção ou de acumulação, constituindo assim, um trabalho de pesquisa e de 

crítica sobre a gênese documental. 

Entender a documentação e sua produção, juntamente com a análise do 

documento possibilita identificar atividades, séries e mais amplamente as funções de 

um órgão. Com esses elementos o arquivista pode realizar seu trabalho com mais 

segurança, encarando os desafios que lhe são apresentados pela sociedade 

moderna com mais naturalidade.  

O arquivista tem que conhecer, debater e interagir de forma conjunta com 

outras ciências, visto que muitos desses profissionais não se utilizam do arcabouço 

teórico da diplomática para aspectos concernentes ao tratamento documental. Para 

Guimarães e Tognoli (2009), apesar da relação estabelecida em meados do século 

XX, a arquivística começa a ter uma relação mais próxima com a Diplomática 

somente no final desse século. Segundo esses mesmos autores (2007), foi a partir 

dos anos 80 do século passado que a Diplomática assumiu uma nova dimensão, 

desvinculando-se do binômio que desempenhava com a Paleografia, sendo 

encarada pelos arquivistas como uma ferramenta que contribuiu para o tratamento 

da documentação gerada na burocracia moderna, por meio do método analítico-

comparativo. 



54 

 

Como sujeito ativo do processo de gestão documental, de lideranças em 

instituições públicas e privadas o arquivista tem a obrigação de trazer os elementos 

da Diplomática Contemporânea para seu fazer arquivístico. 

 López Gómez (1998, p. 39) diz que “este conhecimento sobre o órgão 

produtor combinado a um processo analítico dos documentos produzidos, a partir do 

conhecimento das suas características internas e externas, permite chegar à 

identificação das séries documentais”. 

 Na análise dos documentos de forma individual, podem-se perceber as inter-

relações dos documentos, a organicidade que esse conjunto documental, a atividade 

e a função geradora da documentação. Esses elementos são formadores das séries. 

Esse conhecimento, juntamente com informações da instituição geradora, oportuniza 

ao arquivista recuperar atividades, funções, além de especificidades de um 

momento histórico. 

 Rodrigues (2008), por sua vez, destaca que a identificação pode ser 

desenvolvida tanto na fase de ciclos de vida dos documentos, trabalho com a 

produção dos documentos para implantação de programa de gestão de documentos 

ou no momento da acumulação, a fim de controlar fundos transferidos ou recolhidos 

ao arquivo. 

O levantamento dos tipos depende do conhecimento das atividades 

desenvolvidas pela entidade produtora/acumuladora do arquivo e das relações 

orgânicas entre aquelas atividades entre si, entre elas e os documentos por ela 

produzidos/acumulados e entre os documentos entre si (BELLOTTO, 2002b, p. 91). 

Muitos ramos da sociedade podem ter sua própria relação de tipologias 

documentais. Por exemplo, as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES 

possuem muitos tipos documentais semelhantes, pois tem uma missão, uma razão 

de ser, funções e atividades semelhantes. Nesse sentido, existe uma similaridade de 

tipologias, que é devidamente entendida pela conceituação de espécie e de tipo 

documental. 

Espécie documental é a configuração que assume um documento de acordo 

com a disposição e a natureza das informações nele contidas segundo Camargo e 

Bellotto (1996). A espécie documental diplomática é aquela que obedece a fórmulas 

convencionadas, em geral estabelecidas pelo Direito administrativo ou notarial.  
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Esses mesmos autores definem tipo documental como sendo a configuração que 

assume a espécie documental de acordo com a atividade que ela representa. 

A Associação dos Arquivistas Brasileiros por meio do Dicionário de 

Terminologia Arquivística (CAMARGO e BELLOTTO, 1996, p. 74) define tipo 

documental como sendo a “configuração que assume a espécie documental, de 

acordo com a atividade que a gerou”. Já o Dicionário de Terminologia Arquivística 

em publicação do Arquivo Nacional (2005, p. 153) define tipo documental como: 

 

Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas 
características comuns no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza 
de conteúdo ou técnica do registro, tais como cartas precatórias, cartas 
régias, cartas-patentes, decretos sem número, decretos-leis, decretos 
legislativos, daguerreótipos, litogravuras, serigrafias, xilogravuras. 

 

No que tange à definição de série documental no primeiro dicionário citado 

(1996, p. 69) é caracterizada como “sequência de unidades de um mesmo tipo 

documental”.  O segundo dicionário (2005, p. 142) define como sendo a “subdivisão 

do quadro de arranjo, que corresponde a uma sequência de documentos relativos à 

mesma função, atividade, tipo documental ou assunto”. 

Esses conceitos precisam estar bem definidos, pois influenciam diretamente 

na padronização da identificação documental.  Observam-se diferenças conceituais 

e essas diferenças ocasionam problemas na definição de documento de arquivo, e 

também, na padronização da identificação documental. 

 Aplicando a teoria, foi realizado um levantamento da tipologia documental em 

uma documentação que está sendo trabalhada e tratada por meio dos processos 

arquivísticos elaborados por meio dessa pesquisa da Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse acervo pertence ao período de 1953 a 

1980. Pesquisando os documentos foi possível analisar documento a documento, 

entender seu significado, as atividades desenvolvidas nesse período, assim como 

definir as séries documentais. 

 Rodrigues (2008) destaca que a etapa de identificação das tipologias 

documentais encontra na abordagem da diplomática contemporânea o fundamento 

teórico e metodológico na efetiva contribuição para a construção teórica da 

arquivística. No conhecimento das tipologias é imprescindível o conhecimento da 
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entidade produtora para estabelecer o vínculo arquivístico e os caracteres externos 

e internos da estrutura dos documentos.  

 No âmbito dos documentos contemporâneos, Duranti (1994, p. 50) afirma que 

aos arquivistas cabe proteger a integridade dos documentos arquivísticos digitais, 

garantindo a sua capacidade  

 

de capturar os fatos, suas causas e consequências, e de preservar e 
estender no tempo a memória e a evidência desses fatos, deriva da relação 
especial entre os documentos e a atividade da qual eles resultam, relação 
essa que é plenamente explorada no nível teórico pela diplomática e no 
nível prático por numerosas leis nacionais (DURANTI, 1994, p. 50). 

 

 Essa capacidade dos documentos de preservar e estender no tempo e na 

memória tem relação com a sua constituição e com a atividade que o gerou, 

vinculação essa que se constitui uma preocupação da diplomática. Por isso a 

importância de se estudar essa área do conhecimento, afim de que em conjunto com 

a Arquivologia possam trabalhar para manter a integridade documental. 

 Essa integridade pode ser protegida por meio de elementos imprescindíveis 

na constituição dos documentos, elementos base do estudo do InterPARES. Essa 

pesquisa teve origem no ano de 1994, na UBC (University of British Columbia) 

utilizando como base a Diplomática Contemporânea. Com a finalização do projeto 

UBC a coordenadora do projeto Luciana Duranti propôs uma pesquisa colaborativa 

internacional, com a participação de vários países e diversas áreas do conhecimento 

a citar Arquivologia, Ciência da Informação, Direito, História, Ciência da 

Computação, Engenharia dentre outras.   

 Em 1998 o projeto InterPARES5 teve origem oficialmente tendo como base o 

desenvolvimento do conhecimento teórico-metodológico para a preservação de 

longo prazo dos documentos arquivístico digitais. Possui três fases: InterPARES 1: 

1998–2001; InterPARES 2: 2002–2007; InterPARES 3: 2007–2012; InterPARES 

Trust (2013-2018) está em andamento, baseando-se nos fundamentos da 

InterPARES, realizado em três fases, de 1998 a 2012.  

 O InterPARES 1 tem como foco na pesquisa os documentos arquivísticos 

digitais tradicionais, documentos textuais produzidos em ambiente digital que não 

                                                 
5 Informações do InterPARES foram retiradas do site http://www.interpares.org/welcome.cfm e do 

http://cariniana.ibict.br/index.php/eventos/145-2014, visando trazer elementos trabalhados nas três 
fases do InterPARES e do InterPARES trust. 
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são mais necessários para o organismo criar para cumprir o seu próprio mandato, 

missão ou propósito, visando a preservação da autenticidade. Tem como principais 

produtos os requisitos de base e de referência para presunção da autenticidade dos 

documentos arquivísticos digitais e a publicação intitulada The long-term 

preservation of authentic electronic records: findings of the InterPARES. 

O InterPARES 2 realiza a pesquisa em registros autênticos permanentes em 

sistemas eletrônicos tendo como objeto os documentos arquivísticos produzidos em 

ambientes complexos, por sistema interativos, dinâmicos e experiências, no curso 

de atividades – artísticas, científicas e do governo. O assunto principal tratado é a 

autenticidade, confiabilidade e acurácia dos documentos em seu ciclo de vida.  Tem 

como principais produtos: a base de dados de terminologia em inglês; modelos 

conceituais de preservação; diretrizes para produção e preservação de documentos 

digitais autênticos, disponíveis em português – diretrizes do produtor e do 

preservador e por fim a publicação intitulada International Research on Permanent 

Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: experiential, interactive 

and dynamic records. 

 O InterPARES 3 realiza a pesquisa com documentos autênticos em sistemas 

informatizados, com a sistemática de equipes nacionais e regionais, chamadas de 

TEAMs, sob coordenação da pesquisadora Luciana Duranti. A estrutura da equipe 

do Brasil foi coordenada pelo Arquivo Nacional, tendo como instituições parceiras – 

Ministério da Saúde, UNICAMP e Câmara dos Deputados, pesquisadores 

acadêmicos, profissionais e colaboradores. Os instrumentos da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE) teve influência do InterPARES e marcou a base 

conceitual do e-ARQ Brasil. Nessa fase buscou-se a aplicação do conhecimento 

teórico-metodológico desenvolvido nas duas fases anteriores. 

 O TEAM Brasil desenvolveu nove estudos de casos sobre documentos 

arquivísticos ou sistemas de manutenção de documentos, baseado em análises 

diplomáticas e nos contextos de estudos em que os objetos de estudo se inseriam, 

visando à preservação digital, contendo relatórios finais dos estudos de casos e 

base de terminologia em sete idiomas incluso o português. 

A metodologia do InterPARES traz instrumentos para análise dos tipos 

documentais, assim como atributos arquivísticos identificados nos estudos de casos 

na composição dos documentos digitais que sob o ponto de vista da Diplomática 
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Contemporânea segue a sistemática do documento fixado no suporte de papel. 

Forma documental fixa; conteúdo estável; organicidade; as pessoas envolvidas 

(autor, redator, destinatário, produtor, originador); a ação motivadora da criação do 

documento e os contextos (jurídicos-administrativo, proveniência, procedimentos 

documental e tecnológico). 

O documento dinâmico é aquele que segundo INNARELLI (2015, p. 240) 

“manifestados em tempo real, que dependem de regras de sistemas informatizados, 

de banco de dados e de modelos de apresentação, chamados templates”. Esse 

mesmo autor dispõe que os documentos são arquivísticos quando estes possuírem 

características arquivísticas, sendo sua forma e conteúdo manifestado pelas regras 

implementadas pelo sistema, banco de dados e modelos de apresentação.  As 

regras dispostas pelo sistema são fundamentais para garantir que esse documento 

seja estável em seu conteúdo e que mantenha a sua forma fixa por meio de 

preservação de modelos de apresentação dos documentos.  

O dinamismo do contexto digital na interação do usuário com sistemas dos 

mais variados tipos é umas das características da atualidade. Esse dinamismo traz a 

percepção de características essenciais para manter o documento autêntico e 

fidedigno. O documento de arquivo precisa possuir algumas características 

conforme amplo estudo do InterPARES e da nova terminologia Diplomática 

Contemporânea a citar fixidez, forma fixa, conteúdo estável, variabilidade limitada e 

forma documental manifestada e armazenada. Esses elementos são fundamentais 

na manutenção da autenticidade, da cadeia de custódia e da preservação 

documental a longo prazo.  

As diretrizes do produtor que tem como objetivo a elaboração e a manutenção 

de matérias digitais para indivíduos traz esses conceitos, sendo resultado da 

aplicação do projeto InterPARES 3. Essas diretrizes apresentam recomendações e 

boas práticas para organizações que elaboram e mantém documentos arquivísticos. 

As Diretrizes do preservador tem por finalidade orientar as instituições no intuito de 

melhorar os procedimentos para a preservação dos documentos arquivísticos 

digitais sob sua guarda. O Arquivo Nacional em conjunto Câmara dos Deputados 

finalizou a versão impressa em português sob forma de manual.  A Resolução nº 38, 

de 09 de julho de 2013 dispõe sobre essas diretrizes. 
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A fixidez segundo Diretrizes do produtor (ARQUIVO NACIONAL, 2013, p. 5) é 

a “qualidade de um documento arquivístico que assegura a forma fixa e o conteúdo 

estável”.  Segundo essa diretriz a forma fixa (2013, p. 5) é a “qualidade de um 

documento arquivístico que assegura a mesma aparência ou apresentação 

documental cada vez que o documento é recuperado”.  

O conteúdo estável segundo as Diretrizes do produtor (ARQUIVO 

NACIONAL, 2013, p. 5) diz que é a “característica de um documento arquivístico que 

torna a informação e os dados nele contidos imutáveis e exige que eventuais 

mudanças sejam feitas por meio do acréscimo de atualizações ou da produção de 

uma nova versão”.  

 A forma documental fixa faz referência à apresentação da mesma forma que 

tinha quando o documento foi armazenado. Quanto ao conteúdo estável o 

documento precisa permanecer completo e inalterado. 

Segundo Rondinelli (2011, p. 227) “em relação à forma fixa e ao conteúdo 

estável, significam que o documento arquivístico digital tem que manter a mesma 

apresentação que tinha quando “salvo” pela primeira vez”.  Segundo essa mesma 

autora esses conceitos fazem referência à estabilidade do documento arquivístico 

digital que está implícito e explicito no conceito de documento arquivístico tanto na 

conotação arquivística ou diplomática. 

Além dessas qualidades e características os documentos arquivísticos 

precisam ter a variabilidade limitada e forma documental. Variabilidade limitada é a  

 

Qualidade de um documento arquivístico que assegura que suas 
apresentações documentais são limitadas e controladas por regras fixas e 
um armazenamento estável do conteúdo, da forma e da composição, de 
modo que a mesma interação, pesquisa, busca ou atividade por parte do 
usuário sempre produza o mesmo resultado (DIRETRIZES DO 
PRODUTOR, 2013, p. 6). 

 

Segundo Diretrizes do produtor (ARQUIVO NACIONAL, 2013) a forma 

documental constitui-se em regras de apresentação em que o conteúdo, o contexto 

administrativo e documental e sua autoridade são comunicados, possuindo 

elementos intrínsecos e extrínsecos. Os extrínsecos fazem referência à aparência 

externa, enquanto que os intrínsecos expressam a ação da qual eles participam. 

 Dentro desse contexto, a forma documental armazenada faz referência a um 

objeto digital inserido em um sistema de armazenamento em mídia digital. A forma 
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manifestada faz menção a visualização ou materialização de um documento 

arquivístico digital. 

Os documentos arquivísticos digitais precisam ter essas características em 

sua constituição. Nesse sentido observam-se muitos documentos em ambientes 

digitais que não possuem esses atributos, não sendo, portanto, um documento 

arquivístico. Fato esse preocupante visto a criação cada vez mais notória dos 

documentos digitais nas instituições que deviam ser produzidos, armazenados e 

preservados de forma segura, garantindo assim a manutenção da cadeia de 

custódia, bem como a autenticidade e a fidedignidade dos documentos arquivísticos. 

  A inclusão da Diplomática sob a ótica contemporânea em congressos, em 

seminários e nos currículos dos cursos de Arquivologia é uma necessidade. O 

arquivista precisa ter conhecimento da Diplomática Contemporânea para utilizá-la 

em trabalhos e pesquisas nas instituições com base no entendimento da ação e na 

compreensão das características dos documentos.  

 

3.3 Documento Arquivístico 

 

O que é documento arquivístico? Qual a razão de ser de um arquivo? Esses 

são temas recorrentes na Arquivologia. A partir do debate desses dois 

questionamentos se tem mais subsídios para discutir aspectos pertinentes a arranjo, 

descrição, difusão e acesso, visto que o documento arquivístico é a razão de ser de 

um arquivo. 

 Os documentos arquivísticos são produzidos no decorrer de uma atividade 

para informar, provar, testemunhar. Neles encontram-se provas do funcionamento 

organizacional, de como se realizavam as atividades em um período determinado, 

de como eram realizadas as solicitações, etc. O documento de arquivo tem a 

capacidade de provar e testemunhar. 

Documento, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

ARQUIVO NACIONAL (2005, p. 65), “é a unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte”. Para Bellotto (2006, p. 35) documento “é qualquer 

elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa”.  

Ainda com relação aos documentos essa autora coloca que: 
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Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade pública ou 
privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses documentos relações 
orgânicas entre si.  Surgem, pois, por motivos funcionais, administrativos e 
legais. Tratam, sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa. Sua 
apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 
exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e 
suporte. (BELLOTTO, 2006, p. 37). 

 

Para Bellotto (2014, p. 5) “As duas características do documento de arquivo, a 

de ser condição de prova e a de ser informação/testemunho, começando por serem 

sequentes, acabam por serem paralelas e inseparáveis, embora utilizadas por 

razões diversas”. Bellotto (2010) diz que a indissolubilidade entre a informação, o 

meio documental no qual ela está vinculada, o suporte, a proveniência e, sobretudo, 

o vínculo entre os documentos do mesmo contexto genético, é um dos pilares da 

doutrina arquivística. 

Por sua vez, Paes (1986, p. 24) diz que documento de arquivo é “aquele que, 

produzido e/ou recebido por uma instituição pública ou privada, no exercício de suas 

atividades, constitua elemento de prova ou de informação”. Por sua vez, o Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ) por meio da Resolução n° 20 de 2004, define o 

documento arquivístico como: 

   

Informação registrada, independente da forma ou do suporte, produzida ou 
recebida no decorrer das atividades de uma instituição ou pessoa, dotada 
de organicidade, que possui elementos constitutivos suficientes para servir 
de prova dessas atividades. (ARQUIVO NACIONAL, 2004) 

 

A CTDE do CONARQ define documento arquivístico como o “documento 

produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer de suas 

atividades, qualquer que seja o suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2006). 

Na colocação de Rodriguez Bravo (2002, p. 142) “O documento de arquivo 

nasce para dar vida à razão de sua origem”. 

De uma forma bem questionadora Le Goff (1994, p. 545) diz que "o 

documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder". 

Paul Otlet (1934) traz em sua obra o Traite de Documentation o conceito de 

documento e a sistematização da documentação. Esse autor conceitua documento 

segundo uma percepção mais ampla e sob diversos aspectos. 
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Para Otlet (1934) diz que os documentos são a expressa escrita das ideias, 

sendo instrumentos de fixação, conservação e circulação, constituindo-se em 

intermediários obrigatórios de todas as relações entres os homens.  Esse conceito 

faz referência à base material e o intermédio dos documentos nas relações sociais.  

Nesse mesmo sentido, Otlet (1934) diz que o documento são registros 

gráficos e escritos, além de objetos que podem ser considerados documentos se 

houver a informação e a observação, artefatos, achados arqueológico e obras de 

arte. Otlet (1947, p. 1) ainda enumera que documento “é o livro, a revista, o jornal; é 

a peça de arquivo, a estampa, a fotografia, a medalha, a música; é, também, 

atualmente, o filme, o disco e toda a parte documental que precede ou sucede a 

emissão radiofônica”. 

Paul Otlet amplia o conceito epistemológico e conceitual de documento, 

constituindo-se em instrumentos na intermediação das relações humanas. Essa 

perspectiva e essa percepção é uma evolução em direção ao conceito de 

documento arquivístico, trazendo a noção de registro documental. Ele observa 

também a tridimensionalidade dos documentos no momento em que cita os achados 

culturais e obras de arte. 

Além disso, esse autor aborda o documento como o centro dos sistemas 

informacionais, denotando o seu valor comprobatório e informacional, pois Otlet 

(1934, p. 25) diz que documento é “um meio de transmissão dos dados informativos 

ao conhecimento dos interessados, que alijados no tempo e no espaço, ou 

[daqueles] cujo espírito discursivo necessitam que sejam mostrados os vínculos 

inteligíveis das coisas”. Portanto, documento enquanto condição informativa na sua 

função social torna-se fundamental. 

Ainda sobre a concepção de documento Otlet (1934) considera a 

documentação o terceiro termo de uma tríade composta por: realidade, 

conhecimento e documento. Essa consideração apresenta a perspectiva de 

transmissão do conhecimento para a sociedade, com a condição de documento 

atrelada ao registro de informações humanas, oportunizando o conhecimento aos 

interessados. Essa nova visão do documento influenciou largamente o 

desenvolvimento das Ciências da Informação (CI), pois o documento foi associado à 

informação. 
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No que tange a Arquivologia a perspectiva do registro das informações 

atrelada à ideia de vinculo inteligível pode ser associada à inter-relação dos 

documentos.  O pensar em direção ao registro de atividades humanas independente 

do suporte é um conceito de documento contemporâneo. A percepção dos 

documentos enquanto prova e fonte de informação são aspectos que constituem o 

valor secundário dos documentos. Essa condição atrelada à inter-relação dos 

conjuntos documentais é parte do conceito de documento de arquivo. 

O documento de arquivo terá valor quando considerado no seu conjunto. Em 

muitas situações quando existe uma desvinculação do documento de seu conjunto 

ele perde o sentido. Esse fato acontece muito em massas documentais acumuladas, 

quando existem misturas de fundos e de conjuntos documentais, entre outros casos. 

No que tange a documentos digitais na mistura da sua proveniência nos sistemas de 

gestão. 

Entende-se que o conceito de documento contempla documentos dispostos 

em todos os suportes, inclusive o digital.  Na perspectiva de compreender o 

documento digital serão abordados aspectos vinculados ao documento digital. 

Documento digital é composto pela estrutura de hardware, software e informação, 

conforme figura 3. 

 

 
 

FIGURA 3 - Estrutura do documento digital. 
Fonte: Innarelli, 2008. 

 

Segundo Flores (2013) conteúdo e suporte são entidades separadas, não se 

definindo pela mídia. Para esse autor, o documento digital é um objeto físico 

(suporte), lógico (software e formatos) e conceitual (conteúdo). 

A base de dados de terminologia do TEAM Brasil InterPARES 3 define 

documento arquivístico digital como “documento digital que é tratado e gerenciado 

como um documento arquivístico”. 
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É necessário mais estudos e produção de novas literaturas na Arquivologia no 

que tange a estudos sobre os documentos arquivísticos digitais, trabalhando suas 

especificidades e sua complexidade, mas não desvinculando da perspectiva de 

documento de arquivo como se o documento digital fosse apenas uma informação e 

não um documento arquivístico. 

Outra situação pertinente é destacada por Antonia Heredia Herrera (2014) e 

refere-se ao fato de que “los archiveros trabajamos con documentos de archivo 

antes que con información, y estamos trasgrediendo esos conceptos, confundiendo 

documentos con información, que son dos cosas diferentes intimamente ligadas”. 

Nesse sentido, existe uma confusão de conceitos. A informação é 

disponibilizada a partir do tratamento documental. No caso da LAI existe uma 

utilização do termo informação. No entanto, essa informação é retirada tacitamente 

dos documentos, pois, por exemplo, quando se busca um informe sobre o número 

de funcionários de uma universidade, esse informe é retirado dos documentos. 

Na abordagem da autora Duranti (1994) o entendimento do arquivo perpassa 

pela evidência dos atos e ações do criador documento, sendo uma prova desses 

atos seja em entidades coletivas, públicas ou privadas. 

Além da função de provar e lembrar, os documentos institucionais também 

tem a função de entender e comunicar, conforme afirma Delmas (1996). Com o uso 

das tecnologias, das novas formas de comunicação a função do arquivo também foi 

se atualizando e se inserindo nesse novo contexto. Outra função do arquivo e não 

menos importante é relativa ao acesso. O acesso à informação retirada dos 

documentos como exercício da cidadania foi instrumentalizado legalmente pela LAI. 

Embora nessa lei não seja explícito que a informação é retirada dos 

documentos os gestores, as administrações e os órgãos responsáveis pelo acesso 

às informações precisam ter essa consciência, pois, dessa forma, disponibilizaram 

recursos para os arquivos, a fim de que esses possam ter verbas, capital humano e 

atenção devida para organizar os conjuntos documentais e disponibilizar acesso aos 

cidadãos. 

Os arquivistas precisam se apossar desses dispositivos legais, com uma 

conduta pró-ativa, demonstrando, assim, a sua importância enquanto mediador da 

instituição-sociedade, desenvolvendo e participando das políticas públicas 

arquivísticas. As instituições de arquivo precisam assumir um papel de protagonismo 
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no que tange as demandas da LAI, aceitando o convite que essa lei trouxe na 

construção de um acesso democrático das informações contidas nos aparatos 

estatais. 

Segundo Jardim (2013, p. 402),  

 
Há um leque de possibilidades na produção e difusão de conhecimento 
sobre o tema nas agendas de pesquisa mobilizadas na graduação e pós-
graduação pelas universidades brasileiras. São grandes as demandas por 
inovações, conhecimento e formação profissional no cenário arquivístico 
pós-LAI. Associações profissionais, universidades, serviços e instituições 
arquivísticos e outras instituições públicas, além de organizações não 
governamentais, encontram-se desafiados a diálogos na construção de 
soluções, em diversos níveis, à viabilização da LAI no Estado e sociedade 
brasileiros. 

 

Portanto, o diálogo com as administrações e com a sociedade na viabilização 

e na inserção da temática do acesso á informação torna-se fundamental, pois o 

acesso permeia a razão de ser do documento e também a razão de ser dos 

arquivos. 

Schellenberg (1959) afirma que os documentos públicos oferecem dois 

gêneros de valor, definindo como: “primários” aqueles que interessam à própria 

repartição originária; e “secundários”, aqueles que interessam as outras entidades 

do governo, assim como para o público em geral. Neste segundo tipo, ele considera 

ainda os valores de informação, pois passado o devido o tempo ambos serão de 

grande valia para pesquisadores. No sentido de prova, será possível saber sobre a 

organização e o funcionamento do órgão do governo que produziu o documento, 

contendo dados sobre pessoas, coisas e fatos.  

 O arquivo serve para a administração, para a história e para a sociedade. 

Inúmeras vezes auxiliam pessoas a comprovar direitos perante o Estado, perante as 

suas instituições. Os documentos de arquivo servem, também, para subsidiar e 

esclarecer informações contidas em outros documentos, visto que esses possuem 

inter-relação, ou seja, obedecem ao Princípio da Proveniência, que consiste em 

mais um elemento de auxílio na agilidade e na precisão do acesso à informação, 

assim como na recuperação da documentação. O documento de arquivo não tem 

razão de ser isoladamente, sua existência só se justifica na medida em que pertença 

a um conjunto orgânico. 
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Os arquivos têm um sentido de serem instrumentos, de serem ferramentas.  
Ferramentas da administração (seja a dos órgãos públicos, seja a das 
entidades privadas); ferramentas da cidadania (isto é, dos direitos e dos 
deveres dos cidadãos); ferramentas do direito, ferramentas da historiografia 
(isto é, os documentos são os instrumentos de trabalho do historiador). 
Tudo isso, ademais de serem instrumentos indispensáveis da ciência, da 
tecnologia, do dia-a-dia das pessoas. Reitere-se, arquivos são instrumentos 
nos quais a informação está registrada, para que dela se faça uso seja no 
sentido da gestão, seja no da cidadania, seja no da história. Para efeitos da 
pesquisa histórica, os arquivos permanentes públicos são centros 
armazenadores do patrimônio documental, da archivalía, que é parte do 
patrimônio histórico e cultural de uma comunidade, de uma cidade, estado 
ou país. (BELLOTTO, 2014, p. 7) 

 

As múltiplas funções dos arquivos refletem sua importância para a sociedade 

enquanto subsídios para inúmeras funções, sendo parte do patrimônio documental 

arquivístico. A importância dos arquivos surge desde a criação dos documentos. Na 

fase corrente possui um valor administrativo, legal e jurídico. Já na fase 

intermediária os documentos de arquivo aguardam o término do prazo precaucional. 

Na fase permanente os documentos de arquivo, por sua vez, são guardados em 

função de seu valor probatório, testemunhal e administrativo. Em cada fase, 

portanto, o documento tem sua utilidade e sua importância, revelando um enfoque 

diferenciado. 

Respondidos os dois questionamentos supramencionados, torna-se 

importante conceituar arquivo permanente. A Resolução nº 11 do CONARQ 

(ARQUIVO NACIONAL, 1999, p. 1) que trata de arquivo permanente assim 

conceitua: “conjunto de documentos públicos de valor permanente, que deve ser 

preservado pelo seu valor histórico, probatório e informativo”.  

Paes (1997, p.121) dispõe que: 

 

A função de um arquivo permanente é reunir, conservar, arranjar, descrever 
e facilitar a consulta dos documentos oficiais, de uso não-corrente, ou seja, 
concentrar sob sua custódia, conservar e tornar acessíveis documentos 
não-correntes, que possam tornar-se úteis para fins administrativos, 
pesquisas históricas e outros fins. 

 

No arquivo permanente, os documentos são difundidos e disponibilizados à 

sociedade, a fim de balizarem pesquisas de cunho social, histórico e científico, pois 

passam a constituir o patrimônio documental arquivístico, em virtude de seu valor 

secundário. Esse valor secundário é fundamental, pois se constitui em valor de 

prova e testemunho, o que garante sua preservação de forma definitiva. 
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A partir dessas considerações referentes ao documento arquivístico e aos 

arquivos permanentes destaca-se a importância do trabalho de planejamento e 

conscientização referente aos arquivos. Nesse planejamento, o estudo de fundos é 

uma etapa fundamental, pois a partir dele será possível estabelecer o trabalho de 

arranjo, descrição e difusão do acervo. 

Esse capítulo foi importante, pois se debateu sobre o contexto da nova 

arquivística a partir de uma revisão histórica dessa área, sobre a utilização da 

Diplomática Contemporânea e seus elementos na teoria e prática da Arquivologia. 

Finalizando, com a discussão sobre o documento arquivístico  

Fazendo uma conexão com o documento arquivístico o próximo capítulo 

abordará as funções arquivísticas, com objetivo de tornar os acervos arquivísticos 

acessível aos seus usuários, com destaque para a caracterização do software livre 

ICA-AtoM (AtoM). 
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4 FUNÇÕES ARQUIVISTICAS 

 

O conhecimento das funções arquivísticas é fundamental para o 

entendimento sistemático dessa área do conhecimento.  De acordo com Rousseau e 

Couture (1998) as funções arquivísticas são a criação, a avaliação, a aquisição, a 

classificação, a descrição, a difusão e a conservação. Essas funções arquivísticas 

possibilitam a organização, recuperação, disponibilização e acesso ao patrimônio 

documental arquivístico.  Far-se-á uma síntese de cada função, sendo que nas 

funções chaves dessa pesquisa será feito um subcapítulo, a citar arranjo, descrição 

e difusão, que oportunizam pensar sobre os conjuntos documentais de caráter 

permanente de forma efetiva, em termos de organização física e intelectual, de 

padronização e de divulgação à sociedade.  

A criação faz referência à elaboração, gestão e concepção de documentos, 

visando à padronização dos documentos. A avaliação versa sobre a identificação e 

definição de valores, em que é definido o prazo de guarda para os documentos 

arquivísticos. É indicado realizar essa atividade a priori juntamente com a 

classificação a fim de evitar o acúmulo de massas documentais, trazendo eficiência 

administrativa. 

A aquisição diz respeito à entrada de documentos no arquivo, referindo-se ao 

procedimento de transferência e recolhimento de documentos em arquivos, sendo 

uma forma de resguardar a segurança dos acervos, controlando os fundos 

dispersos.  

A classificação é uma função arquivística importante, pois permite tornar 

acessíveis os documentos, orientando a organização intelectual dos conjuntos 

documentais, por meio da hierarquização dos documentos arquivísticos, sendo base 

para a realização das demais atividades arquivísticas, principalmente, a avaliação e 

a descrição dos documentos.  

 

A classificação é uma função importante para a transparência e o 
compartilhamento de informações, que são caminhos seguros para a 
tomada de decisão, para a preservação da memória técnica e administrativa 
das organizações contemporâneas e para o pleno exercício da cidadania 
(SOUSA, 2003, p. 240) 
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 É uma atividade que permite uma aproximação com o público, apresentando 

e disponibilizando os conjuntos documentais que compõem o arquivo por meio da 

consulta ao plano de classificação. Os planos de classificação refletem as funções, 

atividades, ações das instituições nas fases correntes e intermediária. Alguns 

autores dispõem que a classificação e o arranjo têm objetivos semelhantes a citar 

Souza (2008). Nesse caso a classificação iria até a fase permanente. Outros 

autores, no entanto, a Bellotto (2006) dispõem que o arranjo é exclusivo da fase 

permanente, no subcapítulo esse assunto será mais debatido. 

 Na classificação a intelectualidade do arquivista é posto a prova, pois 

segundo Conrado (2014, p. 27) “a habilidade intelectual do arquivista é testada, pois 

a elaboração de um plano de classificação requer competência para aplicar o 

Princípio da Proveniência e (re) definir a Ordem Original dos documentos, tarefas 

nem sempre fáceis”. 

 A descrição é a atividade que visa à elaboração dos instrumentos de pesquisa 

a fim de permitir a localização e os assuntos dos conjuntos documentais, por meio 

da análise dos documentos. 

 A difusão/comunicação tem por objetivo a divulgação do arquivo e seus 

acervos, aproximando os usuários dos arquivos. Rockembach (2015, p. 100) dispõe 

que “é umas das finalidades da existência dos arquivos, mas esta difusão somente 

pode ser exercida se as demais funções arquivísticas podem ser executadas de 

forma eficiente”. Por fim, a conservação/preservação tem relação com os processos 

que visam manter os acervos arquivísticos íntegros fisicamente para futuras 

consultas, realidade esse tanto para documentos em suporte convencional (papel) e 

para documentos digitais. 

 No que perpassa as funções arquivísticas duas questões devem ser 

levantadas, pois são fundamentais para a Arquivologia: gestão de documentos e 

acesso. 

 A gestão de documentos é conceituada pela Lei 8.159 de 1991, Art. 3º, como 

o “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).  

 A gestão de documentos está contemplada nas funções arquivística disposta 

por Rousseau e Couture (1998). Esses autores trabalham com a perspectiva da 
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Arquivística integrada, considerando globalmente a documentação, nas três idades 

dos documentos. No Brasil, a Lei 8.159 de 1991 define que a gestão de documentos 

vai da primeira até a segunda idade dos documentos, não contemplando a fase 

permanente dos conjuntos documentais. 

 A gestão de documentos no Brasil, portanto, tem relação com a produção, 

utilização e destinação dos documentos. Com essa delimitação pode-se afirmar que 

os instrumentos de gestão são os manuais de redação, os formulários, os planos de 

classificação, os registros de protocolo, guias de transferências, plano de 

contingência e de preservação contra desastres, tabela de temporalidades, criação 

de comissão permanente de avaliação de documental (CPAD), listagem e editais de 

eliminação de documentos, termo de eliminação de documentos, guias de 

transferências.  

 Todas essas funções arquivísticas podem estar inseridas em um Programa de 

Gestão Arquivística de Documentos (PGDA).  Esse projeto pode incluir estratégias 

de manutenção documental, sendo que os documentos em sua idade corrente e 

intermediária devem ser mantidos em SIGAD. Já documentos em fase permanente 

devem ser armazenados em Repositórios Digitais Confiavéis Arquivísticos (RCD-

Arq), pois ocorre a alteração da cadeia de custódia.  

 Esses programas inclusos no PGDA fazem parte de um sistema de arquivo 

embasado na política nacional de arquivos, que emana políticas por intermédio de 

legislações e regulamentações no que tange a manutenção dos acervos. Nesse 

sentido cita-se o e-ARQ Brasil, sendo uma especificação de requisitos de modelos 

de metadados a serem cumpridos pelas instituições produtora/recebedora de 

documentos e a Resolução nº 39 de 29 de abril que estabelece as diretrizes para a 

implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. 

 As atividades dos arquivos visam disponibilizar as informações contidas nos 

documentos aos usuários por meio do acesso rápido, seguro, eficaz e eficiente aos 

documentos, tendo uma relação profunda com a difusão/comunicação dos acervos, 

no entanto, as outras funções arquivísticas, também, são destacadas por Rousseau 

e Culture. O acesso possibilita a tomada de decisão de forma assertiva, a garantia 

dos direitos e deveres da instituição e do cidadão. Segundo o Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística ARQUIVO NACIONAL (2005, p. 19) o acesso “é uma 

função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua 
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utilização”. Também, conforme esse dicionário é considerado “a possibilidade de 

consulta a documentos e informações”. 

O acesso aos documentos em todas as suas fases de vida é um dos objetivos 

fundamentais no trabalho de um arquivista. A perspectiva de acesso está vinculada 

a consulta aos documentos, garantindo aos usuários o seu direito. O acesso 

segundo o Conselho Internacional de Arquivos (CIA) (2011, p. 3) “é a disponibilidade 

de documentos para consulta como resultado tanto de autorização legal quanto da 

existência de instrumentos de pesquisa”. Com a LAI é possível o acesso aos 

documentos inclusive nas etapas em que o mesmo é criado e tramitado como é o 

caso de licitações, utilizações de recursos, entre outros. Essa faceta precisa ser 

mais explorada, inclusive pela utilização dos mecanismos dispostos nessa lei, pois 

os cidadãos precisam se apropriar de informações que são importantes na 

construção de um aparelho estatal transparente e no exercício da cidadania. 

No que tange aos documentos de valor secundários o acesso promove o 

compartilhamento dos documentos como fonte fundamental de difusão de conjuntos 

documentais que referenciam a sociedade em um dado momento histórico, que 

oportunizam o conhecimento de estruturas sociais, econômicas e políticas, sendo 

fundamentais para a significação e ressignificação das sociedades. 

O CIA (2011, p.7) dispõe que “o objetivo do arquivo, de sua razão de ser é o 

uso”. Essa afirmação permite pensar em aspectos relativos ao acesso. O acesso 

possibilita pensar na dimensão social do arquivo enquanto exercício da cidadania. 

O subcapítulo a seguir debaterá sobre o procedimento de arranjo, visto que é 

uma temática fundamental para o estudo que está sendo realizado. Dentro do 

arranjo será discutido o estudo de fundos.  

 

4.1 Classificação/Arranjo 

 

 O arranjo para muitos autores é, assim como a descrição, atividade típica dos 

arquivos permanentes. Outros, por sua vez, não seguem essa linha metodológica. 

Nesse sentido, Sousa (2008) defende a linha teórica que a classificação e o arranjo 

constituem-se em fase de um mesmo processo, diferenciando apenas a utilização 

que se faz dos conjuntos documentais nas duas diferentes idades, com a agregação 

de usos. Para esse autor essa questão deve ser discutida na descrição. 
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Sousa (2008, p 85) defende o "uso do conceito de classificação para 

representar a atividade intelectual de construção de instrumentos para organização 

dos documentos, independente da idade à qual eles pertencem”.  

Para Sousa (2008) o termo "Classificação" serve para identificar a ação 

intelectual de construir esquemas para agrupar os documentos a partir de princípios 

estabelecidos.  

Não sendo objeto de estudo o debate teórico-metodológico sobre a utilização 

do termo classificação/arranjo em arquivos correntes ou permanentes não se 

discutirá essa relação. Todavia, visto que o teórico Renato Tarciso traz conceitos 

pertinentes e que vão ao encontro dessa Dissertação utilizar-se-á sua definição de 

classificação/arranjo. 

O arranjo, portanto, é uma função arquivística de fundamental importância, 

pois é por meio dele que se pode pensar na organização intelectual e física dos 

conjuntos documentais. Sousa (2008) dispõe que a parte intelectual refere-se à 

classificação de fato (processo mental de estabelecimento de classes), tendo a 

codificação como o último elemento. A ordenação refere-se à parte física (a 

disposição dos documentos nas classes estabelecidas).  

Em muitos casos existe um foco muito vinculado às questões físicas do 

arranjo, deixando de lado o trabalho intelectual e metodológico dessa sistemática. A 

complexidade da definição de fundos, séries, o estudo exaustivo das metodologias 

de arranjo, dentre outros elementos que compõe a parte teórica por vezes 

demandam uma exigência de aporte teórico, que a realidade do contexto arquivístico 

(carência de recursos, demanda administrativa) dificulta. 

Sobre essa temática Bellotto (2006, p. 139) coloca que, 

 

O arranjo é uma operação ao mesmo tempo intelectual e material: 
organizar os documentos uns em relação aos outros; as séries, umas em 
relação às outras; os fundos, uns em relação aos outros; dar número de 
identificação aos documentos; colocá-los em pastas, caixas ou latas; 
ordená-los nas estantes.  

 

Bellotto ainda refere-se ao arranjo como sendo a,  
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Ordenação dos conjuntos documentais remanescentes das eliminações 
(ditadas pelas tabelas de temporalidade e executadas nos arquivos 
correntes e intermediários), obedecendo a critérios que respeitem o caráter 
orgânico dos conjuntos, interna e externamente. (BELLOTTO, 2006, p. 
136). 

 

O arranjo consiste na ordenação dos documentos em fundos, a ordenação 

das séries dentro dos fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro das 

séries, sendo, portanto, considerado uma das funções mais importantes em um 

arquivo, conforme destaca Paes (1997).  

Antes de realizar a elaboração de instrumentos de pesquisa, precisa-se 

planejar o arranjo do acervo. Por esse motivo, também, essa atividade torna-se 

ainda mais importante, pois nessa etapa começa-se a pensar na importância do 

acesso aos documentos por parte dos usuários, pois tem-se a oportunidade de 

conhecer aspectos concernentes a natureza e conteúdo da documentação. 

O quadro de arranjo é o resultado de operações intelectuais e físicas, em que 

os documentos são classificados em níveis, como: fundo, seção/grupo, 

subseção/subgrupo, série e subsérie. Os processos intelectuais exigem que o 

profissional que está trabalhando na elaboração do referido quadro tenha 

conhecimento da instituição como um todo, considerando a história institucional, as 

mudanças administrativas, etc. 

Para Souza (1998, p. 87) os níveis de classificação "compreendem os 

conjuntos formados a partir das divisões operadas no interior do conjunto 

documental (fundo), isto é, os cortes feitos na estrutura, que permitirão a 

hierarquização dos conjuntos ou subconjuntos”. Níveis esses que vão definir a 

estrutura do quadro de arranjo, por meio da definição da estrutura dos conjuntos 

documentais. 

O conceito de série perpassa por definições complexas indo desde a junção 

de fundos a documentos de mesma função, tipologia, etc. Para Bellotto (2006) o uso 

simultâneo da palavra série para designar organismos, sequência de documentos da 

mesma tipologia, função, assunto; aglutinação de fundos (arquivística francesa) 

pode gerar confusões tanto para o tratamento técnico do arquivista quanto para os 

usuários-pesquisadores. Por isso, deve se ter um cuidado redobrado em sua 

definição e utilização. 
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Conjunto de dossiês ou de documentos classificados no interior de um 
fundo ou mantidos agrupados porque eles se relacionam a uma função ou a 
um assunto dado, resultante de uma mesma atividade ou revestido de uma 
mesma forma ou por qualquer outra razão correspondente à sua criação. 
(BUREAU CANADIEN DES ARCHIVISTES, 1990, p.6 apud SOUSA, 2008, 
p. 93). 
 

Para a Norma Internacional Geral de Descrição Arquivística (ISAD(G)) a 

utilização de série é para a identificação de uma das primeiras divisões internas do 

fundo de arquivo. 

 

Documentos organizados de acordo com um sistema de arquivamento ou 
mantidos como uma unidade, seja por resultarem de um mesmo processo 
de acumulação ou arquivamento, ou de uma mesma atividade, seja por 
terem uma forma particular ou devido a qualquer outro tipo de relação 
derivada de sua produção, recebimento ou uso. É também conhecida como 
uma série de documentos (records series). (ISAD (G), 2000, p. 16). 

 

A Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) traz definições 

pontuais referentes à conceituação de fundo, seção/grupo, subseção/subgrupo, 

série e subsérie. Por isso, serão as definições adotadas para esse trabalho 

dissertativo, mas é importante ter conhecimento de outros conceitos, entendendo 

seu processo de construção metodológica, assim como utilização. 

 

Fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo 
que equivale a arquivo.  
Seção é a subdivisão da estrutura hierarquizada de organização que 
corresponde a uma primeira fração lógica do fundo ou coleção, em geral 
reunindo documentos produzidos e acumulados por unidade(s) 
administrativa(s) com competências específicas, também chamada grupo 
ou subfundo. Subseção/subgrupo é subdivisão da seção. 
Série é a subdivisão da estrutura hierarquizada de organização de um fundo 
ou coleção que corresponde a uma seqüência de documentos relativos à 
mesma função, atividade, tipo documental ou assunto.  
Subsérie é a subdivisão da série. (CIA, 2006, p. 16) 

 

Quando existe a eliminação indevida, o descaso com a documentação, 

acidentes climáticos a sociedade acaba na obscuridade, pois fontes legitimas  de 

provas e comprovação de atividades acabam sendo destruídas. A elaboração do 

quadro de arranjo em instituições, principalmente as públicas, atenuaria a perda 

documental, pois os arquivos teriam conhecimento da documentação que 

custodiam. Esse instrumento técnico é de grande valia aos arquivos públicos, visto 

que os conjuntos documentais são preservados para atender à tarefa do governo, 
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para proteger direitos e privilégios e para preservar recursos culturais, conforme 

afirma Castro (1985). 

A fim de preservar a documentação e alinhar os fundos documentais e as 

séries em quadro de arranjo é primordial um estudo de fundos.  

  

4.1.1 Estudo dos Fundos 

 

A fixação de fundos é uma etapa fundamental, visto que outros 

procedimentos a citar arranjo, descrição e difusão dependem do estudo relativo à 

identificação de fundos.  

Segundo Bellotto a fixação de fundos  

 

pode ser feita a priori, porém sempre deve ser feita antes de qualquer outro 
processamento técnico. Com essa ressalva deseja-se significar que, se, por 
um lado, já existe um vasto material a ser arranjado, é a partir do seu 
estudo como conjunto administrativo funcional que se vai se impor um 
quadro de arranjo, dentro dos preceitos descritos mais adiante; por outro 
lado, quando se pode dispor de organogramas e conhecimento seguro 
sobre as várias entidades e funções a que se ligam os documentos, é 
possível estabelecer antes um quadro de fundos, em cada um dos quais a 
documentação recolhida será integrada. Alias a agregação de fundos é 
perfeitamente compreensível em arquivos permanentes, onde o documento 
sozinho não tem sentido, valendo, isto sim, o conjunto. (BELLOTTO, 2006, 
p. 127) 
 

Esse procedimento repercute na questão da organicidade dos conjuntos 

documentais, pois a definição adequada de fundos oportuniza a manutenção do 

vínculo documental. É uma atividade que parece de fácil execução, mas que na 

realidade traz dificuldades, pois, muitas vezes, as funções se modificam e/ou são 

suprimidas ou transferidas. 

 

4.1.2 Conceito de Fundos 

 

O estudo de fundos inicia-se pelo respeito ao Princípio da Proveniência ou 

também chamado de Princípio de Respeito aos Fundos, que diz que os documentos 

provenientes de um determinado produtor não podem ser misturados com os de 

outro produtor. Esse princípio é alicerce do arranjo e da descrição em arquivos, 

sendo atribuído pelo historiador francês Natalis de Wailly, que era chefe da Seção 
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Administrativa dos Arquivos Departamentais do Ministério do Interior da França. 

Natalis de Wailly foi o responsável pela circular assinada pelo ministro Ducharel, 

publicada em 1841. Segundo Michel Duchein (1983, p. 15), essa circular foi “a 

certidão de nascimento da noção de fundos de arquivos”. 

 A forma como a documentação era classificada antes desse período 

comprometia o vínculo orgânico do documento com o seu produtor e o contexto 

funcional da sua criação. 

O Princípio da Proveniência é considerado por muitos estudiosos como o 

grande marco teórico da Arquivologia, articulando os demais princípios em torno da 

organicidade documental registrada em algum suporte, considerando o documento 

de arquivo na perspectiva de um conjunto orgânico. 

Fato esse evidenciado quando Rousseau e Couture (1998, p. 80) colocam 

que:  

 

Natalis de Wailly acabava, com estas propostas, “de dar uma personalidade 
disciplinar própria aos arquivistas fornecendo-lhes uma maneira original de 
abordar os arquivos, que permitia evitar os graves e irreparáveis erros que 
cometiam desde há muito com a organização dos arquivos por assunto, por 
tema ou por qualquer outro fator”. 

 

Rousseau e Couture (1998) colocam que o Princípio da Proveniência possui 

dois graus de aplicação. O primeiro permite identificar a entidade que constitui o 

fundo do arquivo, exigindo que todos os documentos de um fundo de arquivo 

ocupem um determinado lugar respeitado ou restabelecido, caso a ordem primitiva 

ou a ordem original tenha sido modificada por qualquer razão. O segundo é o 

Princípio da Ordem Original que define a organização interna dos fundos. 

O conceito de fundo é dependente e vinculado ao Princípio da Proveniência, 

que vincula os conjuntos documentais com seu contexto de produção e organismo 

produtores, constituindo-se na base para organização dos acervos arquivísticos. 

 

O princípio da proveniência é o único ponto de vista que permite considerar 
o arquivo como um corpo orgânico, cujas partes estão estruturalmente 
unidas entre si e cuja leitura global permite um conhecimento que não é só 
é a soma de cada uma das partes, mas também a organização formal do 
arquivo (o vinculo arquivístico), que só se pode reconhecer por meio do 
inventário segundo a estrutura; é um dado significativo, quer dizer, uma 
fonte. (LUIGI, 1996, p. 13). 
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Além dos elementos já dispostos referente à importância do princípio da 

proveniência, Luigi (1996) contempla aspectos da consideração do arquivo enquanto 

conjunto orgânico, com partes unidas entre si, permitindo, dessa forma, um 

conhecimento global do acervo e do vínculo arquivístico dos conjuntos documentais. 

Enunciado esse Princípio da Proveniência e por meio desse buscar-se-á 

identificação de fundos que conforme Duchein (1986) é de mais fácil enunciação do 

que de definição. 

 

4.1.3 Identificação de Fundos 

 

Antes da elaboração do quadro de arranjo é preciso definir dos fundos. Essa 

é uma das atividades indispensáveis para a ordenação dos arquivos permanentes e 

para manter a organicidade dos acervos. 

Bellotto (2006) diz que a identificação de fundos é um trabalho complexo que 

requer conhecimento profundo da estrutura administrativa e das competências dos 

órgãos produtores da documentação.  Da posse desse conhecimento depende todo 

o arranjo de um arquivo permanente, sem esse a descrição e o levantamento dos 

conteúdos dos documentos componentes fica prejudicado. Esse prejuízo atinge a 

difusão e o acesso dos documentos arquivísticos e da pesquisa histórica (razão de 

ser do arquivo permanente). 

A questão norteadora desse subcapítulo é a definição de quem é o criador do 

fundo do arquivo? Questionamento esse que vai perpassar pelas etapas da 

identificação dos fundos, sendo de fundamental importância o conhecimento das 

estruturas jurídicas, legislativas e administrativas das instituições a fim de garantir a 

organização e o respeito da organicidade dos acervos documentais arquivístico. 

A hierarquia dos organismos produtores é um fator que deve ser considerado 

na identificação dos fundos. Para Duchein (1986) existem duas posições intelectuais 

diferentes: maximalista e minimalista. Para esse mesmo autor a maximalista 

consiste em definir o fundo ao mais alto nível, considerando que a verdadeira 

unidade de função situa-se no topo, indo do mais alto nível. Nesse caso, o conjunto 

de arquivos provenientes de todos os serviços e estabelecimentos dependentes de 

um mesmo Ministério formam um único fundo, por exemplo, MEC. A minimalista, ao 

contrário, consiste em reduzir o fundo ao nível da menor célula funcional 
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considerando o verdadeiro conjunto orgânico dos arquivos, resultado do trabalho 

desta célula, considera-se nesse caso uma das IFES. 

Na abordagem maximalista pode se ir do mais alto nível para o menor, como 

por exemplo, um Ministério para uma IFES, a citar MEC para UFCSPA. Outra 

exemplificação poderia ser MEC para UFSM. No caso da abordagem minimalista 

considera-se a menor partícula funcional, ou seja, a instituição. Nos exemplos 

dispostos, tomando como base essa abordagem os fundos definidos seriam a 

UFCSPA e a UFSM. 

A proposta canadense de identificação de fundos coloca que o critério para 

sua identificação seja a seguinte: identidade jurídica, um mandato oficial, uma 

posição hierárquica definida, um vasto grau de autonomia, uma estrutura, sistema 

de gestão dos documentos. Para Duchein quando se trata de definir o organismo 

produtor de fundos de arquivos, destacam-se os seguintes critérios: 

 

a) para produzir um fundo de arquivos, no sentido atribuído ao termo pela 
Arquivística (isto é, um conjunto indivisível de arquivos), um organismo, 
seja público ou privado, deve assumir denominação e existência jurídica 
próprias, resultantes de um ato (lei, decreto, resolução, etc) preciso e 
datado.  

b) deve possuir atribuições específicas e estáveis, legitimadas por um texto 
dotado de valor legal ou regulamentar.  

c) sua posição na hierarquia administrativa deve estar definida com exatidão 
pelo ato em especial sua subordinação a outro organismo de posição 
hierárquica mais elevada deve esta claramente estabelecida.  

d) deve ter um chefe responsável, em pleno gozo do poder decisório 
correspondente a seu nível hierárquico. Ou seja, capaz de tratar os 
assuntos de sua competência sem precisar submetê-los 
automaticamente à decisão de uma autoridade superior. Isto não 
significa, evidentemente, que ele deva gozar de poder de decisão em 
relação a todos os assuntos; certos assuntos importantes podem ser 
submetidos decisão do escalão superior da hierarquia administrativa. 
Entretanto, para poder produzir um fundo de arquivos que lhe seja 
próprio, um organismo deve gozar de poder decisório, pelo menos, no 
que disser respeito a determinados assuntos. 

e) sua organização interna deve ser, na medida do possível, conhecida e 
fixada num organograma. (DUCHEIN, 1986, p. 20) 

 

A aplicação desses princípios acarreta as seguintes consequências:  

 

- as divisões ou seções internas de um organismo não correspondem às 
condições requeridas para produzir um fundo de arquivos;  
- em contrapartida, todo organismo que possuir existência jurídica e nível de 
competência próprios, produz um fundo de arquivos, mesmo estando 
subordinado a outro organismo de nível superior;  
- os órgãos locais dependentes de um organismo central produzem fundos 
de arquivos próprios;  
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- finalmente, parece-nos inevitável introduzir na Arquivística uma nova 
noção: a de uma hierarquia de fundos compreendendo à hierarquia dos 
organismos, acarretando a subordinação de fundos em relação a outros. 
(DUCHEIN, 1986, p. 21) 

  

Bellotto (2006), por sua vez, coloca que um dos critérios para identificação de 

fundos é a identificação da função primordial de um órgão maior, globalizando as 

atividades de suas várias repartições. A função é um item fundamental, pois o fundo 

mudará apenas se essa mudar. Para ela, para se identificar os fundos basta verificar 

se apresenta as seguintes características: 

 

 possuir nome, ter existência jurídica resultante de lei, decreto, resolução, 
etc; 

 ter atribuições precisas, também estabelecidas por lei; 
 ter subordinação conhecida firmada por lei; 
 ter um chefe com poder de decisão, dentro de sua área legal de ação; 

 ter uma organização interna fixa. (BELLOTTO, 2006, p. 132) 
 

Essa colocação assemelha-se com a disposta por Duchein (1986), que define 

pontos bem específicos na definição de fundos. 

Na concepção de Maria Luisa Conde Villaverde (1992, apud PENHA, 2013, p. 

6-7) os passos para a aplicação do processo de identificação de fundos documentais 

acumulados são:  

 

1. A definição dos fundos documentais como objeto de tratamento, que 
deverá ocorrer dando prioridade àqueles que são presentes em maior 
quantidade;  
2. A elaboração de coleta de dados que possibilitam recolher informações 
sobre o aspecto quantitativo e qualitativo dos fundos e serviços arquivísticos 
existentes, que permitirão conhecer os organismos produtores de 
documentos, o volume dos fundos e a localização;  
3. A fixação dos limites cronológicos que devem abarcar o processo de 
identificação de fundos acumulados;  
4. A identificação e os organismos produtores, por meio de estudo 
institucional, sua evolução orgânica, funcional e técnica-arquivística, por 
meio da legislação que regula a organização e suas funções. Isso nos leva 
a reconhecer:  
a) a estrutura do organismo;  
b) seu funcionamento interno;  
c) suas transformações históricas;  
5. A elaboração do primeiro quadro “teórico” da organização, como ponto de 
partida para a sua constatação da realidade documental;  
6. As análises da realidade documental em um quadro provisional;  
7. A elaboração de instrumentos que facilitem o posterior processo de 
avaliação. 
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Sousa (2008) dispõe que a proposta canadense de identificação de fundos foi 

estabelecida a partir dos critérios de Duchein e enriquecida por outro critério 

referente à existência de um sistema de registro de dossiês. A proposta dos 

arquivistas australianos Peter Scott e Terry Cook define os seguintes elementos 

para a identificação dos fundos: 

 

 uma identidade jurídica: o criador de documentos deve possuir sua própria 
definição legal e ter uma existência jurídica própria, estabelecidas por um 
texto legal ( lei, decreto, etc); 

 um mandato oficial: o criador de documentos deve ter um mandato 
importante claramente definido que deve igualmente ser enunciado em 
um documento jurídico ou regulamentar; 

 uma posição hierárquica definida: o local ocupado pelo criador dos 
documentos na hierarquia administrativa deve ser claramente 
estabelecido em uma lei ou um decreto, e sua relações com outros níveis 
superiores, e suas relações com outros níveis superiores da hierarquia 
devem ser claramente definidas. 

 um vasto grau de autonomia: o criador de documentos deve possuir um 
órgão executivo que tenha o poder de tomar decisões independentes, de 
acordo com seu nível hierárquico. Esse ponto deve se refletir em uma 
legislação. Para ser considerado como independente, um organismo deve 
ter poder de controlar suas próprias finanças e orçamento. 

 estrutura: o criador dos documentos deve possuir uma estrutura 
organizacional interna oficial. 

 sistema de gestão dos documentos: o criador dos documentos deve 
possuir uma sistema de gestão de documentos independentes. (SOUSA, 
2008, p. 128) 

 

Esse parâmetro concernente à autonomia financeira acrescido na proposta 

canadense torna-se fundamental, pois em caso de dúvida dos critérios dispostos por 

Duchein (1986) pode se utilizar esse elemento. Nesse sentido, vários organismos 

não possuem autonomia financeira para identificação do fundo de arquivo. Dessa 

forma, surge segundo Sousa (2008) o conceito de subfundo, descrevendo a um 

nível apropriado os arquivos dessas organizações. 

Esses critérios para identificação de fundos são essenciais, pois oferecem a 

sistematização de informações imprescindíveis que contribuem para as etapas 

seguintes dos procedimentos arquivísticos. 

A aplicação da teoria à realidade, por vezes, impõe certa dificuldade devido 

às mudanças institucionais, à história administrativa, entre outros motivos. Para esse 

trabalho dissertativo utilizar-se da identificação de fundos pelos critérios de Duchein 

(1986) acrescido do critério da autonomia financeira, por entender que a sua 

aplicação prática é a que a mais se adequa à realidade da instituição em questão, 
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visto que também apresenta casos em que há variações de competência dos 

organismos produtores, conforme subcapítulo abaixo. 

Para Lopes (1996, p. 69) Duchein “ligou, firmemente, sua concepção de 

fundos de arquivo à existência jurídica, administrativa e estrutural da organização”. 

 

4.1.4 Variações de Competências nas Instituições 

 

As variações de competências das instituições em alguns momentos 

dificultam a definição dos fundos, de organismos extintos que tenham sido 

recolhidos por outros organismos. Por isso, Duchein de forma bastante didática 

elucida algumas questões. 

 

a) regra geral, documentos transferidos de um organismo em atividade para 
outro também ativo e que tenham sido ali integrados, deverão ser 
considerados como pertencentes ao fundo do organismo que os 
recolheu. Assim, se uma competência foi transferida em 1960 do 
organismo A ao organismo B, e o organismo B, recolheu, nessa 
oportunidade documentos do organismo A correspondentes a 
competência que remonta a 1950, esses documentos serão 
considerados como parte integrante do fundo do organismo B, ainda que 
a transferência de competência tenha se dado 10 anos após a data dos 
documentos mais antigos. 

b) quando se transfere para um organismo em atividade as competências 
de um organismo extinto, os documentos pertencentes a este último 
devem ser considerados como formadores de um fundo distinto. 
Imaginemos assim que uma competência foi exercida até 1965 pelo 
organismo C, Em decorrência de sua extinção, a referida competência é 
transferida ao organismo D: os documentos anteriores a 1965 formam o 
fundo do organismo C, distinto daquele do organismo D; em 
compensação, os documentos concernentes à competência transferida 
fazem parte, a partir de 1965, do fundo do organismo D.  

c) entretanto, no caso de os documentos provenientes do organismo C 
terem sido, total e irremediavelmente misturados aos do organismo D, 
dever-se-á, por força das circunstâncias, renunciar a considerar o fundo 
do organismo C como um fundo distinto. Neste caso, assinalar-se-á, na 
introdução do instrumento de pesquisa referente ao organismo D que o 
fundo do organismo C está aí incluído. (DUCHEIN, 1986, p. 22). 

 

De maneira bastante ilustrativa com a enumeração desses casos pode-se 

pensar em termos de aplicação prática. No entanto, apesar disso alguns organismos 

podem não encaixar em alguns desses critérios.  

 Muitos equívocos já evidenciados em acervos arquivísticos têm base em uma 

definição de fundos que não condiz a uma teoria, a um estudo prévio, a uma análise 

detalhada e consciente. O Princípio da Proveniência deve ser respeitado sempre. 
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 Um conceito importante que deve ser destacado é o conceito de fundo aberto 

e fundo fechado. O fundo fechado refere-se a um acervo de um organismo já extinto, 

nesse caso o fundo fica encerrado. Fundo aberto é quando o organismo ainda está 

em atividade, sendo acrescidos novos documentos em função da realização de suas 

atividades. 

No entanto existe uma dificuldade teórica na definição de fundo fechado e 

aberto, pois, muitas vezes, as instituições apenas mudam de nome. Duchein (1986) 

destaca que se houver dúvida quanto à continuidade ou extinção de um organismo 

deve-se optar pela negativa: o fundo do organismo extinto deve ser encerrado e o 

novo deve ser aberto para o organismo criado.  

Posteriormente ao arranjo da documentação a descrição é o próximo 

subcapítulo, sendo uma função arquivística que visa tornar acessível os 

documentos, por meio da elaboração dos instrumentos de pesquisa. 

 

4.2 Descrição 

 

A descrição arquivística é um tema em constante discussão na literatura da 

Arquivologia, pois alguns autores a consideram atividade típica dos arquivos 

permanentes. Outros consideram que é uma tarefa que inicia na classificação, 

perpassando por todas as fases dos documentos, pois no momento da análise da 

produção documental está se obtendo elementos necessários ao planejamento das 

atividades arquivísticas, bem como para a ação do arquivista. A descrição “começa 

no processo de classificação, continua na avaliação e se aprofunda nos 

instrumentos de busca mais específicos” (LOPES, 2000, p. 274). 

Corroborando essa tendência Flores e Hedlund (2014) afirmam que a 

descrição muitas vezes é entendida como uma função relacionada aos arquivos 

permanentes, o que é considerado equivocado, pois começa no processo de 

classificação nos arquivos correntes, ao receber informações que carregará 

enquanto existir, perpassando todo o ciclo vital do documento. 

Innarelli; Santos; Souza (2007, p. 180) destacam que no momento da 

descrição os documentos, devem “ter seus elementos adequados a cada uma das 

suas fases, à unidade documental a qual se refere (peça, dossiê, série, etc., ou 
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ainda, textual, imagético ou audiovisual) e às necessidades do usuário (produtor ou 

usuário externo)”.  

Para Heredia Herrera descrição é (1997, p. 302) “o processo de análise dos 

documentos de arquivo ou de suas agrupações materializado em representações 

que permitam sua identificação e localização e a recuperação da informação para a 

gestão ou a investigação”. Essa autora define a descrição como instrumento 

necessário para a gestão e investigação, por meio da recuperação da informação. 

Embora não explícito, a partir do momento que ela fala sobre gestão pressupõe a 

descrição em termos de arquivo corrente. 

Bellotto (2006), por sua vez, afirma que a descrição arquivística é tarefa típica 

dos arquivos permanentes. Para Bellotto (2006, p. 179), a descrição “consiste na 

elaboração de instrumentos de pesquisa que possibilitem a identificação, o 

rastreamento, a localização e a utilização dos dados”. 

Para Heredia Herrera (1997) a descrição é a análise realizada pelo arquivista 

sobre os fundos e os documentos de arquivo agrupados natural ou artificialmente, 

sintetizando e condensando informações aos usuários, sendo a ponte que comunica 

o documento aos interessados. 

A descrição arquivística permite a sistematização do processo de acesso aos 

documentos através da elaboração de instrumentos de pesquisa - elo entre 

documento e usuário informacional. Esse procedimento arquivístico também permite 

o conhecimento do patrimônio documental em termos de estado de conservação, 

informação dos documentos, utilização dessa informação pelo usuário, por meio da 

representação das informações contidas nos documentos.  

Segundo Rodrigues (2003) a descrição é uma função-chave na representação 

das informações arquivísticas e no seu acesso. Representação que perpassa por 

funções, seus órgãos produtores e documentos. 

Bellotto (1991, p. 108), coloca que a descrição “possibilita que os dados 

contidos nas séries e/ou unidades documentais possam ser alcançados pelos 

pesquisadores”. Na verdade, esse acesso motiva a elaboração de um instrumento 

de pesquisa.  

A descrição arquivística consiste na elaboração de instrumentos de pesquisa 

que tem a função de explicar os documentos em diferentes níveis. O guia descreve 

os fundos; o inventário, por sua vez, descreve as séries; já o catálogo descreve as 
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unidades documentais. Por fim, o catálogo seletivo e o índice descrevem os 

assuntos e recortes temáticos. A elaboração dos instrumentos de pesquisa deve ser 

realizada do geral para o particular. Portanto, deve-se elaborar o guia, o inventário, e 

assim sucessivamente. 

Duchein também traz uma colocação muito importante referente aos 

instrumentos de pesquisa dispondo que esse possibilita a reconstituição das 

seriações documentais. 

 

A maior parte das dificuldades suscitadas pela aplicação do princípio do 
respeito aos fundos decorre da contradição existente entre a natureza do 
fundo, produto orgânico da atividade do organismo que gerou, e as 
necessidades da pesquisa, que, por sua vez, é metódica e sistemática. Na 
realidade existe uma solução para esses problemas, muito embora ela 
poucas vezes tenha sido abordada pelos teóricos do respeito aos fundos. 
Consiste em reconstituir, graças aos instrumentos de pesquisa, a 
continuidade das seriações documentais rompida quando da classificação 
dos fundos devido às variações de estrutura e competência dos 
organismos.  (DUCHEIN, 1986, p. 32) 

 

Esse autor ainda coloca que de forma sintética a função e utilização do guia, 

do repertório, trazendo por fim colocações a respeito dos índices alfabéticos.  

 

- Quando se deseja, simplesmente, tornar clara aos pesquisadores a 
sucessão de organismos que exerceram, no curso dos anos, uma 
determinada atribuição, elabora-se um quadro precisando o nome do 
organismo que exerceu essa atribuição durante cada período e indicando a 
notação dos documentos que correspondem aos fundos desse organismo. 
Trata-se, neste caso, de um guia que encaminha o pesquisador ao fundo de 
seu interesse. 
- Quando, ao contrário, se tem em vista tornar acessível para o pesquisador 
a totalidade dos documentos correspondentes a uma determinada 
atribuição, redige-se um repertório ou um inventário inter-fundos, o que 
equivale, mais ou menos, a reconstituir, somente no instrumento de 
pesquisa as record series propostas por Peter J. Scott respeitando-se 
inteiramente a integridade dos fundos 
- Também é possível limitar-se a assinalar no instrumento de pesquisa de 
um fundo ou de uma seriação cronológica do fundo, por meio de notas de 
rodapé, os fundos nos quais se encontram documentos precedentes ou 
subseqüentes àqueles ali descritos. 
- Por fim, os índices alfabéticos ou os quadros metódicos permitem, sem 
modificar a classificação dos documentos, reagrupar para os 
pesquisadores, todos os documentos dispersos em diversos fundos ou em 
muitas divisões de um fundo, referentes a um mesmo tema, personagem ou 
lugar. (DUCHEIN, 1986, p. 33) 

 

A representação, a reconstituição dos conjuntos documentais por meio dos 

instrumentos de pesquisa permite o acesso documental aos pesquisadores, mas, 
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além disso, tem a função de dirimir dúvida quanto à aplicação do princípio do 

respeito aos fundos, visto que existe um impasse entre a natureza do fundo e a 

necessidade de pesquisa. Impasse esse resolvido pelos instrumentos de pesquisa 

que prima o processo de pela continuidade das seriações documentais.  

Essa visão da descrição e dos instrumentos de pesquisa é fundamental para 

dar segurança ao trabalho do arquivista e para trazer um novo olhar sob a aplicação 

do princípio do respeito aos fundos. 

Uma análise da instituição que está se descrevendo, assim como seu objetivo 

é fundamental, pois conforme Rousseau e Couture (1998, p. 138) “deve ser sempre 

efetuada depois de uma análise das unidades de trabalhos a descrever, bem como 

das necessidades gerais ou particulares dos utilizadores reais ou potenciais”. 

Partindo dessa perspectiva e considerando que uma determinada instituição possua 

uma documentação relevante para o desenvolvimento social e científico pode antes 

do inventário realizar um catálogo seletivo, mesmo não sendo comum. A 

particularidade do acervo, assim como os recursos disponíveis são elementos 

importantes e devem ser considerados na definição de uma política descritiva. 

Gueguen, et al. (2013) afirma que a emergência de novas mídias e métodos 

promoveu a exploração de novas tecnologias na descrição, de modo a fazê-la mais 

econômica, aumentando a sua descoberta, acesso, uso e compreensão, 

possibilitando a aplicação de seus princípios e objetivos fundamentais de maneira 

integral. Nesse contexto a linguagem de marcação XML (eXtensible Markup 

Language) em 1998 e a linguagem de banco de dados, além de outras, possibilitou 

o uso mais amplo de normas, intercâmbio de informações e acesso.  

Ainda Gueguen, et al. (2013) dispõe que comunidades de patrimônio cultural 

que trabalhavam de forma isolada, perseguindo suas práticas descritivas, hoje usam 

tecnologias semânticas para explorar distintos sistemas descritivos interconectantes 

e para realizar o acesso integrado ao patrimônio cultural das comunidades de 

arquivos, bibliotecas e museus. 

A partir dos anos 80 existe um esforço em âmbito internacional para a 

construção de um padrão de descrição evidenciado pela construção de normas de 

descrição de documentos arquivísticos. 

A publicação das normas de descrição possibilitou um avanço significativo, 

pois promoveu o intercâmbio de informações, padronizando esse processo 
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internacionalmente, por meio de uma descrição hierarquizada. Essas normas trazem 

como elementos norteadores a descrição multinível (geral para o particular).  

 A ISAD(G) estabelece diretrizes gerais para a preparação de descrições 

arquivísticas, devendo ser usada com normas nacionais vigentes ou servir de base 

para a elaboração de normas nacionais, tendo como objetivo identificar e explicar o 

contexto e o conteúdo dos documentos, promovendo, dessa forma, o acesso.  

Inovou com o conceito de descrição multinível, contextualizando a 

documentação dentro da estrutura hierárquica de fundos. São quatro regras de 

descrição multinível a citar: descrição do geral para o particular, sendo uma 

consequência prática do princípio do respeito aos fundos; informação relevante para 

o nível de descrição; relação entre descrições; não repetição de informação.  

Essas regras visam,  

 

a) assegurar a criação de descrições consistentes, apropriadas e auto-
explicativas;  

b) facilitar a recuperação e a troca de informação sobre documentos 
arquivísticos;  

c) possibilitar o compartilhamento de dados de autoridade; e  
d) tornar possível a integração de descrições de diferentes arquivos num 

sistema unificado de informação (CIA, 2000, p. 11). 
 

Essas regras alcançam 26 elementos para constituir a descrição de uma 

unidade arquivística, sendo 7 áreas - Área de identificação (destinada à informação 

essencial para identificar a unidade de descrição); Área de contextualização 

(destinada à informação sobre a origem e custódia da unidade de descrição); Área 

de conteúdo e estrutura (destinada à informação sobre o assunto e organização da 

unidade de descrição); Área de condições de acesso e de uso (destinada à 

informação sobre a acessibilidade da unidade de descrição); Área de fontes 

relacionadas (destinada à informação sobre fontes com uma relação importante com 

a unidade de descrição); Área de notas (destinada à informação especializada ou a 

qualquer outra informação que não possa ser incluída em nenhuma das outras 

áreas); Área de controle da descrição (destinada à informação sobre como, quando 

e por quem a descrição arquivística foi elaborada). 

Possui seis elementos obrigatórios: código de referência; título, produtor, data 

(s), dimensão da unidade de descrição e nível de descrição. 
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Por outra parte a NOBRADE (2006) tem como pressupostos básicos o 

respeito aos fundos e a descrição multinível, visando facilitar o intercâmbio de 

informação em âmbito nacional e internacional, sendo fonte de economia e recursos 

aplicados na otimização das informações recuperadas. Possui 8 áreas de 

informação e 28 elementos de descrição. Em relação à ISAD(G), possui mais uma 

área denominada Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos e dois 

elementos de descrição, denominados Notas sobre conservação (Área de Notas) e 

Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos (Área de Pontos de Acesso e Indexação 

de Assuntos). Possui sete elementos obrigatórios a citar: código de referência; título, 

nome dos produtores, data(s), dimensão e suporte, nível de descrição e condições 

de acesso. 

A Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades 

Coletivas, Pessoas e Famílias, a ISAAR (CPF), estabelece as diretivas para a 

preparação de registros de autoridade arquivística que forneçam descrições de 

entidades (entidades coletivas, pessoas e famílias) relacionadas à produção e 

manutenção de arquivos. O objetivo primordial da ISAAR (CPF) é fornecer regras 

gerais para a normalização de descrições arquivísticas de produtores de 

documentos e do contexto da produção de documentos. 

Possui 4 áreas de informação: Área de Identificação (onde a informação visa 

identificar especificamente a entidade que está sendo descrita e são definidos 

pontos de acesso normalizados para o registro); Área de Descrição (onde se registra 

informação pertinente sobre a natureza, contexto e atividades da entidade que está 

sendo descrita); Área de Relacionamentos (onde relações com outras entidades 

coletivas, pessoas e/ou famílias são registradas e descritas); Área de Controle (onde 

o registro de autoridade é especificamente identificado e é registrada a informação 

sobre como, quando e por qual instituição foi criado e mantido). 

A ISDF (CIA, 2007) é a Norma Internacional para Descrição de Funções, 

reconhecendo a importância das funções no contexto de produção documental. 

Essa norma fornece diretiva para a preparação de descrição de funções de 

entidades coletivas associadas à produção e manutenção de arquivos. O termo 

função faz referência a subdivisões de funções como subfunção, atividade, tarefa, 

etc. A descrição de funções exerce um papel para entender a proveniência dos 

documentos, contextualizando sua produção e seu uso. Determina o tipo de 
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informação que pode ser incluída em descrições de funções. Fornece orientação 

sobre o desenvolvimento das descrições em um sistema arquivístico de informação. 

Os elementos de descrição estão organizados em 4 áreas de informação: 

área de identificação, área de descrição, área de relacionamento, área de controle. 

Sendo 3 elementos obrigatórios – tipo, formas e identificador da descrição da 

função; 

A ISDIAH (CIA, 2008), é a Norma Internacional para Descrição de Instituições 

com Acervo Arquivístico, tem como objetivo a descrição das funções dos 

produtores de documentos, orientando quanto à identificação e contato com 

instituições com acervos arquivísticos, assim como acesso e serviços disponíveis. 

Também tem como objetivo a elaboração de diretórios de instituições com acervo 

arquivístico e lista de autoridade, assim como produção de estatística desses 

acervos. A conexão das descrições dos produtores e custodiadores é essencial 

para fornecer aos usuários uma compreensão do material arquivístico descrito.  

A ISDIAH, portanto, visa facilitar a descrição de instituições arquivísticas que 

custodiam arquivos e disponibilizam ao público, podendo ser utilizada por bibliotecas 

e museus se assim for necessário. Determina, também, a informação que poderia 

ser incluída em descrições de instituições com acervo arquivístico, fornecendo 

orientação sobre como tais descrições podem ser desenvolvidas em um sistema de 

descrição arquivística. Os elementos de descrição estão dispostos em 6 áreas de 

informação a citar: área de identificação, área de contato, área de descrição, área de 

acesso, área de serviços, área de controle. Tendo como elementos obrigatórios três: 

identificador, formas autorizadas do nome; endereços. 

Encoded Archival Description (EAD, 2010) – Descrição Arquivística 

Codificada é uma norma de codificação de descrição documental de fundos 

arquivísticos, coleções e manuscritos de forma hierarquizada. Essa norma permite a 

padronização da informação disposta em instrumentos de pesquisa. Utilizado em 

ambiente de rede online, através da linguagem XML. É uma norma iniciada nos 

Estados Unidos, mas que tem recebido contribuição da comunidade arquivística 

internacional. 

A Encoded Archival Context (EAC) segundo a Society of American Archivits 

(2011) é uma norma referente à entidade coletiva, pessoas e família que inclui 

informações sobre o conteúdo, atributos intelectuais e físicas do material com 
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informações sobre o contexto de sua criação e utilização, pois esse contexto é 

complexo e envolve multicamadas, abordando, sobretudo, a descrição dos 

indivíduos, das famílias e órgãos sociais que criam, preservam, uso e são 

responsáveis e/ou associado com registros em uma variedade de maneiras. Sua 

principal finalidade é a padronização de codificação de descrições sobre agentes 

que permitam a partilha, descoberta e exibição de informações em um ambiente 

eletrônico. 

A Encoded Archival Guide (EAG) foi criada na Espanha pelo Ministério da 

Cultura, é e aplicada no Censo de Guia da Espanha e Países Ibero-americanos. Por 

sua vez, fornece os padrões de descrição arquivística, por meio da codificação a 

informação relacionada com os repositórios de arquivos. Segundo International 

Archival Standarts [200-] a EAG foi criada pelo Ministério da Cultura espanhol e é 

amplamente aplicado no Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica. Essa 

norma é usada para codificar a informação relacionada com os repositórios de 

arquivos. O padrão está atualmente disponível em forma de uma Definição de Tipo 

de Documento, juntamente com um Tag EAG Library (em espanhol). 

 Gueguen, et al. (2013) dispõem que o Grupo de Especialistas em Descrição 

Arquivística (GEDA) é um grupo criado pela Comissão de Programa do CIA, 

responsável pelo desenvolvimento da harmonização da ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF 

e ISDIAH afim de elaborar um modelo conceitual de descrição arquivística.  

Gueguen, et al. (2013) ainda dispõe que o GEDA foi designado para desenvolver um 

trabalho que atenda os princípios profissionais e aos objetivos da comunidade 

arquivística internacional, orientando o desenvolvimento do sistema de descrição 

arquivística, baseado em uma sólida fundamentação intelectual e tecnológica na 

comunidade arquivística. 

 Essa modelagem tem a função de trabalhar com conceitos e suas inter-

relações. Nesse sentido, uma linguagem comum e a harmonização de normas seria 

uma opção dentro da Arquivologia na unificação de conceitos, favorecendo o 

intercâmbio de informações. 

 O contexto tecnológico influenciou muito a descrição arquivística e a 

possibilidade de utilizar a Internet para atingir uma maior quantidade de usuários. Os 

modos de comunicação, a organização social, o conhecimento organizacional e a 

forma de produção documental passaram por alterações consideráveis. Segundo 
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Mariz (2012) a importância da apresentação de informações sobre acervos nos sites 

determinam a ida dos usuários aos arquivos. 

Essa mesma autora diz que: 

 

Se a instituição divulga seus fundos, que tipos de documentação reúne, 
assuntos e data-limite, ela permite que o usuário tenha uma informação 
preliminar sobre o acervo, o que faz com que ele possa decidir sobre as 
vantagens e desvantagens de sua ida ao arquivo. Sendo assim, a presença 
dessas informações nos sites é fundamental (MARIZ, 2012, p. 107). 

 

Nesse sentido, a presença da internet constitui-se em uma ferramenta 

fundamental que deve ser utilizada no sentido de divulgar os arquivos. Nessa 

perspectiva o software de descrição ICA-AtoM (AtoM) coaduna com a tendência e 

com a necessidade de disponibilização de descrições arquivística, aproximando as 

instituições arquivísticas dos seus usuários. 

 

4.2.1 ICA-AtoM (AtoM) 

 

O ICA-AtoM (AtoM)6 é um software arquivístico destinado à descrição 

arquivística baseado nas normas de descrição do CIA. Sendo o "AtoM" um acrônimo 

para "Acesso à memória”, disponibilizando acesso ao público. Na sua versão 1.x é 

chamado de ICA-AtoM. Na sua versão 2. x é chamado de AtoM, pois não tem mais 

financiamento do comitê gestor do CIA. A literatura internacional reconhece a 

nomenclatura ICA-AtoM (AtoM), sendo, portanto, adotada para essa dissertação. 

Consiste em um software livre de código fonte aberto desenvolvido pela 

empresa Artefactual Systems em colaboração com o CIA pela Comissão de 

Programas (PCOM) e uma rede crescente de parceiros internacionais. Bushey 

(2012) expõe que o projeto surgiu em 2003, nesse momento o CIA Comitê de 

Tecnologia da Informação, sob a direção de Peter Horsman, estabeleceu os 

requisitos funcionais de um “Open Source Archival Resource Information System” 

(OSARIS). No entanto, houve falta de financiamento. Em 2005 a UNESCO auxiliou 

financeiramente o CIA para a construção de um guia online de fontes de arquivos 

                                                 
6 O ICA-AtoM tem as informações sobre funcionamento, histórico, manual de usuário disponíveis na 

web na página https://www.ica-atom.org/ e na https://www.accesstomemory.org/pt/. 
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com temas relacionados aos direitos humanos. A junção entre os dois programas 

ficou a cargo de Peter VanGarderen.  

Garderen (2009) diz que em 2006 houve a avaliação do protótipo, bem como 

discussão e visão referente ao projeto. Foi acordado que em 2008 seria o 

lançamento do software. Foi nesse período que o ex-Secretário-Geral do CIA Joan 

van Albada escolheu o acrônimo para " acesso à memória", como nome do software. 

Ele ressaltou que qualquer produto do CIA deveria usa o prefixo ICA. Dessa forma, o 

software foi nomeado ICA-AtoM. 

O autor supracitado coloca que a Dutch Archiefschool apostou no 

financiamento com vistas a desenvolver a próxima etapa do projeto. Esse fato 

oportunizou a contratação de um programador, um arquivista e a elaboração do 

primeiro manual. Esse financiamento também foi primordial para a entrega da 

versão alfa 0,5. 

O financiamento do Diretor do Centro de Documentação e Pesquisa (CDR) 

dos Emirados Árabes, Abdullah Al Reyes no ano de 2007 foi um fator determinante e 

um item importante para consolidar o planejamento de entregar a primeira versão 

beta pública do software em tempo para o Congresso do CIA no ano de 2008 

conforme destacado por Garderen (2009). 

Antes de ser lançado oficialmente, foi desenvolvido um modelo de 

governança a fim de garantir a sustentabilidade do software. Nesse sentido foi 

formado o Comitê Gestor do ICA-AtoM.  

 

A Comissão realizou a sua primeira reunião no Dutch Archiefschool em 
Amsterdã em maio de 2008. Lá ele redigiu a seguinte finalidade do projeto e 
na declaração de valores. 
O objetivo do Projeto ICA-AtoM é fornecer software livre e de código aberto: 
1. que permite que as instituições arquivísticas suas participações 

disponíveis on-line, especialmente aqueles que não poderiam dar ao 
luxo de fazê-lo 

2. que gerencia descrições arquivísticas de acordo com as normas da CIA 
3. que fornece interfaces multi-lingual e recursos de tradução de conteúdo 
4. que suporta vários tipos de coleção 
5. que é totalmente baseado na web, de fácil utilização e segue as melhores 

práticas de acessibilidade 
6. que é flexível e personalizável 
7. que é útil para pequenas e grandes instituições afins 
8. que suporta implementações simples ou multi-repositório 
(GARDEREN, 2009, p. 18, tradução nossa). 
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Os testes das versões beta, além do lançamento de outras versões 

oportunizam um conhecimento do software, sendo fundamentais para mensurar sua 

capacidade, assim como possibilidades de modificações, etc. As contribuições são 

voluntárias, tendo como finalidade melhorias e compartilhamento do projeto ICA-

AtoM. 

 A versão beta 1.0 do software foi lançada com sucesso no Congresso do CIA 

em Kuala Lumpur no ano de 2008; nesse mesmo ano, foi lançada a versão 1.0.3.  

Em 2010 foi lançada a versão do ICA-AtoM Release 1.1. Essa versão teve 

uma resposta muito positiva da comunidade arquivística. Em 2011 foi lançado o ICA-

AtoM 1.2 que faz a descrição arquívistica usando a ISAD (G), a Dublin Core7 e a 

RAD – Norma Canadense de Descrição Arquivística, a ISAAR [CPF], ISDIAH, ISDF. 

Importa e exporta por meio da EAD e DC XML, EAC e SKOS8. 

Bushey (2012) destaca que o ICA-AtoM 1.2, 2011, possui módulo de adesão, 

pesquisa avançada, pesquisa e substituição global, um módulo de direitos, 

importação XML granel e relatórios. Uma análise de usabilidade realizada pela 

Artefactual Systems identificou áreas de melhoria na navegação e layout da 

interface do usuário, o que levou ao desenvolvimento de um novo tema, intitulado 

Trillium.  

Além disso, o ICA-AtoM 1.2 possui a realização de uma pesquisa global 

através da pesquisa de palavras-chaves ou frases. Possui módulo de direitos, 

módulo de doador. O primeiro módulo tem relação com permissão de uso, inserindo 

restrições de direitos, quando for necessário. O segundo módulo tem relação com os 

nomes e informações de contato dos doadores. 

A Artefactual Systems é a principal desenvolvedora do software. O código 

fonte ICA-AtoM (AtoM) é mesclada com Qubit Toolkit9. Conforme Bushey (2012) ao 

desenvolver o software de forma colaborativa a comunidade de arquivo tem a 

oportunidade de se envolver diretamente, contribuir diretamente na melhoria do 

software. Dessa forma, o custo de desenvolvimento para lançamento de novas 

versões fica reduzido e o trabalho colaborativo eficiente.   

                                                 
7 É um conjunto de metadados que visa descrever objetos digitais. São fundamentais na identificação, 

localização, recuperação das informações digitais.  
8 Representa um sistema de organização de conhecimento, usando o recurso Resource Description 

Framework (RDF). 
9 É um código subjacente. É um software de código aberto, com o código fonte disponíveis 

gratuitamente para uso ou modificação por usuários ou desenvolvedores. 
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Como arquitetura técnica foi utilizada o framework Symfony, sendo 

desenvolvido e suportado em uma pilha LAMP10 fonte totalmente aberto. O fato de 

ser desenvolvido com código fonte aberto resulta em benefícios tangíveis como 

menos pagamento de royalites, diminuição de custos com licenciamento de software 

e não dependência a sistemas proprietários, com foco na transparência e 

sustentabilidade no que tange aos aspectos de gerenciamento de projeto. 

O ICA-AtoM (AtoM) está de acordo com as normas do CIA, sendo 

disponibilizado em ambiente web abrindo portas para uma maior abrangência a um 

público internacional. É distribuído gratuitamente, não existindo custos de aquisição 

de ferramentas de aplicação, sendo compatível com as normas EAD, EAC, METS11, 

MODS12, Dublin Core. O ICA-AtoM (AtoM), também, é multilíngue. Possui uma 

versão demo online em que o usuário pode fazer modificações e entender o 

funcionamento do programa. 

Ademais, esse software livre foi desenvolvido com base na ISAD(G), na 

ISAAR(CPF) e na ISDIAH. O ICA-AtoM (AtoM) pode ser usado pela UFCSPA 

apenas para sua própria descrição, ou pode ser usado através da definição de uma 

“lista de união”, aceitando descrições de qualquer número de instituições 

arquivísticas. Esse software não faz gestão, pois não é um SIGAD. Também, não 

tem a função de ser um repositório, mas possui interface com repositórios digitais. 

A seguir apresentam-se quadros com todas as versões do ICA-AtoM e AtoM 

disponíveis para download até a presente data. 

 

AtoM » Versões estáveis 

Versão de lançamento Data de lançamento 

Release 2.2.0 10 de julho de 2015 

 
Quadro 1 - Quadro versões estáveis 

 

                                                 
10 É uma plataforma composta de um conjunto de ferramentas Linux + Apache+ MySQL e PHP, 

oferecendo flexibilidade por ser livre, sendo que o desenvolvedor tem a opção de adicionar funções, 
além de possuir uma comunidade ativa para novas versões, correções, bugs e suporte. 

11 O Metadata Encoding & Transmission Standard (METS) é um XML Schema, permitindo a descrição 
dos acervos, assim como dos objetos digitais, permitindo, dessa forma, o gerenciamento, assim 
como ao intercâmbio entre as instituições. 

12 O Metadata Object Description Schema é um padrão de metadados descritivos. 
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AtoM » Versões de desenvolvimento 

Versão de lançamento Data de lançamento 

Release 2.3.0 Desconhecido 

 
Quadro 2 - Quadro versões de desenvolvimento 

 

AtoM » Versões antigas 

Versão de lançamento Data de lançamento 

Release 2.1.2 10 de fevereiro de 2015 

Release 2.1.1 28 de janeiro de 2015 

Release 2.1.0 22 de setembro de 2014 

Release 2.0.2 28 de janeiro de 2015 

Release 2.0.1 16 de dezembro de 2013 

Release 2.0.0 7 de outubro de 2013 

 
Quadro 3 - Quadro versões antigas 

 

ICA-AtoM » Versões antigas 

Versão de lançamento Data de lançamento 

Release 1.3.2 28 de janeiro de 2015 

Release 1.3.1 7 de maio de 2013 

Release 1.3.0 27 de agosto de 2012 

 
Quadro 4 - Quadro ICA-AtoM versões antigas 
 

 Os quadros demostram como o projeto ICA-AtoM (AtoM) se desenvolveu e 

evoluiu, sustentando-se em bases sólidas visando atender a comunidade 
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arquivística. O AtoM versão 2.x possui o Preservation Metadata Maintenance Activity 

(PREMIS)13, pela primeira vez, com o acréscimo da destinação final “eliminação”, 

possibilitando a aproximação com a Gestão Arquivística de Documentos. Assim as 

instituições podem, por exemplo, divulgar informações de um departamento, por 

exemplo, Compras, Contabilidade elencando os conjuntos documentais referentes a 

licitações, pagamento de contratos, pagamento de diárias, etc. 

 Muitos arquivos carecem de softwares e/ou sistemas que atendam as suas 

necessidades em decorrência de falta de recursos humanos e financeiros, sem citar 

questões concernentes à valorização e a conscientização desses órgãos como 

fundamentais à sociedade. Nesse sentido, o projeto ICA-AtoM (AtoM) trouxe 

inúmeros benefícios à comunidade arquivística, pois consiste  em uma ferramenta 

gratuita, baseada em normas arquivísticas de descrição. Além disso, permite a 

colaboração da comunidade arquivística no seu desenvolvimento, na sua melhoria, 

visto que é um software livre com código fonte aberto. É possível inserir o 

representante digital no documento que está sendo descrito. 

A ferramenta ICA-AtoM (AtoM) torna-se uma possibilidade as instituições, à 

medida que serve para realizar a descrição arquivística, para fornecer acesso, 

difusão e descrição e, por fim, quando interconexo ao Archivemática para permitir a 

criação de Repositório Arquivísticos Digitais (RDC-Arq) que garante a autenticidade 

e acesso a longo prazo dos arquivos permanentes digitais.  Permitindo, assim 

acesso autêntico. 

O ICA-AtoM (AtoM) consiste, assim, em uma ferramenta importante às 

universidades, visto que são unidades fomentadoras de conhecimento e que, nesse 

sentido, tem a capacidade de divulgar e de difundir o uso dessa ferramenta, 

inclusive propondo melhorias.  Além disso, existe uma política governamental de 

alinhamento nacional no que se refere ao incentivo à utilização de software livre nas 

instituições no âmbito federal, estadual e municipal. 

Por sua vez, o Archivemática é um repositório arquivístico digital. Segundo 

FONTANA, et al. (2014, p. 72) "Archivematica é um software livre para criação de 

repositórios digitais, desenvolvido em código aberto e com acesso ao código fonte". 

É uma ferramenta desenvolvida pela empresa Artefactual System. Ainda FONTANA, 

                                                 
13 É o dicionário de preservação de metadados, sendo o padrão internacional de metadados no que 

tange a preservação de objetos digitais a longo prazo. 
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et al. (2014, p. 72)  dispõe que "este repositório foi projetado para a preservação 

digital, visando o acesso de documentos ostensivos e a preservação em longo prazo 

para acervos e coleções de objetos digitais, baseado no modelo conceitual OAIS". 

Os repositórios arquivísticos digitais devem contemplar estratégias de 

preservação, visto que os documentos digitais apresentam problemas relacionados 

à obsolescência tecnológica de software, hardware e suporte. Esses repositórios 

visam garantir à preservação documental a longo prazo. 

 As instituições arquivísticas podem fazer o download de versões do ICA-AtoM 

(AtoM), promovendo, assim, a difusão e acesso online, pesquisa e preservação dos 

conjuntos documentais. Essa ferramenta tem suporte a vários idiomas fato esse que 

viabiliza ainda mais sua utilização, estudo e aperfeiçoamento através de uma rede 

colaborativa. 

O arcabouço teórico permite o conhecimento do software ICA-AtoM (AtoM) e 

o entendimento em termos de aplicabilidade nas instituições, apresentando a essas 

organizações novas possibilidades de atuação e de difusão de seus acervos, 

constituindo-se em um passo efetivo e decisivo para a transparência administrativa e 

para a melhoria dos processos governamentais. 

 Por fim, o próximo subcapítulo debate a difusão que visa divulgar as 

instituições arquivísticas e seus acervos documentais, incluindo questões 

concernentes ao acesso á informação. 

 

4.3 Difusão 

 

O processo de difusão é importante para os arquivos, visto que, muitas vezes, 

esses carecem de referências, de divulgação, de promoção, de ter realmente o seu 

acervo divulgado ao seu usuário interno e externo.  Devido a isso, o processo de 

difusão tem sido uma ferramenta significante de aproximação do arquivo com a 

sociedade, pois traz consigo o ato de comunicar, oportunizando aos usuários o 

conhecimento do acervo, instigando a pesquisa. 

Segundo Perez (2005, p. 1) “o processo de difusão vem a ser a divulgação, o 

ato de tornar público, de dar a conhecer o acervo de um centro de documentação 

fotográfica assim como os serviços que este coloca a disposição dos seus usuários”. 

Comeche (1995, apud PEREZ, 2005, p. 1) define difusão documental: 



97 

 

 

En su sentido más amplio, la definición de difusión documental debe 
ajustarse a la definición de todo proceso informativo. Así, en una 
generalización máxima, se entiende por difusión documental la puesta a 
disposición del receptor de los mensajes, en nuestro caso particular, de los 
mensajes documentales o de los mensajes referenciales. 
 

Cruz Mundet (1994, p. 73), por sua vez, coloca uma observação bem 

pertinente sobre difusão: “la difusión de la información, que debe ser precisa y 

rápida, exige de los profesionales la elaboración y comunicación de instrumentos de 

información documental, al mismo ritmo con que se genera aquélla.” 

Esse autor traz alguns aspectos de bastante relevância que precisam ser 

ressaltados, a citar a necessidade da elaboração e disponibilização de instrumentos 

de pesquisa, visando divulgar e facilitar o conhecimento do acervo, bem como seus 

fundos documentais, compartilhando uma maior quantidade de informações com o 

público, maximizando o acesso. Os instrumentos de pesquisas são de fundamental 

importância para que se tenha um conhecimento prévio da documentação que 

compõe os acervos arquivísticos, bem como seu controle. Conforme Heredia 

Herrera (1997, p. 301),”la descripción es el puente que comunica el documento con 

los usuarios”. Para a referida autora (1997, p. 311) “una planificación descriptiva no 

estará completa si no se difunden los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos elaborados a través de un plan editorial conveniente y suficiente”.  

Observa-se, portanto, que a difusão permeia o sentido de ser de um arquivo 

para com os usuários. Por isso, o planejamento de um programa de descrição deve 

envolver entre outros aspectos o conhecimento das demandas e necessidades dos 

usuários, visto que assim pode-se determinar qual o melhor instrumento de pesquisa 

para um acervo, de acordo com o contexto e exigências dos mesmos. 

Segundo Rousseau e Couture (1998, p. 138), “a escolha dos instrumentos de 

descrição documental ou de referência deve ser sempre efetuada depois de uma 

análise das unidades de trabalho a descrever, bem como das necessidades gerais 

ou particulares dos utilizadores reais ou potenciais.”. 

Dependendo da característica do acervo documental, o arquivo atrairá, 

naturalmente, determinado tipo de público, mas percebe-se que caso a comunidade 

não tenha o conhecimento de sua existência, seguramente o arquivo terá um índice 

de frequentadores quase inexistente. 
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 Nesse sentido enfatiza-se que a difusão de um acervo poderá contribuir para 

despertar o interesse de um novo usuário, que até então, por desconhecimento e 

falta de divulgação, não tinha conhecimento do potencial informativo, científico, 

histórico, pedagógico, social, cultural de muitos acervo arquivísticos.  

Segundo Tessitore (2003, p. 11) “para que os documentos cumpram sua 

função social, administrativa, jurídica, técnica, científica, cultural, artística e/ou 

histórica é necessário que estejam preservados, organizados e acessíveis”  

Bellotto (2006) remete a um ponto de grande valor que são os tipos de 

difusão – difusão cultural, educativa, editorial. Para a autora, 

 

Quando um arquivo público instala, alimenta, desenvolve e expande seus 
serviços editoriais, culturais e educativos, alinhando-os à sua função 
informacional administrativa e científica, ele preenche seu lugar por direito e 
por conquista na comunidade. Esta deve ver no arquivo uma tribuna e um 
manancial de direitos e deveres, um lugar de entretenimento e uma real fonte 
de cultura e saber. (BELLOTTO, 2006, p. 247) 

 

Torna-se clara a ideia que um arquivo conquistará seu lugar de direito se 

além das atividades administrativas conseguir ir ao encontro da comunidade, 

possibilitando que essa conheça a potencialidade e importância do acervo 

documental. Nesse sentido no Manual de Dinamización, Alberch I Fugueras (2001, 

p. 47) coloca que, 

 
El pleno ejercicio de la dimensión cultural de los archivos requiere, entre otras 
cosas, la contemplación de tres elementos fundamentales: la tipología de 
usuarios, la creación de instrumentos de descripción e información útiles y 
eficientes, y la necesidad de acometer la formación de los nuevos usuarios. 

 

Novamente é explícita a importância do usuário na difusão dos arquivos. Sob 

esse aspecto difundir um acervo é uma oportunidade para o arquivo estreitar os 

laços com a sociedade e redimensionar sua função social, oportunizando ao público 

real e potencial o seu conhecimento. Visando um melhor entendimento, no próximo 

subcapitulo serão analisadas as mais variadas formas de difusão dos arquivos. 

 

4.3.1 Formas de Difusão 
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A difusão é pensada a partir de características específicas de cada acervo, 

bem como dos recursos financeiros disponíveis, aproximando, dessa forma, o 

arquivo do contexto em que está inserido. No Manual de dinamización, Alberch I 

Fugueras (2001, p. 61), diz que: 

 

Para los archivos es primordial difundir y divulgar el contenido de sus fondos 
documentales, dar a conocer su funcionamiento y su función social como 
garante de los derechos de la ciudadanía y como centro de conservación de 
una parte importante del patrimonio histórico y cultural de una comunidad, 
para aumentar su rentabilidad como servicio público, fomentar el 
conocimiento y el respeto hacia el patrimonio documental y asegurar la 
existencia de investigadores capacitados en el futuro. 

 

Alguns recursos são fundamentais na difusão dos acervos documentais, 

promovendo, dessa forma sua difusão, conforme alguns consta a seguir.  

Cruz Mundet (1994, apud PEREZ, 2005) coloca que as principais formas de 

efetuar a difusão dos mencionados acervos são as seguintes: o folheto publicitário 

que fornece informações gerais sobre o arquivo, fundos e serviços, devendo ser 

breve e destinado a um maior número de pessoas; o boletim informativo que é uma 

publicação periódica sobre as atividades do arquivo e temas de investigação, 

devendo ser atrativo, claro e sem muito tecnicismo, pois vai atingir todos os públicos; 

o uso dos meios de comunicação, no caso de novos acontecimentos relevantes 

concernentes as atividades do arquivo (conferências, mesas redondas, jornadas, 

etc.). Torna-se importante a publicação de artigos divulgativos e notícias 

relacionadas a datas importantes, bem como aspectos da história que possam atrair 

o público; visitas guiadas que visam aproximar o arquivo dos cidadãos, permitindo 

que esses conheçam os serviços; o toque pessoal do arquivista no que tange à 

imagem que se projeta do arquivo, a relação com o usuário, a colaboração com as 

associações culturais, científicas, bem como com as publicações (apresentação de 

livros, oficinas de turismo, etc.; exposição com documentos históricos, buscando 

grande parte da população que de outra forma não buscaria o arquivo; o serviço 

educativo através do ensino baseado na experimentação e observação dos alunos, 

bem como a experimentação histórica está condicionando a possibilidade de criação 

dos serviços educativos nos arquivos.  

Essas formas de difusão devem ser aplicadas dentro do contexto de cada 

arquivo, já que as realidades, muitas vezes, são diferentes. No entanto, é importante 
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pensar, refletir nos instrumentos para difundir os acervos documentais. Diante desse 

contexto, Perez (2005, p. 3) ainda coloca outras formas de difusão, conforme segue:  

 

Informativos eletrônicos que tem um custo reduzido e são dirigidos para 
um público especifico, que pode ser formado pelos usuários reais (que 
freqüentam os arquivos) e também pelos usuários potenciais (público a ser 
conquistado); 
Publicação de guias, inventários, catálogos, etc. além de auxiliarem nas 
pesquisas servem como material de divulgação; 
Trabalhos acadêmicos feitos pelos usuários e também pelos funcionários 
da instituição; 
Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, etc. pelos 
funcionários e usuários para divulgar as atividades desenvolvidas e 
pesquisas realizadas; 
Promoção de cursos, seminários, palestras, seminários, congressos, etc. 
com a presença de conferencistas de renome; 
CD-DVD com imagens digitalizadas para serem colocadas a disposição dos 
usuários; 
Gravação de vídeos com documentários sobre temas específicos; 
Impressão retrospectiva de cartões postais, fotografias e pôsteres para 
distribuição ou comercialização; 
Publicação dede livros técnicos sobre temas como: acondicionamento, 
conservação, restauração, técnicas fotográficas, etc.; 
Sistema de vídeo conferência para a apresentação de palestras, 
seminários e trabalhos utilizando os recursos oferecidos pela Internet; 
Elaboração de páginas na Internet que possibilitem aos usuários fazerem 
pesquisas “on line”; 
Projeção de reproduções das fotografias mais significativas. Estas 
projeções podem se realizar na instituição ou em eventos externos como 
feiras, congressos, seminários, encontros, etc. 
Confecção de material de divulgação como, por exemplo, canetas, 
chaveiros, réguas, adesivos, estojos, etc. que poderiam ser comercializados 
pela instituição como forma de ingresso de receita.  
 

Esses recursos são essenciais para facilitar a comunicação entre usuários e 

arquivo, buscando tornar o acervo conhecido, a fim de divulgar o seu potencial 

informativo, cultural e técnico. 

Jardim, por sua vez, aproxima a tecnologia da informação com a temática da 

difusão quando dispõe que: 

A crescente ampliação das tecnologias da informação tendo como uma das 
suas expressões mais evidentes a Internet, amplia a discussão em torno do 
tema, associando-o à novas possibilidades de usos da informação e a 
emergência de espaços informacionais virtuais (JARDIM, 2001, p. 11 ). 
 

 Essa nova forma de difusão coaduna com a implementação da LAI, por meio 

do Decreto nº 7.224 de 2012, corroborando com aspectos relativos à difusão dos 

acervos no que se refere ao acesso à informação.  A transparência ativa é um 
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indicativo que as instituições arquivísticas estão trabalhando no sentido disponibilizar 

ao cidadão documentos que são essenciais ao desenvolvimento da cidadania. 

 

4.3.2 Acesso à Informação 

 

O desenvolvimento de tecnologias, a consideração que a informação é parte 

da natureza humana oportunizou questionamentos e possibilidades de acesso à 

informação de forma rápida e eficaz. 

O pensar sobre uma regulamentação legal do direito de acesso à informação 

no Brasil teve como documento fundamental a Constituição Federal de 1988. 

Segundo Costa e Fraiz (1989) o aceite dessa temática não foi ponto pacífico, pois a 

tendência conservadora de alguns constituintes dificultou a ampliação desse direito. 

O direito de acesso à informação, assim como o habeas data foi mantido na 

Constituição pela negociação intensa de alguns constituintes. 

O direito de acesso à informação sofreu retrocessos. Silva (2014) faz um 

panorama desse direito no Brasil por meio da análise legal. A Constituição Federal 

de 1988 coloca como dever do Estado o gerenciamento público da documentação, 

permanecendo o art. 216 da Constituição de 1946 que garante a proteção de 

documentos de valor histórico. Silva (2014) ainda destaca que essa prerrogativa 

legal oportunizou a criação de leis e decretos regulamentando o funcionamento das 

instituições arquivísticas, vetando a eliminação indevida de documentos. Assim 

como, promovendo o acesso do cidadão ao documento público. 

 O projeto lei de referente a uma lei “nacional de arquivos” foi proposto em 

1984 (Projeto de Lei 4.895 de 1984).  Após alterações e uma tramitação 

interrompida em 1989, foi aprovado em 1991, Lei 8.159/1991. Essa lei dispõe sobre 

a política nacional de arquivos, com os devidos graus de sigilo dos documentos, 

assim como os prazos máximos de cada grau. 

Silva (2014) discorre que o Decreto 2.134/1997 que regulamenta a Lei 

8.159/1991 é resultado do trabalho de uma comissão integrada por representantes 

das áreas de inteligência da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, além de um 

representante do legislativo, juristas, arquivistas, historiadores e membros da 

sociedade civil. Esse decreto não teve aceitação plena, tanto que o Ministério da 

Aeronáutica e a Secretaria Militar da Presidência da República solicitaram ao 
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Ministério da Justiça a revogação e revitalização do Regulamento de Salvaguarda 

de Assuntos Sigilosos de 1977. Como resultado desse processo foi publicado o 

Decreto 4.553/2002. 

Silva (2014, p. 88) diz que  

 

Promulgado no final do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, o 
decreto em questão retornou muitas das prerrogativas constantes no 
regulamento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos de 1977, sendo que um 
dos pontos mais polêmicos foi a ampliação do prazo de sigilo dos 
documentos ultrassecretos para 50 anos, possibilitando a prorrogação por 
prazo indeterminado. Além disso, a gama de autoridades autorizadas a 
classificar documentos nos níveis de sigilo mais altos foi ampliada, 
aproximando-se do previsto no Regulamento de 1977. 

 

Observa-se toda uma gama de pensamento conservador tanto no texto da 

Constituição de 1988, assim como na elaboração da atual lei 8.159/1991 e 

publicação do Decreto 2.134/1997, assim como sua revogação pelo Decreto 

4.553/2002. Nesse período de 14 anos, verificam-se retrocessos significativos em 

termos de legislação, assim como claramente a influência de setores militares na 

conjuntura política brasileira, com retração do direito à informação. 

A publicação do Decreto 4.553/2002 gerou forte comoção na sociedade civil, 

bem como em entidades ligadas aos direitos dos cidadãos perseguidos ou mortos 

no período ditatorial. Nesse interim o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

editou a Medida Provisória 228/2004 e promulgou a Lei 11.111/2005, retomando os 

prazos estipulados pela lei 8.159/1991. Amenizando, dessa forma, a contestação da 

sociedade civil e atendendo os anseios das classes dos militares e outros 

interessados na manutenção do sigilo. Silva (2014, p. 88) afirma que essa foi uma 

“solução remediadora criando uma Comissão de Averiguação de Análise de 

Informações Sigilosas, com poderes para prorrogar prazos de sigilo ou desclassificar 

informações sigilosas mediante requisição”. 

Silva (2014) destaca que a questão não ficou finalizada tanto que o Deputado 

Reginaldo Lopes (PT) apresentou o Projeto de Lei 219/2003 encaminhado ao 

Senado no ano de 2010, sendo promulgada em 2011, como Lei de Acesso à 

Informação, Lei 12.527/2011. 

Essa lei apresenta uma diminuição de prazo máximo de sigilo dos 

documentos ultrassecretos, 25 anos e a supressão do grau confidencial. A lei possui 

o grau de reservado, secreto e ultrassecreto.  Os prazos máximos de restrição de 
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acesso são 25 anos para acesso as informações ultrassecreta, 15 anos para secreta 

e 05 anos para reservada. Conforme Art. 24 § 5o  

 

Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá 
ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos 
restritivo possível, considerados:  
I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e  
II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu 
termo final. 

 

A LAI também prevê a disponibilização da informação por meio de 

transparência passiva e ativa por meio do Decreto nº 7.724/2012. A primeira é 

disponibilização de informações públicas em atendimento a demandas específicas 

de pessoa física ou jurídica seja por meio do Serviço de Informações ao Cidadão 

(SIC) do órgão ou do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-

SIC). A segunda dispõe sobre o órgão fornecer sem pedido à publicação na internet 

de informações públicas de interesse coletivo ou geral. Esse decreto dispõe de um 

rol de informações mínimas nos seus sítios eletrônicos. 

 Esse decreto em seu Art. 7º dispõe que é  

 

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de 
requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o 
disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.527, de 2011. 
§ 1o Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet 
seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput. 
§ 2o Serão disponibilizados nos sítios na Internet dos órgãos e entidades, 
conforme padrão estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República: 
I - banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata 
o § 1o; e 
II - barra de identidade do Governo federal, contendo ferramenta de 
redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal 
sobre a Lei no 12.527, de 2011. 
§ 3o Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1o, 
informações sobre: 
I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais 
cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de 
atendimento ao público; 
II - programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da 
unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, 
indicadores de resultado e impacto; 
III - repasses ou transferências de recursos financeiros; 
IV - execução orçamentária e financeira detalhada; 
V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, 
além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;  
VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, 
graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, 
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jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de 
aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, de maneira 
individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; 
VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; (Redação dada 
pelo Decreto nº 8.408, de 2015) 
VIII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 
40 da Lei nº 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão - SIC; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.408, de 
2015) 
IX - programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.   
(Incluído pelo Decreto nº 8.408, de 2015). (BRASIL, 2012) 

 

No que se refere à menção a palavra documento e/ou arquivos observa-se 

que a lei 12.5272011 faz menção em duas situações. No Art. 07, II, que dispõe  

 

Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 
outros, os direitos de obter:  
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos; 

 

Outra situação é quando se faz referência no Art. 04, II e V que dispõe que o:  

 

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato;  
V- tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, 
transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação, destinação ou controle da informação; 

 

Apesar da maior parte da lei apontar para o termo informação tem se a 

concepção que essas informações são retiradas de documentos. Nesse sentido, é 

importante ter a documentação organizada e tratada a fim de fornecer aos cidadãos 

as informações quando essas forem solicitadas. 

A LAI traz como desafio um cenário que envolve um novo marco legal, 

conforme dispõe Jardim (2013, p. 384) 

 

O cenário que emerge desse novo marco legal envolve um conjunto 
complexo de elementos relacionados às formas de produção, uso e 
preservação das informações pelos aparatos do Estado e suas relações 
com a sociedade. Outros elementos são aqueles relacionados às reais 
condições, na atualidade, do uso da informação governamental pela 
sociedade brasileira, considerando-se o déficit histórico do Estado brasileiro 
em termos de transparência informacional. Uma das faces dessa 
precariedade político-institucional é a predominância de uma condição 
periférica dos serviços e instituições arquivísticos do Estado e a ausência de 
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políticas públicas arquivísticas em nível nacional e na maioria das unidades 
da federação. 

 

A utilização da LAI com uma perspectiva de ampliar os horizontes da 

Arquivologia na constituição de um panorama de valorização dos arquivos é 

primordial, pois essa lei traz inserida em seu bojo o conceito de transparência das 

administrações dirimindo a opacidade do aparelho estatal brasileiro.  A precariedade 

politico institucional aliada a uma cultura de opacidade, de um Estado que não 

preconiza, embora disposta em lei a gestão documental e a salvaguarda dos 

documentos, entre outros fatores, colocam os arquivos em uma condição periférica 

no que tange a disponibilização de recursos tanto materiais quanto humanos. 

Além desses avanços destacam-se elementos que devem ser observados no 

que tange ao acesso ás informações a citar: condutas que têm elementos de 

violação de direitos humanos praticadas por agente público ou a mando de 

autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição; restrição de acesso não 

pode ser utilizada como forma de prejudicar a apuração de irregularidade no âmbito 

do poder público. Todavia, a lei resguarda a proteção à honra, à vida privada e à 

intimidade da pessoa, sendo dispensada a autorização do titular da informação em 

caso em que o acesso é elemento necessário à defesa de direitos humanos ou à 

proteção do interesse público em geral. 

O acesso à informação é um tema em constante debate e análise, passando 

por várias fases e momentos históricos até chegar ao momento atual como viés a 

cidadania e elementos de controle de gastos e investimentos públicos. 

O direito à informação segundo Lopes (2007, p. 6) é “um tema transversal a 

todas as abordagens sobre a melhoria da qualidade dos gastos públicos, a eficácia e 

a avaliação de políticas públicas”. 

Esse direito pressupõe a existência de aparato legal, documentado e 

registrado, pois o cidadão precisa estar em contato, valorizando, dessa forma, a sua 

criação, a sua efetividade, sendo um elemento de ratificação dos direitos e exercício 

de cidadania. 

Jardim (2001, p, 17) dispõe que “instrumentalizado para exercer o acesso à 

informação governamental, o cidadão configura-se como sujeito informativo”. 
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Ainda sobre o papel do cidadão Lafer (2005, p. 36) dispõe que o "cidadão 

dever ser colocado em condição de saber, com base no direito à informação, a fim 

de participar diretamente ou indiretamente do processo de tomada de decisões 

coletivas".  

A condição de criação de aparato legal que garante o acesso à informação 

tem suas peculiaridades em cada localidade. Mundialmente já existiam cerca de 90 

países que possuíam leis, normativas de acesso público à informação quando em 

2011 o Brasil disponibilizou a sua regulamentação legal. 

Essa demora coaduna com o fato de o País ter passado por um longo período 

de regime autoritário, ter uma cultura de sigilo da informação e por possuir em sua 

história aspectos vinculados a elementos corruptivos. Ainda seria possível a menção 

a inúmeros outros fatores, mas esses possuem uma significação notória e denotam 

um Estado Democrático que não tem direcionamento para a transparência de suas 

ações.  

Para Jardim (2001, p. 17) 

 

O grau de democratização do Estado encontra, na sua visibilidade, um 
elemento balizador: maior o acesso à informação governamental, mais 
democráticas as relações entre o Estado e sociedade civil. A visibilidade 
social do Estado constitui um processo de dimensões políticas, técnicas, 
tecnológicas e culturais, tendo como um dos seus produtos fundamentais a 
informação “publicizada”. 
 
 

Por isso, é importante conforme Lafer (2005, p 32) não "subestimar o texto 

que exprime a superioridade, não do seu testemunho, mas do ambiente que o 

produziu, monopolizando um instrumento cultural de grande porte". 

 Uma situação é o direito de acesso promovido por legislações e obrigações 

legais das instituições, fato esse que deve ser escrito, debatido. Outra é a 

concretização e a efetividade das políticas de acesso ás informações que devem 

ocorrer por meio da inserção dessas regulamentações nos ambientes sociais, da 

cultura de solicitar informações, tornando, dessa forma, as pessoas sujeitos ativos 

na construção social e no exercício da cidadania. 

Os investimentos nos arquivos também é um ponto que deve ser considerado 

no que tange a concretização dos atos legais, por meio de disponibilização de 

recursos, do desenvolvimento da gestão documental; do processo de 

disponibilização das informações aos usuários por meio da elaboração de 
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instrumentos descritivos; de atividades nos arquivos que instrumentalizem o cidadão 

a entender a potencialidade das instituições arquivísticas. Essas iniciativas envolvem 

ampliação de capital humano, financeiro e estrutural. 

O acesso à informação no Brasil sofre momentos de avanços e retrocessos. 

Com a LAI, a potencialidade de um avanço marcante e prático é a oportunidade da 

sociedade se apoderar do seu direito de obter informações dos governos, de 

agentes públicos, assim, exercendo efetivamente seu papel de agente social. 

 O próximo capitulo, traz um panorama do contexto institucional de estudo da 

UFCSPA e da Divisão de Arquivo dessa universidade. O contexto de estudo é um 

fundamental no entendimento da pesquisa e da sua importância para a instituição e 

para a área da Arquivologia. 
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Este capítulo aborda, inicialmente, a contextualização histórica da UFCSPA, 

e, em seguida, o surgimento e evolução administrativa do setor de Arquivo. A 

contextualização histórica tem enfoque nas mudanças administrativas e jurídicas dos 

distintos momentos históricos pelas quais essa instituição passou até se tornar 

universidade em 2008. Já em relação ao Arquivo, mostra sua evolução enquanto 

divisão administrativa que desenvolve políticas e trabalhos arquivísticos. 

 

5.1 Contextualização Histórica 

 

Para a elaboração dessa pesquisa foi fundamental a análise de documentos 

primordiais para o desenvolvimento da UFCSPA, por exemplo, estatutos, 

regimentos, organogramas, históricos institucionais, cartas, documentos de 

identificação, entre outros, Visto que essa universidade possui uma história 

riquíssima de mudanças institucionais, transitando desde o setor privado ao setor 

público, no qual se situa atualmente.  

A Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre foi criada devido a 

carência de médicos no Estado do Rio Grande do Sul e da criação do Hospital de 

Clinicas de Porto Alegre. A criação desse hospital poderia ocasionar a perda de 

professores que trabalhavam na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para a 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

pois essa fora transferida para o Hospital de Clinicas. Dessa forma, o funcionamento 

da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre poderia ser prejudicado devido à 

falta de médicos.  

Nesse sentido o professor Ruy Cirne Lima (provedor em exercício da Santa 

Casa) propôs no dia 07 de dezembro de 1953, em sessão ordinária da Mesa 

Administrativa a fundação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. A proposta de 

fundação dessa faculdade foi aprovada por unanimidade e, então, encaminhada ao 

Arcebispo Dom Vicente Scherer para atendimento. 

Sua criação, então, aconteceu em oito de dezembro de 1953 por Decreto do 

arcebispo Metropolitano de Porto Alegre com a denominação de Faculdade Católica 

de Medicina de Porto Alegre e autorizada a funcionar pelo Decreto nº 50165, de 28 
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de janeiro de 1961. Essa faculdade foi reconhecida pelo Decreto nº 54.234, de 02 de 

setembro de 1964.  

A Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre estava ligada a Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Em 1955, é publicado no Diário Oficial do 

Estado o estatuto desta faculdade. Nesse estatuto fica constituída uma associação 

civil para personificar o estabelecimento do ensino superior por tempo 

indeterminado, administrada por uma comissão de chancelaria. Além disso, esse 

estatuto estabeleceu que essa faculdade funcionaria nos hospitais da Irmandade 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Como sócios fundadores foram citados 

a Arquidiocese de Porto Alegre; a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Porto Alegre; a Sociedade Literária Antônio Vieira; o professor Doutor Ivo Correa 

Meyer; o Doutor Waldemar Job; o Doutor Carlos de Britto Velho; o Doutor Gert 

Eduardo Secco Eichemberg; o Doutor Heitor Masson de Cirne Lima. O primeiro 

Diretor da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre é o professor Doutor Ivo 

Correa Meyer. 

O primeiro vestibular aconteceu no ano de 1961 com 50 vagas. Esse ato deu 

início ao seu funcionamento. A primeira aula acontece no dia 22 de marco de 1961. 

Foi uma cerimônia solene com a presença de autoridades a citar Cardeal Dom 

Vicente Scherer, o Prof. Ivo Corrêa Meyer (diretor), Heitor Masson de Cirne Lima, 

professores e alunos ingressantes. A primeira turma se formou em 1966. 

Em 22 de agosto de 1969, tornou-se um órgão de direito privado, passando a 

ter o nome de Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre.  Segundo 

o Decreto-lei nº 781 de 22 de agosto de 1969 a administração dessa fundação era 

por um Conselho de 5 membros, nomeados pelo Presidente da República, e dos 

quais, um será o Cardeal Arcebispo de Porto Alegre, outro o provedor da Irmandade 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e outro pelo Diretor da Faculdade 

Católica de Medicina.  Esses membros eram obrigatórios. 

No Estatuto de 1969, referente à Fundação Faculdade Católica de Medicina 

de Porto Alegre, observa-se o ato de federalização, porém ainda mantendo a 

personalidade de Direito Privado.   

Por meio da Lei nº 6.891 de 11 de dezembro de 1980, a instituição passou 

denominar-se Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

(FFFCMPA). Essa lei dispõe em seu Art. 5º que o “Diretor da Fundação Faculdade 
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Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, livremente escolhido e nomeado em 

comissão pelo Presidente da República, dirigirá e coordenará todas as atividades da 

instituição e presidirá seu Conselho Diretor”. Nesse mesmo artigo parágrafo único 

menciona que “o Conselho Diretor e os demais órgãos colegiados da Faculdade 

terão sua constituição e atribuições definidas no Estatuto e Regimento”. 

Essa universidade tem seu estatuto aprovado, na forma da lei, pela Portaria 

n° 238, de 29 junho de 1982, do Ministro de Estado da Educação e Cultura, 

publicado no Diário Oficial da União de 02 de julho de 1982. Essa universidade rege-

se pelo Regimento, Estatuto e pela legislação do ensino superior. 

A Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre tinha por 

objetivo: a formação de profissionais e especialistas de nível superior aptos ao 

exercício da Medicina; a realização de pesquisas e o estímulo de atividades 

criadoras; a extensão do ensino e da pesquisa à comunidade mediante cursos e 

serviços especiais; a realização de pesquisas e a divulgação científica e tecnológica, 

especialmente aplicáveis, em bases nacionais à cito-oncologia. 

Observa-se que em 1980 não existe mais vinculação com a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre. A única vinculação é referente à incorporação de bens. 

O quadro de pessoal era regido pelo regime trabalhista. 

Quanto aos bens, a Lei nº 6.891 de 1980 em seu § 2º dispõe que 

 

Extinguindo-se a Fundação, alterando-se os seus objetivos ou deixando de 
ser utilizado o Hospital Geral da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre no ensino de clínicas da instituição, reverterão à Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre os bens por ela doados, 
sendo os demais bens incorporados ao patrimônio da União. 

 

Em 1987, por força da Lei n° 7.596, de 10 de abril, a FFFCMPA foi 

enquadrada como Fundação Pública em virtude de autorização legislativa.  

Nesse momento histórico de contexto da federalização, os professores e os 

técnicos foram enquadrados no regime jurídico de estatutário do Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos para o pessoal docente e para os 

servidores técnicos e administrativos. Esse plano foi aprovado, em regulamento, 

pelo Poder Executivo, com a observação tanto de aspectos concernentes à isonomia 

salarial e aos critérios de ingresso em concurso público quanto para promoção e 
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desempenho de servidor por titulação. Já os acadêmicos passaram a ter gratuidade 

nas mensalidades.  

Além disso, essa fundação passa a ter autonomia administrativa e patrimônio 

próprio gerido pelos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da 

união e outras fontes. 

No ano de 2008, no dia 11 de janeiro, a antiga FFFCMPA adquiriu status de 

universidade e passou a ser denominada Fundação Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)14.  Fundação de direito público 

vinculada ao Ministério de Educação. A administração superior é exercida pelo reitor 

e pelo Conselho Universitário (CONSUN). 

Para elucidar, o quadro 5 apresenta as mudanças institucionais e jurídicas. 

 

ANO 
MUDANÇA 
JURIDICA 

MUDANÇAS 
INSTITUCIONAIS 

MUDANÇAS JURÍDICAS 

1953 Universidade privada 
Faculdade Católica de 

Medicina de Porto 
Alegre 

Criação por Decreto em 1953, do 
Arcebispo Metropolitano de Porto 
Alegre, Dom Vicente Scherer. 
Autorizada a funcionar pelo Decreto nº 
50165, de 28 de janeiro de 1961, foi 
reconhecida pelo Decreto nº 54.234, de 
02 de setembro de 1964. 

1969 Fundação privada 
Fundação Faculdade 
Católica de Medicina 

de Porto Alegre15 

Em 1969 foi autorizada a funcionar 
como “fundação de direito privado”, por 
força do Decreto-Lei nº 781. 

1980 

Personalidade 
jurídica de direito 

privado, e vinculada 
ao Ministério da 

Educação e Cultura. 

Fundação Faculdade 
Federal de Ciências 
Médicas de Porto 

Alegre (FFFCMPA)16 

 Lei nº 6.891 a transforma em uma 
fundação dotada de personalidade 
jurídica de direito privado e vinculada ao 
Ministério da Educação e Cultura.  

1987 

Fundação pública, 
criada em virtude de 

autorização 
legislativa com 
personalidade 

jurídica de direito 
privado 

Fundação Faculdade 
Federal de Ciências 
Médicas de Porto 

Alegre (FFFCMPA) 

A Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987 a 
enquadra como fundação pública. 

                                                 
14  O histórico dessa universidade foi retirado do site institucional 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/historico   
15  O Decreto-Lei mencionado está disponível na página da web 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0781.htm 
16  A Lei 6891 de 1980 está disponível na página da web 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L6891.htm 
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2008 

A Fundação de 
direito público, 
vinculada ao 
Ministério da 

Educação 

Fundação 
Universidade Federal 
de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre – 
UFCSPA17 

A Lei nº 11.641 de 11 de janeiro de 
2008 a transforma em uma autarquia 
vinculada ao Ministério da Educação. 

 
Quadro 5 - Quadro descritivo de mudanças institucionais e jurídicas 
 

A UFCSPA é uma instituição especializada na área da saúde e atualmente 

oferece os Cursos de Graduação em: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Física 

Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Gestão em Saúde, Medicina, 

Nutrição, Psicologia, Tecnologia em Alimentos, Toxicologia Analítica. O curso de 

Medicina foi o único do período compreendido entre 1961 a 2002, ano em que foram 

autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) os cursos de Biomedicina e 

Nutrição.  Atualmente, está sendo discutida a criação de novos cursos que envolvam 

a área da saúde, sendo uma universidade em pleno crescimento.  

 No que se refere a seu acervo arquivístico, a universidade possui toda a 

documentação de criação, federalização, tramitação do reconhecimento do curso, 

pedidos de verbas, entre outros identificados durante a realização dessa pesquisa. 

Através de uma análise prévia podemos observar, por exemplo, a relação de 

federalização da então Faculdade Católica de Medicina com o governo. Observa-se, 

também previamente, a existência de programas e processos que auxiliavam os 

alunos durante a realização de seus estudos.   

 

5.2 Contextualização do Arquivo 

 

O Arquivo é pouco citado ao longo da história da UFCSPA, mas procurou-se 

nos documentos as informações que pudessem auxiliar na investigação desse setor, 

como o surgimento, as funções desempenhadas e a sua evolução administrativa. 

A Comissão Organizadora da então Faculdade Católica de Medicina de Porto 

Alegre coloca questões referentes ao funcionamento de seu aparelho administrativo. 

Segundo essa Comissão  

 

Quando solicitar autorização para o devido funcionamento, já estará em 
condições de poder exercer todas as atividades administrativas 

                                                 
17 A Lei 11641 de 11 de janeiro de 2008 está disponível na página da web 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11641.htm 
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imprescindíveis ao regular funcionamento de um estabelecimento de 
ensino superior. De início deve-se cogitar da criação do quadro de 
funcionários necessários ao andamento normal dos departamentos de 
secretaria e de tesouraria, levando-se em consideração, como sugere a 
lei, particularmente às questões atinentes à gestão financeira do novo 
instituto de ensino superior. (FACULDADE..., 1954, p.11) 

 

No documento denominado “Projeto de Emendas do Regimento da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre” tem se a primeira referência ao arquivo da 

instituição. Esse projeto não possui data, todavia infere-se que pertença ao período 

de 1953 a 1969.  

Consta no mesmo documento um capítulo pertinente aos serviços 

administrativos, no qual cabe ressaltar um artigo relativo à Secretaria. 

 

A Secretaria terá a seu cargo todo o serviço de escrituração de notas, de 
atos oficiais da Faculdade e a correspondência.  
§ 1º fazem parte da Secretária as seguintes secções: 
a) Portaria 
b) Protocolo 
c) Arquivo  
d) Zeladoria 
§ 2º Nenhum documento poderá ser retirado, expedido ou divulgado sem 
prévio requerimento e despacho de autoridade competente. 
((FACULDADE..., [196-]a), s.p) 
 

No artigo subsequente tem-se outro destaque importante, segundo o qual:  

 

O arquivo destina-se à guarda e conservação dos papéis e documentos 
devidamente solucionados, de provas escritas feitas em concurso e 
exames, enfim de toda a documentação que lhe for confiada. 
Coloca que ao arquivo compete:  
a) organizar sistematicamente a catalogação e fichário do que estiver sob 
sua guarda, de modo que prontamente sejam encontrados os documentos 
procurados; 
b) extrair as certidões e atestados que devem ser expedidos pela 
Secretaria; 
c) cumprir as demais determinações da Direção. (FACULDADE..., [196-], 
[s.p]) 

 

No Regimento denominado “1ª Elaboração”, o artigo 161º diz que: 

 

Os serviços administrativos da Faculdade, que funcionarão sob a 
superintendência do Diretor, serão detalhadamente discriminados em 
Regimento especial e obedecerão, na sua organização, as normas gerais 
dos serviços idênticos das Faculdades Congêneres. (FACULDADE..., [196-
], [s.p.]) 
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No entanto, pela verificação da documentação de caráter histórico não se 

encontrou esse Regimento especial que poderia trazer referências ao arquivo.  

Em verificação ao tipo documental folha de pagamento, do período de 1961 a 

2008, referente ao corpo administrativo, observou-se que o primeiro registro de 

funcionário no arquivo foi no ano de 1978: Irma Carneiro Borges. Mas verificando o 

nome dessa funcionária nesse mesmo tipo documental encontra-se um outro 

registro de data, no ano de 1970. Porém não está explícito se ele refere-se ao 

trabalho no Arquivo.  

Na Portaria nº 081-A/91 do Diário Oficial da União do dia 6 de dezembro de 

1991, está registrado que Irma Carneiro Borges foi contemplada com uma FG-7 para 

chefiar o Arquivo Geral e Protocolo Geral. 

O Arquivo esteve, até o ano de 2007, muito vinculado ao setor de protocolo, 

pois eles funcionavam juntos. Como o protocolo atendia ao público e necessitava 

atenção permanente, o Arquivo foi ficando, de certa forma, em segundo plano.  

O Arquivo Geral da UFCSPA está organizado de forma estrutural, ou seja, o 

alicerce da ordenação está baseado na estrutura administrativa, por isso a 

documentação está ordenada por departamento, divisão e setores. O já referido 

Arquivo possui documentos de caráter corrente, intermediário e permanente.  

Em virtude de seu crescimento e das alterações que aconteceram com a 

entidade produtora (como, por exemplo, a que tornou a instituição uma universidade 

federal), a questão da dificuldade do acesso à documentação e às informações 

tornou-se evidente. Percebendo a necessidade institucional de ter um arquivo 

organizado, a UFCSPA contratou, em novembro de 2007, uma empresa de 

consultoria para a organização de seu Arquivo Geral e, em agosto de 2008, através 

de concurso público, foi contratada uma arquivista. Hoje, a equipe do arquivo é 

composta por uma arquivista e três estagiários.  

 As pesquisas a informações sobre a Universidade, anteriores a 2008, eram 

requeridas na Divisão de Protocolo Geral e Arquivo Geral, pois a pessoa 

responsável pelo Protocolo também era responsável pelo Arquivo.   

Atualmente o Arquivo está subordinado, administrativamente, ao 

Departamento de Serviços Gerais da Universidade e constitui a Divisão de Arquivo.  
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Em dezembro de 2009, o Arquivo foi transferido para outras instalações, pois 

não fora planejado um espaço para o setor nos prédios construídos em anexo ao 

prédio principal. 

As condições do arquivo no período anterior a transferência para a nova 

instalação eram precárias conforme imagem a seguir. Essas imagens representam o 

arquivo em um momento de organização. Com o andamento do trabalho arquivístico 

as condições gerais apresentaram melhorias.  

 

 

   
 

FIGURA 4 - Acondicionamento da documentação no prédio antigo em 2008. 
Fonte: acervo da autora 
 

 

Verifica-se que a localidade atual onde o Arquivo está instalado não possui 

condições adequadas para o armazenamento da documentação, uma vez que o 

espaço não é climatizado, o telhado é de zinco, o piso é um contrapiso, a ventilação 

não é adequada, o sol incide diretamente nas caixas, além disso possui oscilação de 

temperatura (temperatura muito elevada no verão e muito baixa no inverno). A 

equipe que trabalha no local está buscando alternativas para resolver a problemática 

que surgiu com a mudança de espaço físico, no entanto o processo de melhorias é 

lento. 

A documentação arquivística é em sua grande maioria registrada em papel. A 

produção de documentos em meio digital ainda é um paradigma a ser vencido. A 

digitalização na perspectiva de acesso, de consulta e de preservação é um projeto 
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que está se iniciando na UFCSPA. Existe um processo para digitalizar documento 

do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA). De forma incipiente, 

a digitalização do conjunto documental referente à criação e federalização está em 

andamento. As imagens digitalizadas estão sendo indexadas e disponibilizadas no 

ICA-AtoM (AtoM), à medida que forem sendo incluídas no quadro de arranjo. 

 

 

 
 

FIGURA 5 - Acondicionamento da documentação em 2015. 
Fonte: acervo da autora 
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FIGURA 6 - Acondicionamento da documentação em 2015 
Fonte: acervo da autora 
 

 
FIGURA 7 - Conjunto documental criação e federalização 
Fonte: acervo da autora 
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FIGURA 8 - Conjunto documental criação e federalização 
Fonte: acervo da autora 
 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) foi designada 

pela Reitoria por meio da Portaria nº 39, de 22/09/2010. A primeira Listagem de 

Eliminação de Documentos nº 01/2010, foi aprovada pelo Diretor-Geral do Arquivo 

Nacional, por intermédio do Ofício nº 251, de 16 de dezembro de 2010.  A segunda 

Listagem foi aprovada pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional, pelo Ofício nº 

077/2013 de 19 de março de 2013. A terceira listagem de eliminação foi aprovada 

por intermédio do Oficio159/2014/GABIN-NA do dia 25 de julho de 2014. A quarta 

listagem de eliminação está em processo de aprovação. Totalizando 264 metros 

lineares de documentos eliminados.  

A CPAD está sob a presidência da arquivista dessa instituição, tendo 

representações das seguintes áreas: jurídica, histórica, administrativa, além de 

áreas diretamente interessada aos documentos. A convocação de integrantes 

dessas áreas ligadas aos documentos que estão sendo avaliados, acontece 

conforme demanda, dependendo dos conjuntos documentais sob análise. Essa 

comissão é atualizada sempre que necessário. Do período de 2009 até o ano de 

2015, foram aprovadas quatro listagens de eliminação. 

 A criação da CPAD deu início ao processo de gestão documental na 

UFCSPA. Portanto, é uma comissão de extrema importância para essa instituição.  
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A documentação depois de transferida ao Arquivo é gerenciada via sistema 

Winisis18.  Existe um projeto para integrar o Sistema de Informação para o Ensino 

(SIE) do Protocolo com o módulo de Arquivo, promovendo, dessa forma, uma 

integração da gestão documental, incluindo desde a criação do documento a sua 

classificação e o seu prazo de guarda.  

Em 2009 foi elaborada a Ordem de Serviço nº 06/2009 – PROAD que define 

procedimentos para transferência de documentos à Divisão de Arquivos. Essa 

ordem de serviço normatizou a entrada de documentos ao acervo, antes os setores 

transferiam semanalmente os documentos ao arquivo, sem qualquer processo de 

organização. Atualmente existe um calendário de transferência e normas de 

organização. Isso facilita o trabalho no arquivo e permite uma melhor identificação e 

organização da documentação. 

No ano de 2015, a Divisão de Arquivo juntamente com o setor do 

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA) desenvolveu um manual 

para organização dos dossiês de alunos, visto que qualquer documento referente ao 

aluno era inserido no seu dossiê. Essa normatização permite que apenas os 

documentos essenciais à vida acadêmica do aluno componham o dossiê de aluno, 

sistematizando, dessa forma, a organização documental. 

Nesse mesmo departamento está se delineando um projeto piloto em parceria 

com a Pró-Reitora de Planejamento e Informática de digitalização dos dossiês dos 

alunos. Essa proposição ocasionou o desenvolvimento da metodologia de 

organização dos dossiês, conforme descrito acima. 

Considerando o porte da UFCSPA a equipe do arquivo é muito reduzida. O 

trabalho de orientação aos arquivos administrativos deixa a desejar, pois não se tem 

recursos humanos para essa atividade. O trabalho de gestão documental engloba 

toda a instituição e ocupa um tempo significativo da arquivista em atividades 

concernentes à organização e à preservação documental, além da coordenação da 

equipe, que preenche o restante de um possível tempo disponível para realização de 

outras atividades. 

                                                 
18 O Winisis é um sistema de gerenciamento de dados textuais, desenvolvido pela UNESCO na 
década de 60. Essa base na UFCSPA fornece e apóia a recuperação e o acesso à informação, por 
exemplo, indicando a localização física do documento, o assunto do documento pesquisado, 
interessado, etc 
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Por isso, apesar do reconhecimento sobre a necessidade da realização das 

atividades que estão inclusas nessa pesquisa foi preciso que se disponibilizasse um 

tempo para desenvolver essa temática. Nesse ponto, a LAI veio contribuir com o 

estudo, uma vez que sensibilizou sobre a seriedade do acesso e disponibilização 

das informações.  

Além disso, os desafios do arquivo também estão relacionados à conquista de 

recursos humanos, de recursos estruturais e de recursos financeiros. É necessário 

que o arquivo seja de fato e de direito um órgão essencial à instituição, atuando 

como órgão gestor do sistema de arquivos, que tenha plenas condições de elaborar 

mais listagens de eliminação, realizar treinamentos nos setores, disponibilizar 

conjuntos documentais no ICA-AtoM (AtoM), além de outros projetos. 

Em termos de gestão de documentos a UFCSPA possui subordinação ao 

Arquivo Nacional e ao CONARQ, que tem como finalidade definir a política de 

arquivos públicos e privados, como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR). Como órgão do poder executivo a UFCSPA faz parte do Sistema de 

Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal (SIGA). 

Na UFCSPA alguns procedimentos e instrumentos arquivísticos ainda não 

foram desenvolvidos e/ ou utilizados, como é o caso de guias, inventários e o uso do 

ICA-AtoM (AtoM). Contudo antes de começar essas atividades foi necessário definir 

os fundos documentais da UFCSPA. Nesse sentido, foram relacionadas à literatura 

arquivística e a história da UFCSPA a fim de se chegar à proposta de definição de 

fundos. 

O próximo capítulo terá como temática a metodologia aplicada nessa 

pesquisa. Constitui-se em uma etapa primordial, pois apresenta a organização para 

se desenvolver a pesquisa. 
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6 METODOLOGIA 

 

A metodologia tem como função auxiliar o pesquisador na realização da 

pesquisa, permitindo um olhar crítico e detalhado sobre a temática em estudo, por 

meio do planejamento adequado das etapas constituintes do trabalho. Portanto, 

busca as respostas para os questionamentos, indagações e desafios que o próprio 

ato de pesquisar ocasiona. 

  Cabe explanar que a metodologia utilizada nessa pesquisa pode ser 

empregada em qualquer IFES, visto que possuem em comum as atividades-fim de 

pesquisa, ensino e extensão. No entanto, as IFES precisam adaptar a metodologia 

para atender a sua realidade institucional, administrativa e jurídica. A aplicação na 

UFCSPA é um exemplo prático de um estudo tanto da história da universidade 

quanto da teoria concernente ao patrimônio com ênfase na linha documental, à 

Arquivologia e à Diplomática.  

A pesquisa apresentada é, quanto à sua natureza, aplicada, pois resulta em 

conhecimento de uma ação prática, visando à solução de problemas de ordem 

específica. Já do ponto de vista dos objetivos, caracteriza-se como uma pesquisa 

descritiva, que expõe as características dos fenômenos, através da coleta de dados. 

Sendo que essa coleta de dados é realizada por meio da observação sistemática.  

Com relação aos procedimentos técnicos, caracteriza-se por ser um estudo 

de caso, ao qual Gil (2002, p. 54) afirma consistir no “estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”. O mesmo autor alega que existem três tipos de estudo de caso: o 

intrínseco, o instrumental e o coletivo. Neste trabalho aplicou-se o conceito de 

estudo de caso instrumental, pois é aquele que, conforme Gil (2002, p. 139), “é 

desenvolvido com o propósito de auxiliar no conhecimento ou redefinição de 

determinado problema”. Nesse caso, o estudo é caracterizado pela necessidade de 

compreender uma determinada situação e/ou determinado problema. Para tal, 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica através da consulta de material já publicado 

(livros, periódicos, etc.) e pesquisa documental no acervo arquivísticos da UFCSPA.  

 A pesquisa bibliográfica e documental foi utilizada durante todo o trabalho 

dissertativo. Com a pesquisa bibliográfica, futuros pesquisadores poderão acessar 
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as referências utilizadas, como fontes de leituras. A documental, por sua vez, utilizou 

fontes primárias. 

No que se refere à forma de abordagem, essa pesquisa é qualitativa, uma vez 

que é descritiva visa o aprofundamento da realidade em estudo, por meio da 

observação e formulação teórica/conceitual. Dessa forma, a pesquisa qualitativa 

possibilitou o entendimento da realidade da UFCSPA. 

Na visão de Bartunek e Seo (2002) o método qualitativo é útil e necessário 

para identificar e explorar os significados dos fenômenos estudados e as interações 

que estabelecem, assim como estimular o desenvolvimento de novas compreensões 

sobre a variedade e a profundidade dos fenômenos sociais. 

A pesquisa foi estruturada em sete etapas, conforme explicitado no quadro 6. 

A primeira compreende a coleta de dados, tendo como objeto a análise da instituição 

e, especificamente a Divisão de Arquivo da UFCSPA. Nessa etapa, buscou-se 

entender o ambiente de realização do trabalho e a constituição do acervo da 

universidade.  

Na segunda etapa, foi solicitada ao Arquivo Nacional, no ano de 2014 a 

inclusão da UFCSPA no Cadastro de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos - CODEARQ19. O código enviado foi BR RSUFCSPA. Esse código é 

elemento base na construção dos instrumentos de pesquisas. 

A terceira etapa abrangeu a identificação dos fundos, por meio dos critérios 

de Duchein, visando o entendimento das implicações ocasionadas pelas mudanças 

institucionais no contexto administrativo e jurídico da UFCSPA.  

Na quarta etapa foi realizada a identificação e a análise da tipologia e do 

conteúdo da documentação da universidade. Como consequência, na etapa 

seguinte elaborou-se o quadro de arranjo. 

A sexta etapa consistiu na definição dos campos da NOBRADE a serem 

descritos e posterior elaboração dos instrumentos de pesquisa a citar: guia e 

inventário. Esses instrumentos de pesquisa serão impressos. 

                                                 
19 “O Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos foi instituído pela 

Resolução nº 28 do CONARQ, com o objetivo de fornecer o código previsto na Norma Brasileira de 
Descrição Arquivística - NOBRADE, denominado Código de Entidade Custodiadora de Acervos 
Arquivísticos - CODEARQ, tornando possível a identificação de cada entidade custodiadora de 
acervos arquivísticos no Brasil”. Disponível em:  
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=78. Acesso em: 25 fev. 
2015. 
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Por fim, na última etapa foi realizada a instalação do ICA-AtoM (AtoM) para 

disponibilização, via plataforma digital, das descrições realizadas, visando estreitar a 

relação com os usuários. 

Para ilustrar melhor todas as etapas foi elaborado um cronograma, conforme 

o quadro 6. 
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Coleta de dados 
(UFCSPA E Div. 

Arquivo). 

  

  

Inclusão da UFCSPA 
no Cadastro de 

Entidades 
Custodiadoras de 

Acervos Arquivísticos 
- CODEARQ     

Identificação dos 
fundos, por meio dos 
critérios de Duchein     

A identificação e 
análise da tipologia e 

do conteúdo da 
documentação     

Elaboração quadro de 
arranjo 

    

Elaboração dos 
instrumentos de 
pesquisa (guia e 

inventário)     

Instalação do ICA-
AtoM (AtoM) 

(disponibilização do 
guia e inventário via 
plataforma digital)     

 
Quadro 6 – Cronograma das etapas da pesquisa 
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A validação da definição de fundos foi corroborada de acordo com os critérios 

de Duchein. Buscou-se o preenchimento de todos os critérios necessários para 

constituir um fundo documental.   

O capítulo subsequente apresenta o atingimento dos objetivos, com os 

seguintes subcapítulos: a constituição do acervo da UFCSPA; os fundos 

documentais da UFCSPA; as tipologias documentais; a construção do quadro de 

arranjo da UFCSPA; adoção do software livre ICA-AtoM (AtoM); elaboração dos 

instrumentos de pesquisa e, por fim, estratégias de difusão e o acervo arquivístico 

da UFCSPA. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados dos fatos que foram 

verificados, por meio de sua discussão e interpretação. Os resultados obtidos foram 

norteados conforme objetivos propostos nesta dissertação. Teve-se como base o 

aporte teórico pesquisado na revisão da literatura e a compreensão da instituição em 

estudo. 

 

7.1 A Constituição do Acervo da UFCSPA 

 

A construção da história cultural da UFCSPA deu-se por meio da simbologia e 

dos registros documentais. Os documentos comprovam e testemunham suas 

atividades, mudanças institucionais e administrativas, desde o setor privado até o 

setor público. Essas mudanças implicaram na construção e reconstrução de sua 

identidade. No pensamento de Eliot (1988) a cultura tem relação intrínseca com a 

religião, com a política e com a educação, portanto, relaciona-se também com os 

processos de construção sociocultural pelos quais passou essa universidade. 

A UNESCO (1992) através de seu Programa Memória do Mundo traz a visão 

do documento enquanto elemento de desenvolvimento cultural e social. Esse 

programa tem como objetivo preservar, facilitar e criar uma maior consciência da 

existência e da importância do patrimônio documental. Além disso, oportuniza um 

apelo a instituições e à sociedade na preservação do patrimônio documental, 

trazendo para debate o acesso aos documentos. O acervo da UFCSPA dispõe de 

documentos comprobatórios e informacionais de momentos históricos que se 

inserem na história do Rio Grande do Sul. A sua criação está relacionada ao 

contexto de necessidade e carência de profissionais para exercer a medicina no 

País e especialmente no Estado do Rio Grande do Sul.  

Nesse sentido, Terry Eastwood (1993, p. 27, apud COOK, 2001) afirma que “é 

preciso entender o meio político, econômico, social e cultural de uma dada 

sociedade para compreender os seus arquivos”. Com o entendimento desses 

ambientes, juntamente com a compreensão social do momento em que os 

documentos são produzidos, torna-se possível uma compreensão mais apropriada 

da construção dos acervos documentais. 
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Um contexto histórico, político e econômico tem relação direta com a 

formação dos arquivos e com a constituição dos documentos. Nesse sentido, 

mudanças, por exemplo, no ambiente social e cultural refletem no desenvolvimento 

de novos pressupostos científicos e na revisão de teorias e conceitos, a fim de 

contextualizar uma nova realidade.   Conforme dispõe Frohmann (2004, p. 405) “a 

atenção às práticas com os documentos revela como é que certos documentos, num 

tempo e espaço particulares, numa área particular do terreno social e cultural, 

tornam-se informativos”.  

Nessa análise, verificou se que na UFCSPA os documentos têm relação com 

o ambiente em que estão inseridos, então, a forma de elaborá-los outrora era 

diferente da forma atual. Hoje os documentos são elaborados baseados em diretivas 

federais, e em outro momento social, político e cultural, possuíam assim uma forma 

de linguagem e manifestação escrita diferenciada. 

As relações políticas, econômicas e sociais são evidenciadas no acervo da 

UFCSPA. O documento arquivístico nasce por uma demanda administrativa, 

posteriormente a essa fase cumpre outras funções. Se cumprir a função de ser 

informativo, testemunhal, científico e histórico ocupa um papel fundamental nas 

instituições, servindo de fonte de história e memória institucional, acadêmica e 

social, justificando, assim, sua guarda permanente. 

 

O documento de arquivo não relata, não conta, (mas), testemunha e prova 
[...]. Tem uma vinculação direta com o ato que testemunha e, como 
consequência, transcende a atividade da qual esse ato é parte. [...]. A 
vinculação do documento com o ato que representa determina a relação do 
documento com a Instituição competente ou entidade responsável por esse 
ato (HEREDIA HERRERA 2007, p. 100). 
 

O documento de arquivo enquanto prova e testemunho em relação à UFCSPA 

demonstra e revela o cunho político e religioso que essa instituição já possuiu e 

possui.  Esses documentos registram a memória e a história da universidade, 

servindo como uma ponte no tempo e no espaço, remetendo, assim, a 

acontecimentos e fatos de momentos do passado. Para Le Goff (1984, p. 47) “a 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o 

passado para servir o presente e o futuro”. 

Nessa perspectiva March Bloch, em Apologia a História dispõe 
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A despeito do que às vezes parecem imaginar os iniciantes, os documentos 
não surgem, aqui ou ali, por efeito de não se sabe qual misterioso decreto 
dos deuses. Sua presença ou ausência em tais arquivos, em tal biblioteca, 
em tal solo, deriva de causas humanas que não escapam de modo algum à 
análise, e os problemas que sua transmissão coloca, longe de terem 
apenas o alcance de exercícios de técnicos, tocam eles mesmos no mais 
íntimo da vida do passado, pois o que se encontra assim posto em jogo é 
nada menos do que a passagem da lembrança através das gerações 
(BLOCH, 2001,p. 83). 

 

A relação com a passagem do tempo evidenciada nos documentos e a 

construção da identidade cultural reflexo dessa memória e da história salvaguardada 

pela formação do passado, influencia diretamente na cultura da UFCSPA. Nesse 

sentido, essa instituição tem suas raízes advindas de uma gênese religiosa, sendo, 

o arquivo um rastro desse contexto.  Percebe-se ainda, que esse desenvolvimento 

religioso tem reflexos nos dias atuais através da concepção de um sistema 

administrativo mais centralizado, de um poder central dominador, em que o arquivo é 

espelho da conjuntura institucional. 

Essa concepção dos acervos como rastro e continuidade, ocorre por meio do 

processo de arranjo, descrição, preservação, difusão e acesso aos conjuntos 

documentais. Nessa mesma perspectiva, Robert (1990, p.137) diz que “os arquivos 

constituem a memória de uma organização qualquer que seja a sociedade, uma 

coletividade, uma empresa ou uma instituição, com vistas a harmonizar seu 

funcionamento e gerar seu futuro”. Robert (1990, p.137) ainda diz que os “arquivos 

existem porque há necessidade de uma memória registrada”. 

O acervo desta Universidade possui documentos de fundamental valor para a 

memória da Instituição, uma vez que esses documentos estão relacionados à sua 

criação, à federalização, à tramitação do reconhecimento dos cursos, aos pedidos 

de verbas, as mudanças institucionais e históricas. Verifica-se na documentação do 

período do início de seu funcionamento características fundamentais, por exemplo: a 

escola fora planejada para 60 alunos, porém este número foi sempre ultrapassado. 

Em 1961, apresentaram-se 413 candidatos, selecionados 67 (foram matriculados 

mais 4 estrangeiros). Em 1962, concorreram 789 candidatos e foram aprovados 92. 

A escola matriculou 60 (e mais 4 estrangeiros). Em 1963, 580 alunos realizaram o 

vestibular houve 102 aprovados. A Escola quis matricular os 60 previstos, mas pela 

solicitação do ministério acabou recebendo também 42 excedentes. Esse Ministério 
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comprometeu-se a um auxílio de 20 milhões.  Foi usado o termo escola, pois essa 

nomenclatura foi encontrada, várias vezes, nos documentos desse período.  

Desde a sua gênese se observa uma perspectiva de crescimento devido ao 

número crescente de alunos matriculados ano após ano, ao processo de 

federalização e as melhorias nas condições estruturais, curriculares e 

administrativas.  

O Arquivo da UFCSPA possui documentos de caráter corrente, intermediário e 

permanente, sendo organizado conforme entrada dos documentos no acervo.  Os 

documentos de todos os fundos estão organizados de forma sequencial, por 

departamento e dentro desses por ano, porém, essa forma de organização não é a 

mais apropriada. Essa é uma solução prática adotada no processo de organização 

dos arquivos administrativos. Nos arquivos históricos essa metodologia não é 

adequada. A forma ideal seria uma reorganização por fundos e, dentro desses, por 

série, resgatando a ordem original destes conjuntos documentais. 

Percebeu-se, durante a realização da pesquisa que um conjunto documental 

estava misturado em várias caixas com anos entre 1953 a 1980, contendo 

documentos referentes a regimentos, a correspondência de criação e federalização. 

Esse conjunto documental foi reorganizado, conforme identificação de fundos e 

quadro de arranjo. O resultado está disposto na figura 9 e figura 10, exemplificando 

como poderia ficar a reorganização dos conjuntos documentais de caráter 

permanente, considerando todos os fundos identificados no próximo subcapitulo. 

Essa documentação além de organizada foi indexada no sistema Winisis assim 

como no ICA-AtoM (AtoM), conforme classificação atribuída na sua fase corrente. 

A construção de um arquivo histórico é importante, principalmente dentro de 

uma instituição de busca de conhecimento que tem como finalidade a pesquisa, a 

extensão e o ensino. Além disso, a área da saúde é fundamental à sociedade, visto 

que faz parte do constructo social e humano. Portanto, a disponibilização dos 

documentos que constituem a UFCSPA, tanto em sua atividade-fim quanto 

atividade-meio é fundamental. 
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FIGURA 9 – Organização documentos do fundo da FFCMED 
Fonte: Acervo da autora 

 

 
FIGURA 10 – Organização documentos do fundo da FFFCMED 
Fonte: Acervo da autora 

 

A Divisão de Arquivo da UFCSPA é vista apenas como administrativa, pois até 

o momento preocupou-se com atividades relativas à gestão documental, uma vez 

que demandam um espaço significativo de tempo.  Além disso, a carência de 

recursos humanos corrobora com esse fato, comprometendo a realização de 

trabalhos mais voltados à documentação histórica. Pode-se citar também que, por 
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ser uma universidade especializada na área de saúde, falta uma interação com as 

ciências sociais aplicadas, o que poderia demandar pesquisas de cunho histórico e o 

desenvolvimento de trabalhos de caráter social, humano e cultural.  

A constituição desse acervo bem como a sua preservação, difusão e acesso 

são aspectos que precisam ser delimitados em políticas arquivísticas. Essas 

políticas têm a função de garantir a continuidade e segurança dos acervos, 

possibilitando a reconstrução do momento histórico a partir de diferentes formas de 

olhar. A preservação adequada dos registros documentais possibilita construir e 

reconstruir a história e a memória de uma sociedade.  

A conservação adequada dos conjuntos documentais é fundamental, pois os 

registros são importantes do constructo social, histórico e institucional. Os fatos da 

história do Brasil demonstram que a não preservação dos documentos dificulta o 

entendimento dos acontecimentos. Conforme Yamashita e Paletta (2006, p.175) ”o 

Brasil de Quinhentos Anos é jovem e seu acervo bibliográfico é escasso. Grande 

parte da história do País se perdeu ora por estar registrada apenas no intelecto dos 

que já se foram ora por constar de documentos em precário estado de 

conservação”.  

O resgate e a reconstituição da cultura institucional com o objetivo de 

difusão dos documentos da UFCSPA permite um olhar mais aprofundado sobre os 

momentos históricos dessa instituição. Além disso, propor uma difusão ativa das 

informações contidas em documentos arquivísticos, irá oportunizar aos usuários o 

conhecimento e o reconhecimento da instituição enquanto fonte de pesquisa de 

caráter primário, coadunando, especialmente, com o que se preconiza a LAI. 

 

7.2 Os Fundos Documentais da UFCSPA 

 
A identificação da constituição do acervo da UFCSPA culminou com a 

confecção do Quadro de Fundos. Para isso foi necessário fazer a análise de 

documentos que foram primordiais para a sua criação, o seu funcionamento e seu 

desenvolvimento, como estatutos, regimentos, organogramas, históricos 

institucionais, cartas, documentos de identificação, entre outros documentos 

constitutivos da Instituição. 
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A UFCSPA já passou por várias mudanças institucionais. Esse fato dificulta a 

definição de fundos. No entanto, um estudo da sua história, regimentos e estatuto, 

além dos critérios enumerados por Duchein (1986) acrescidos do critério 

concernente à autonomia financeira, auxiliaram nessa definição. 

 A importância da organização documental por fundos é primordial, sem essa 

base os arquivos perdem o seu contexto de produção e sua relação com os outros 

conjuntos documentais, descaracterizando uma das características dos documentos 

arquivísticos que é a relação orgânica. 

 

A classificação geral por fundos é a única verdadeiramente capaz de 
assegurar o pronto cumprimento de uma ordem regular e uniforme... Se, em 
lugar desse método, fundamentado, por assim dizer, na natureza das coisas 
se propõe uma ordenação teórica..., os arquivos cairão em desordem difícil 
de remediar. Em qualquer outra classificação que não seja por fundos corre-
se o grande risco de não se saber onde encontrar um documento 
DESJADIRNS (apud DUCHEIN, 1986, p. 16). 

 

Com vistas a manter essa organização por fundo, Duchein (1986) coloca que 

na definição de fundos devem ser observadas as hierarquias dos organismos 

produtores entre a posição maximalista e minimalista. Na abordagem maximalista 

pode-se ir do mais alto nível para o menor. Já no critério minimalista o fundo é a 

menor partícula funcional, constituindo-se no verdadeiro conjunto orgânico dos 

arquivos a citar, por exemplo, UFCSPA, UFRGS. 

 No caso da UFCSPA foi adotado o critério minimalista, visto que o critério 

maximalista tornaria o fundo muito grande e de difícil gerenciamento, mas 

principalmente por considerar a Autonomia Universitária. Além desse fator, o perfil 

da administração pública brasileira é administrativamente descentralizado, 

favorecendo a proposição de definição de fundos na menor partícula funcional. Na 

abordagem minimalista é importante o entendimento que a menor partícula funcional 

é a instituição como destacado por Duchein (1986). O fundo deve ser no nível das 

IFES. 

Duchein (1986, p.20) afirma que “de fato, ao situar demasiadamente baixo, o 

nível de competência funcional o qual corresponde ao fundo de arquivos (atitude que 

qualificamos de minimalista) corre-se o risco de retirar da noção de fundo seu 

verdadeiro significado”. Desta maneira, fica evidente, que ao se rebaixar mais o 

fundo além da própria instituição (como departamentos, institutos) incorre-se na 
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possibilidade de perder a organicidade dos conjuntos documentais. Principalmente 

pelo fato de não contemplar os requisitos de Duchein e o Princípio da Proveniência, 

privando, dessa forma, da noção do todo, através da separação de documentos que 

possuem uma relação intrínseca entre si, archival bond20, e de seus correlatos.  

Essa questão de rebaixar o fundo a um nível além das instituições como, Pró-

Reitoria e Departamentos ocasiona problemas de organicidade, inclusive no 

recolhimento de documentos ao Arquivo Nacional, conforme disposto na Lei 8.159 

de 1991. Supondo que se determine na UFCSPA como um fundo a Pró-Reitoria de 

Administração e a Pró-Reitoria de Planejamento como outro fundo. Como, então, 

ficaria a noção do todo dessa documentação. A que entidade pertence? É primordial 

na identificação de fundos o respeito ao Princípio da Proveniência. A entidade 

produtora seria a UFCSPA. A identificação de fundos, ao mesmo tempo, que separa, 

une, pois ela delimita por seriações temporais ou outra forma os conjuntos 

documentais de cada entidade produtora. 

 No quadro 7, observa-se um check list dos critérios para produzir um fundo de 

arquivo de Duchein (1986) e a constituição de fundos da UFCSPA. 

 

 

 
Quadro 7 - Critérios para produzir um fundo e a UFCSPA 

 

                                                 
20 Esse termo refere-se ao vínculo arquivístico. 
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 No caso da Faculdade Católica de Medicina, Fundação Faculdade Católica de 

Medicina, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

(FFFCMPA) no seu contexto público/privado e Fundação Faculdade Federal de 

Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA) no seu contexto público 

consideraram-se fundos fechados. Esses fundos não constituem apenas uma 

simples troca de nome, pois cada faculdade possuía existência jurídica própria, com 

atribuições específicas e estáveis, uma hierarquia administrativa definida, um chefe 

responsável e organização interna, conhecida e fixada em um organograma, além 

de possuírem autonomia financeira e patrimônio próprio. 

A mudança de personalidade jurídica, de atos administrativos e do contexto 

legislativo de uma instituição, consequentemente, altera o seu funcionamento. 

Nessa perspectiva, irão constituir fundos diferentes. 

 A UFCSPA é uma autarquia com personalidade jurídica ativa e possui uma 

vinculação administrativa própria. Por isso, o seu acervo foi considerado, para essa 

pesquisa, como único fundo aberto. Possui autonomia administrativa e patrimônio 

próprio assim como os fundos considerados fechados. 

 Os fundos assim definidos conservam sua individualidade proveniente da 

instituição que os produziu, de acordo com Duchein (1986). 

Considerando os trâmites jurídicos em 1953 enquanto universidade privada 

visava essencialmente ao lucro. Em 1969 como fundação privada é considerada um 

fundo autônomo, em que os recursos são reinvestidos. Em 1980 como fundação 

privada, vinculada ao MEC, ou seja, uma junção de pública e privada e outra 

vinculação administrativa. Em 1987 com sua federalização, tornando-se fundação 

pública, muda sua formação jurídica e administrativa, pois os funcionários da 

instituição passam ao regime jurídico estatutário, seguindo leis emitidas diretamente 

pelo governo federal. Além disso, enquanto instituição essencialmente pública segue 

as políticas definidas pelo MEC em todos os âmbitos de sua atuação, pois não tem 

mais a parte privada que fazia parte de sua constituição; a incidência de impostos e 

o repasse de orçamento (outras fontes de recursos, pois não existe mais o capital 

privado) também sofrem alterações. 

Em 2008 transforma-se em uma autarquia, tendo status de universidade. As 

universidades possuem total independência podendo criar cursos sem requerer 

autorização ao Ministério da Educação (MEC), designadas exclusivamente por lei. 
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Essas instituições precisam possuir requisitos mínimos de exigências, incluindo 

número de professores com a titulação de mestre e/ ou doutorado; contrato de 

docentes em tempo integral, assim como o desenvolvimento de programas pós-

graduação stricto sensu – mestrado e doutorado. 

Essas mudanças de caráter jurídico influenciam nas questões de ordem 

administrativa e tributária. Em termos de lucratividade, aspectos tributários e 

gerenciamento administrativo pode se considerar uma pirâmide inversa. Em 1953 

existia uma abertura para o lucro, maior capacidade de gestão e incidência tributária. 

Conforme as modificações ocorridas em âmbito jurídico e administrativo já descrito, 

o lucro foi sendo reinvestido, a capacidade de gestão e incidência de tributos foi 

diminuindo.   

Além dos requisitos de Duchein (1986) que contempla aspectos jurídicos 

(mudança por lei/decreto) e alterações administrativas, foi utilizado o critério da 

autonomia financeira. A aplicação metodológica desses critérios oportunizou o 

pensar em vários aspectos constitutivos dessa instituição. 

Seguem os quadros com os fundos dessa universidade tendo as seguintes 

referências: FFCMED, FFFCMED, FFFFCMPA, FFFFCMPA-U, FFUFCSPA (aberto). 

 

 

REFERÊNCIA FUNDO DATA SITUAÇÃO 
INSTITUICÕES 

QUE COMPÕE O 
FUNDO 

FFCMED 
Faculdade Católica 

de Medicina de 
Porto Alegre 

 

1953-1969 Fechado 

- Faculdade 
Católica de 

Medicina de Porto 
Alegre 

 
Quadro 8 - Quadro de fundo FFCMED 

 

 
Quadro 9 - Quadro de fundo FFFCMED 
 
 

REFERÊNCIA FUNDO DATA SITUAÇÃO 
INSTITUICÕES 

QUE COMPÕE O 
FUNDO 

FFFCMED 

Fundação 
Faculdade Católica 

de Medicina de 
Porto Alegre 

 

1969-1980 Fechado 

Fundação 
Faculdade Católica 

de Medicina de 
Porto Alegre 
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Quadro 10 - Quadro de fundo FFFFCMPA 
 

REFERÊNCIA FUNDO DATA SITUAÇÃO 
INSTITUICÕES 

QUE COMPÕE O 
FUNDO 

FFFFCMPA-U 

Fundação 
Faculdade Federal 

de Ciências 
Médicas de Porto 

Alegre 

 
1987-2008 

Fechado 

Fundação 
Faculdade Federal 

de Ciências 
Médicas de Porto 
Alegre (Pública) 

 
Quadro 11 - Quadro de fundo FFFFCMPA –U  
 

REFERÊNCIA FUNDO DATA SITUAÇÃO 
INSTITUICÕES 

QUE COMPÕE O 
FUNDO 

FFUFCSPA 

Fundação 
Universidade 

Federal de Ciências 
da Saúde de Porto 

Alegre 

 
 

2008 - Atual 
Aberto 

Fundação 
Faculdade Federal 

de Ciências 
Médicas de Porto 

Alegre 
 

Quadro 12 - Quadro de fundo FFUFCSPA 
 

Com o objetivo de organizar e estruturar a metodologia utilizada nesse 

trabalho dissertativo para outras instituições e como forma de auxiliar o arquivista na 

identificação de fundos foi sistematizado esse conhecimento. 

A sistematização do procedimento metodológico de identificação dos fundos 

significa dispor de ferramentas que permitem auxiliar o arquivista nessa atividade. 

Duchein (1986) trouxe de forma didática os aspectos concernentes à identificação 

dos fundos, dispondo principalmente sobre o Princípio da Proveniência, das 

variações dos organismos produtores, assim como da hierarquia desses 

organismos. Portanto, essa sistemática foi desenvolvida baseada no referencial 

teórico Michel Duchein e no estudo do Princípio da Proveniência conforme Natalis 

de Wailly. 

REFERÊNCIA FUNDO DATA SITUAÇÃO 
INSTITUICÕES 

QUE COMPÕE O 
FUNDO 

FFFFCMPA 

Fundação 
Faculdade Federal 

de Ciências 
Médicas de Porto 

Alegre 

 
1980-1987 

Fechado 

Fundação 
Faculdade Federal 

de Ciências 
Médicas de Porto 

Alegre 
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Como forma de organizar esse conhecimento segue o passo a passo para a 

tomada de decisão na identificação de fundos. 

a) Respeitar o Princípio da Proveniência; 

b) Definir a posição intelectual adotada quanto à hierarquia dos 

organismos produtores (minimalista ou maximalista); 

c) Observar as variações de competência do organismo produtor com 

base na análise administrativa e jurídica principalmente pela análise de 

estatutos e regimentos, além de outros documentos constituintes a 

citar atos normativos de criação, regulamentação interna e externa; 

d) Definir os fundos: aberto ou fechado. 

Esse passo a passo facilita o entendimento do contexto em que os 

documentos foram produzidos, assim como da estrutura administrativa, das funções 

e atividades da instituição produtora de documentos. 

 

7.3 Estudo e Aplicação da Tipologia Documental 

 

O levantamento das tipologias documentais foi resultado da análise da 

documentação referente à criação e federalização da UFCSPA. Mesmo tendo como 

produto o guia e o inventário foi importante ter conhecimento dessas tipologias para 

um entendimento mais claro e profundo desse conjunto documental. Isso possibilitou 

uma identificação mais precisa das séries na composição do quadro de arranjo. 

Rondinelli (2005) dispõe que a análise de um documento, baseando-se na 

metodologia diplomática, pressupõe uma relação entre a palavra e o mundo, através 

da compreensão de seus elementos constitutivos. Esses elementos constitutivos 

tem a característica de revelar a autenticidade dos documentos, por meio de sua 

análise jurídica em consonância com a análise administrativa, das atividades 

desempenhadas. 

Esse estudo permitiu o reconhecimento de diversos tipos de documentos 

existentes durante o período cronológico estudado, estabelecendo as diferenças, por 

meio da representação. 

 

O procedimento de identificação de documentos, uma das tarefas 
realizadas no momento da identificação arquivística, permite ao arquivista o 
reconhecimento das características do seu objeto de estudos. E foi na 
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Diplomática que a Arquivística encontrou as bases para a formulação de 
seu método de pesquisa para identificar os documentos de arquivos a partir 
de parâmetros normalizados, conferindo cientificidade ao fazer arquivístico. 
A identificação de tipologias documentais encontra na abordagem da 
Diplomática Contemporânea, seus fundamentos teóricos e metodológicos, 
demonstrando a efetiva contribuição desta disciplina para a construção 
teórica da arquivística (RODRIGUES, 2008, p. 231). 

 

Essa identificação tipológica permitiu o conhecimento aprofundado de um 

conjunto documental importante para a UFCSPA. As características identificadas 

nos documentos foram fundamentais na definição das séries documentais, 

conferindo cientificidade à pesquisa. Além disso, a identificação das tipologias 

auxiliou na classificação, no processo de avaliação, na destinação dos documentos 

e no acesso aos documentos, assim como no entendimento dos caracteres internos 

e externos da documentação. Embora esse conjunto documental já tenha sido 

avaliado como permanente foi importante essa etapa para a compreensão de todo o 

ciclo de vida da documentação, fundamentando a identificação das funções. 

Conforme Bellotto (2002b, p. 22) no entendimento da análise diplomática e 

tipológica, “é preciso que se reiterem as conceituações essenciais desde sua raiz, 

isto é, da informação ao documento, do documento à espécie, e da espécie ao tipo”.  

 A concepção desse ciclo que vai desde o documento à espécie constitui-se 

em uma metodologia que auxilia o arquivista no processo de classificação, avaliação 

e descrição. 

A utilização da Diplomática Contemporânea em relação à gênese documental 

com a inclusão do seu contexto de produção é uma ferramenta essencial ao 

arquivista, pois segundo Delmas (2010, p. 150-151): “a Diplomática Contemporânea 

é indispensável para os arquivistas, na medida em que ela é a ciência do documento 

institucional, do documento funcional e da informação orgânica”. Possibilitando, 

assim, um entendimento fundamentado da proveniência e da organicidade dos 

documentos, obtendo informação do produtor e dos documentos produzidos. 

Nesse sentido, Duranti afirma que 

 

As fontes usadas para chegar à compreensão de um fundo e obter o 
conhecimento das funções são confiáveis, porém não suficientes. É 
necessário conhecer as atividades específicas de cada organismo e isso só 
é possível a partir das informações reveladas no próprio documento 
(DURANTI, 1995, p. 202). 
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Na análise das tipologias documentais do acervo de criação e federalização 

da UFCSPA foram identificadas as tipologias dispostas no Quadro 13 localizado na 

página nº 137 desta dissertação. Com essa análise foi possível entender o 

documento institucional e sua origem funcional, sendo fonte de auxilio no processo 

de construção do quadro de arranjo, assim como no procedimento de descrição, 

pois a análise tipológica parte do princípio da proveniência, sendo subsídio na 

compreensão dos fundos documentais.  

Portanto, a análise tipológica, revelou o contexto de produção, os conteúdos, 

que possibilitaram comprovar que a identificação dos fundos foi adequada. Os 

documentos ao mesmo tempo que apresentaram uma linearidade quando inseridos 

dentro dos fundos, apresentaram momentos de quebra na mudança de cada fundo, 

pois a identificação de fundos ao mesmo tempo em que une, separa. 

Esse conjunto documental estava organizado em forma de dossiês contendo 

documentos da fase de criação e federalização. Até o momento foi mantida a ordem 

disposta pelo órgão Direção, que o enviou ao arquivo. No acondicionamento dessa 

documentação foi realizado um tratamento especial. Foram adotados o processo de 

higienização e reacondicionamento em pastas especiais feitas com papel neutro, 

também foram utilizadas folhas de papel neutro para intercalar os documentos, 

visando diminuir o seu processo de deterioração. Por isso, também a importância de 

disponibilizar esse conjunto documental digitalizado via ICA-AtoM (AtoM), visando 

diminuir o manuseio dessa documentação. 

 

 

 

TIPOLOGIAS DOCUMENTAIS 

Anteprojeto de lei da incorporação da Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre 
Bilhete de apresentação da criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Certidão de registro de transcrição de ata 
Certidão de registro de documentos 
Certidão de procuração de nomeação 
Comunicado da aprovação da federalização da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Comunicado da incorporação ao sistema federal de ensino superior da Faculdade Católica da 
Medicina de Porto Alegre 
Comunicado de observações ao parecer exarado no processo 721/68 Conselho Federal de 
Educação 
Compromisso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 
Decreto lei de provimento sobre o funcionamento da Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre 
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Decreto lei do funcionamento da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre como fundação 
de direito privado 
Discurso de solicitação de federalização da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
(Paulo Drossard) 
Dossiê referente à constituição da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Decreto-lei 781/1969 que provê sobre o funcionamento, como fundação de direito privado, da 
Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Estatuto da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Informe sobre o histórico da Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Informe documenta referente à situação estrutural Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre 
Oficio de informe referente à necessidade da elaboração de um decreto lei (passagem de direito 
privado para direito público) 
Oficio de solicitação de federalização da Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre (Santa Casa) 
Oficio de encaminhamento do projeto lei referente à federalização da Faculdade Católica de 
Medicina 
Oficio de solicitação da necessidade de federalização da Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre (FCMPA) 
Ofício de solicitação reiterando a solicitação da transformação da Faculdade Católica de Medicina 
de Porto Alegre como fundação de direito privado 
Ofício de submissão das observações do anteprojeto de lei da Faculdade Federal de Ciências 
Médicas de Porto Alegre 
Ofício de aditamento que reitera o ofício de transformação da Faculdade Católica de Medicina em 
Fundação de Direito Público 
Ofício de encaminhamento de anteprojeto de lei que dispõe sobre a transformação da Faculdade 
Católica de Medicina de Porto Alegre 
Ofício solicitando o cumprimento do Decreto-Lei 781/1969 
Ofício de informe de atos já praticados pela transformação em fundação privada 
Ofício de encaminhamento de parecer referente ao decreto lei 781/69 
Oficio de solicitação de exoneração de cargo 
Oficio solicitando a participação de atividades de estudante 
Lista de equipamentos da Alemanha Oriental 
Lista de processos de verbas solicitadas 
Parecer (primeiro) referente à solicitação da federalização da Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre (Conselho Federal de Educação) 
Parecer (segundo) referente à solicitação da federalização da Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre (Conselho Federal de Educação) 
Parecer referente à elaboração do regimento da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
(Conselho Federal de Educação) 
Parecer referente à natureza jurídica da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Parecer referente à solicitação de transformação da Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre (Conselho Federal de Educação) 
Parecer referentes às condições de federalização da Faculdade Católica de Porto Alegre 
Parecer de solicitação de providências para retificação do decreto lei 781/69 
Pedido de material da Alemanha Oriental  
Planilha de dotação orçamentária  
Projeto de emendas do regimento da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Projeto de lei de constituição da Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 
Projeto de lei alterando o decreto 781 referente à Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Projeto de lei de tramitação em urgência 
Projeto de lei que transforma a Faculdade Católica de Medicina em Fundação de Ciências 
Médicas Ivo Correa Meyer 
Projeto de lei que transforma a Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre em 
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 
Prova de concurso de habilitação 
Regimento da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
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Regimento da primeira elaboração do regimento da Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre 
Relação histórica da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 
Relato de observações ao parecer exarado referente ao anteprojeto de lei referente à 
federalização da Faculdade Católica de Medicina (Conselho Federal de Educação) 
Termo de convênio para assegurar o ensino médico da Faculdade Federal de Ciências Médicas 
de Porto Alegre 

 
Quadro 13 – Levantamento das tipologias documentais 
 

Com esse levantamento da tipologia documental foi possível identificar até o 

período de 1980 a existência de três instituições de ensino superior – Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre (instituição privada), Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre (fundação de direito privado) e a Fundação Faculdade 

Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (mescla de público e privado). Pode-se 

perceber a intenção de uma mudança de status jurídico pela solicitação da própria 

Santa Casa para a federalização da então Faculdade Católica de Medicina de Porto 

Alegre. Nesse mesmo sentido, a própria Faculdade solicita essa federalização, pois 

passa por um período de crise. 

Por meio da análise da documentação muitos fatos históricos foram 

identificados. No ofício de solicitação da federalização da Fundação Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre (Santa Casa) e no discurso de solicitação de 

federalização da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre do senador Paulo 

Brossard revelam-se aspectos relativos ao surgimento da Faculdade Católica de 

Medicina, como sendo uma necessidade para a manutenção da Santa Casa, visto 

que a Faculdade de Medicina de Porto Alegre do Rio Grande do Sul foi transferida 

para o Hospital de Clínicas. 

Nessa mesma perspectiva um documento refere-se a um possível erro do 

Conselho Federal de Educação (CFE) na passagem para fundação privada em 

1969. Segundo informe do diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, nesse 

momento já se tinha autorização para ser uma fundação de direito público, no 

entanto esse fato aconteceu no ano de 1987. Várias tratativas a partir do ano de 

1969 são observadas nos documentos para essa mudança de status jurídico.   

A fidedignidade e autenticidade (Resolução CONARQ sobre presunção de 

autenticidade) são comprovadas, nesse documento visto que o documento sustenta 

o fato que atesta e é o que diz ser. Portanto, a veracidade documental provou esse 
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erro, possibilitando, assim, o processo de federalização de forma mais consistente e 

mais ágil. 

Através da análise tipológica, por meio dos fragmentos das ações, foi possível 

identificar as atividades e as funções desenvolvidas. Por exemplo, a tipologia 

documental prova de concurso de habilitação se constitui no exame vestibular. Essa 

“prova de habilitação” era juntada com a documentação que o aluno produzia 

durante a realização do curso. Eram feitas provas iniciais de português, química e 

biologia. Posteriormente, eram realizadas provas no final do ano para comprovar a 

transferência/habilitação do aluno para outro semestre. 

Nesse concurso de habilitação também estão anexas as provas realizadas 

em cada disciplina. As notas das provas eram registradas na capa do dossiê 

concurso de habilitação, oportunizando, assim, a matrícula na série subsequente. 

Esse documento hoje não é mais produzido, sendo essa informação registrada em 

pasta de disciplina, documentos referentes à avaliação dos acadêmicos. 

A partir desse processo de análise, não somente dos tipos documentais como 

também das informações contidas nesses registros, foi possível prosseguir para a 

etapa que se constitui na identificação das séries. 

 

7.3.1 Identificação das Séries documentais 

 

A análise da tipologia documental possibilitou o reconhecimento da estrutura 

da Instituição, bem como das funções e das atividades. Com essas informações foi 

possível caracterizar e definir as séries documentais.  

A ISDF traz em sua estrutura geral o reconhecimento da importância das 

funções no contexto de produção dos documentos, caracterizando atividade como: 

 

Tarefa desempenhada por uma entidade coletiva para realizar cada uma de 
suas funções. Pode haver várias atividades associadas a cada função. Em 
certos casos, algumas atividades podem ocorrer sob diferentes funções. 
Atividades abarcam transações que, por seu turno, produzem documentos. 
São exemplos (para a função de recrutamento) seleção, lotação, 
monitoramento e avaliação. (CIA, 2007, p. 13) 

 

 Essa mesma norma define função como: 
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Qualquer objetivo de alto nível, responsabilidade ou tarefa prescrita como 
atribuição de uma entidade coletiva pela legislação, política ou mandato. 
Funções podem ser decompostas em conjuntos de operações coordenadas, 
tais como subfunções, procedimentos operacionais, atividades, tarefas ou 
transações. (CIA, 2007, p. 13) 

 

Essas definições trazem elementos primordiais para a identificação e 

definição das séries documentais. De forma ilustrativa, uma das funções do arquivo 

seria disponibilizar a documentação de caráter permanente. Como forma de abarcar 

essa função seriam realizadas atividades concernentes à definição de fundos, 

elaboração de quadro de arranjo, elaboração dos instrumentos de pesquisa, difusão 

dos conjuntos documentais. 

Aliar de forma contínua teoria e prática é um dos desafios dos arquivistas. 

Pesquisa e ensino devem estar intimamente ligados com os procedimentos técnicos 

na construção do saber arquivístico. Essa junção permite desenvolver a área, 

oportunizando o enriquecimento do conhecimento teórico na aplicação prática. 

A utilização da diplomática contemporânea na identificação dos tipos 

documentais, assim como no estudo dos documentos digitais é uma necessidade da 

Arquivologia. Utilizar o conhecimento de uma área teórica que promove um 

conhecimento necessário à outra área torna-se imprescindível, a fim de construir 

pontes, oportunizando um suporte para a cientificidade da Arquivologia. 

 

O arquivista é um investigador por ofício, mas não um investigador de 
qualquer assunto. É pesquisador das instituições cujos documentos se 
encontram sob sua custódia e que deve organizar e descrever mediante 
uma metodologia arquivística, que apresentando bases científicas, lhe 
permite pisar em terreno firme e seguro (LOPEZ GOMEZ, 1998, p. 39). 

  

Estudar a criação dos documentos e sua vinculação com atividades e séries 

promove o tratamento técnico adequado aos documentos. De posse dessas 

informações é possível analisar criticamente a documentação custodiada, propor 

projetos, possuir mais domínio sobre o acervo sob a custódia do arquivista. 

López Gómez (1998, p.39) destaca que é “importante que essas tarefas se 

apoiem no princípio básico da arquivística, isto é, no 'princípio da proveniência', que 

deve ser a diretriz fundamental para o tratamento dos fundos de arquivo”. Essas 

tarefas às quais o autor se refere fazem parte da identificação para o tratamento de 

fundos que constituem as séries documentais, reconstruindo, assim, a organicidade 
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e a funcionalidade dos arquivos. Nesse aspecto, as séries precisam estar 

identificadas para a realização dos procedimentos arquivísticos.  Para que isso 

aconteça, é necessário estudo dos tipos documentais. Como já foram identificados 

os tipos documentais, partiu-se para a identificação das séries.  

Nesse sentido, trabalhando com o acervo do período de 1953 a 1980 da 

então Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre e Fundação Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre por meio da análise tipológica puderam-se 

identificar algumas atividades e funções especificas desse momento histórico 

referente à criação e federalização, a citar: o conjunto documental que faz menção a 

exoneração de cargo é inserido na subsérie pessoal; a documentação referente à 

aquisição de equipamentos é inserida na subsérie material; a documentação 

referente à aquisição de equipamentos está contemplada na subsérie orçamento e 

finanças que formam parte da série Administração Geral. 

 Por fim, a documentação relativa ao processo de seleção – vestibular foi 

disposta na série referente ao ensino superior na subsérie cursos de graduação.  

Lopes coloca a hierarquia de conteúdo como forma de identificar as séries. 

 

A identificação de uma série, por exemplo, traz intrinsicamente, um juízo de 
valor por hierarquizar os conteúdos, evidenciando, ainda que de modo 
primário e preliminar, as suas importâncias e irrelevâncias, isto é, avaliando. 
Esta operação produz, igualmente, uma primeira representação constituída 
a partir de informações contidas, isto, é uma descrição. (LOPES, 1997, p. 
94) 
 

Essa noção de série, bem como sua identificação é fundamental na 

estruturação do arranjo e na descrição. 

O quadro 14 apresenta as séries documentais identificadas. 

 

SÉRIES DOCUMENTAIS IDENTIFICADAS NA FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA 

DE PORTO ALEGRE 

Administração Geral 
Ensino Superior 

 
Quadro 14 – Séries identificadas 
 

Essas séries foram contempladas no quadro de arranjo referente aos fundos 

fechados, comprovando a existência dessas séries naquele momento histórico 
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específico. Além disso, a identificação das séries é parte do estudo de arranjo, com 

perspectivas a definir as séries referentes aos fundos fechados e ao fundo aberto, 

conforme disposto no subcapítulo 7.5. 

Com um estudo mais aprofundado com outras tipologias documentais 

poderiam se identificar outras atividades, funções e subfunções e, assim, identificar 

outras séries.  

 

 

 

7.4 A construção do quadro de Arranjo UFCSPA 

 

A definição do quadro de fundos, juntamente com o conhecimento do acervo 

devido ao estudo de sua documentação e da análise tipológica possibilitou elaborar 

o quadro de arranjo. 

O arranjo dispõe o vínculo dos conjuntos documentais.  

 

Os documentos estão ligados entre si por um elo que é criado no momento 
em que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua 
produção e que é necessário à sua própria existência, à sua capacidade de 
cumprir seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade. Na 
verdade, os registros documentais são um conjunto indivisível de relações 
intelectuais permanentes tanto quanto de documentos. (DURANTI, 1994, p. 
52). 
 

 Dessa forma, o arranjo permite refletir a forma de agrupar os conjuntos 

documentais, demandando a compreensão dos documentos desde a sua criação. 

Considerando o arranjo como sendo os conjuntos documentais remanescentes da 

aplicação da tabela de temporalidade, conforme afirma Bellotto (2006), foi proposto 

um quadro de arranjo da UFCSPA. No entanto, sem entrar no mérito da discussão 

terminológica acerca da acepção das denominações “classificação e arranjo”. 

A NOBRADE (CONARQ, 2006, p. 11) considera a “existência de seis 

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). Segundo essa mesma norma são admitidos como 

níveis intermediários o acervo das subunidades custodiadora (nível 0,5), a subseção 
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(nível 2,5) e a subsérie (nível 3,5), destacando também que nem todos os níveis 

precisam ser implementados. 

No caso do acervo da UFCSPA propôs-se a adoção dos níveis fundo, série  

subsérie, assim foi possível identificar e descrever as unidades em níveis mais 

gerais. 

Nessa instituição é bastante comum que os documentos sejam transferidos 

ao arquivo ainda na sua fase corrente. Dessa forma, muitos documentos ao 

assumirem o caráter permanente já se encontram custodiados pela Divisão de 

Arquivo que, por sua vez, preserva documentos de fase corrente, intermediária e 

permanente.  

Quando ocorre a alteração da cadeia de custódia da fase corrente para a 

permanente os documentos, segundo Bellotto (2006), são arranjados de acordo com 

o quadro de arranjo, mantendo a organicidade dos fundos documentais. O arranjo é 

uma atividade intelectual e física, portanto, é necessário pensar o acervo desde a 

sua sistematização em fundo, série, subsérie assim como em sua ordenação física. 

Recomenda-se manter a classificação atribuída na fase primária dos documentos, a 

fim de manter a organicidades dos conjuntos documentais.  

Ainda é importante entender em que nível as séries estão dispostas no 

processo de classificação para a construção do quadro de arranjo, pois a 

documentação quando criada possui uma relação funcional e estrutural que 

perpassa por todos os ciclos de vida dos documentos. 

A UFCSPA como integrante do SINAR e SIGA, segue a política nacional de 

arquivos, logo, utiliza em seu trabalho de gestão documental a publicação feita pelo 

CONARQ da Resolução 14 no ano de 2001 que aprova as versões revisadas e 

ampliadas da Resolução nº 4, de 28 de março de 1996 referente à Classificação, 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativo às Atividades-Meio 

da Administração Pública. Nessa publicação está inserido o Código de Classificação 

e a Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Meio da Administração 

Pública Federal, sendo de uso obrigatório para as instituições vinculadas a 

Administração Pública Federal. 

O Código de Classificação é feito por assunto, agrupando elementos de um 

mesmo tema. De acordo com a Resolução nº 14 do CONARQ (ARQUIVO 

NACIONAL, 2001, p. 9) “no código de classificação, as funções, atividades, espécies 
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e tipos documentais genericamente denominados assuntos, encontram-se 

hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e atividades 

desempenhadas pelo órgão”. Ainda, conforme essa resolução CONARQ (ARQUIVO 

NACIONAL, 2001, p. 9) “os assuntos recebem códigos numéricos, os quais refletem 

a hierarquia funcional do órgão, definida através de classes, subclasses, grupos e 

subgrupos, partindo-se sempre do geral para o particular”. É adotado o sistema 

decimal. 

Esse sistema de classificação é dividido em 10 classes, em 10 subclasses e 

assim por diante. A classe 000 é comum a todos os órgãos e a 900 é relativa a 

assuntos diversos. As 10 principais classes são CONARQ (ARQUIVO NACIONAL, 

2001): 

Classe 000 

Classe 100 

Classe 200  

Classe 300 

Classe 400 

Classe 500 

Classe 600  

Classe 700  

Classe 800 

Classe 900 

Estão estruturadas da seguinte forma: 

000 – Administração Geral 

010 – Organização e Funcionamento 

020 – Pessoal 

030 – Material 

040 – Patrimônio 

050 – Orçamento e Finanças 

060 – Documentação e Informação 

070 – Comunicações 

080 – Pessoal Militar 

090 – Outros assuntos referentes à Administração Geral 

900 – Assuntos Diversos 
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910 – Solenidades 

920 – Congressos. Conferências. Seminários. Simpósios. Encontros. 

Convenções. Ciclos de Palestras. Mesas Redondas 

930 - Feiras. Salões. Exposições. Mostras. Concursos. Festas 

940 – Visitas e Visitantes 

950 – (vaga) 

960 – (vaga) 

970 – (vaga) 

980 – (vaga) 

990 – Assuntos transitórios 

 As classes são subdividas em subclasse, grupo e subgrupos. Conforme 

segue: classe 000 administração geral; subclasse 010 organização e funcionamento; 

grupo 012 comunicação social; subgrupo 012.1 relações com a imprensa. 

No que tange às atividades-fim foi aprovado em 23 de setembro de 2011 pela 

Portaria nº 22 do Arquivo Nacional o Código de Classificação e a Tabela de 

Temporalidade de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-fim das IFES. 

Esses instrumentos técnicos foram resultados de reuniões com 11 instituições no 

âmbito das IFES, desde o ano de 2003. Portanto, um trabalho que teve duração de 8 

anos. 

O Código de Classificação de Documentos Relativo às atividades-fim das 

IFES é composto por cinco classes: 100 – Ensino Superior; 200 – Pesquisa; 300 – 

Extensão; 400 - Educação Básica e Profissional; 500 – Assistência Estudantil. As 

classes 600, 700 e 800 estão vagas. 

A UFCSPA utiliza tanto os instrumentos das atividades-meio quanto das 

atividades-fim. Porém esses instrumentos necessitam ser adequados para a 

realidade institucional. No caso da UFCSPA foi retirada a classe 400 - Educação 

Básica e Profissional, já que a universidade não possui essa função.. 

Segue abaixo o quadro 15 referente ao arranjo documental da UFCSPA  

 

CÓDIGO SÉRIE SUB-SÉRIE 

000 Administração Geral 

010- Organização e Funcionamento 
020- Pessoal 
030- Material 
040- Patrimônio 
050- Orçamento e Finanças 
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060- Documentação e Informação 
070- Comunicações 
090- Outros assuntos referentes à Administração Geral. 

100 Ensino Superior 

110- Normatização. Regulamentação 
120- Cursos de Graduação 
130- Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
140– Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
190- Outros assuntos referentes ao Ensino Superior 

200 Pesquisa  

210- Normatização. Regulamentação 
220- Programas de Pesquisa 
230- Projetos de Pesquisa 
240- Iniciação Científica 
250- Transferência e Inovação tecnológica 
260- Ética em pesquisa 
290- Outros assuntos referentes à Pesquisa 

300 

 
Extensão 

310- Normatização.  Regulamentação 
320- Programas de Extensão 
330- Projetos de Extensão 
340- Cursos de Extensão 
350- Eventos de Extensão 
360- Prestação de serviços 
370- Difusão e divulgação da produção acadêmica 
380- Programa institucional de bolsa de extensão 
390- Outros assuntos referentes à extensão 

500 Assistência Estudantil 

510- Normatização. Regulamentação 
520- Programas, convênios e projetos de concessão de 
benefícios e auxílios para alunos 
590- Outros assuntos referentes à AE 

900 Assuntos Diversos 

910- Solenidades. Comemorações. Homenagens 
920– Congressos. Conferências. 
Seminários. Simpósios. Encontros. 
Convenções. Ciclos de Palestras. Mesas Redondas 
930- Feiras. Salões. Exposições. Mostras. Concursos. 
Festas 
940 – Visitas e Visitantes 
990 – Assuntos transitórios 

 
Quadro 15 - Quadro descritivo de Arranjo Documental da UFCSPA 

 
A construção do quadro de arranjo para os fundos abertos e fundos fechados 

foi um procedimento de muito estudo que perpassou pela análise dos estatutos e 

regimentos, além de outros documentos dessa instituição. 

O Artigo 29 do Regimento da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

dispõe que “o ensino médico será feito em cursos de graduação, de pós-graduação, 

de extensão, e livres". Nesse mesmo regimento, Art. 1° inciso único dispõe que:  

 
a) A Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre tem por fim: 
b) ministrar o ensino médico do modo a permitir a formação de 

profissionais aptos ao exercício da Medicina; 
c) promover a investigação científica, seja a pesquisa experimental, seja a 

clínica, visando à evolução e o aperfeiçoamento da Medicina; 
d) contribuir para o aprimoramento da cultura e das ciências médicas, 

através das atividades de ordem científica, educativa e social. 
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e) e ministrar o ensino médico tendo em vista a formação de professores 
de Medicina. 

 
Estão explícitas nesse regimento as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Atividades essas finalísticas dessa faculdade. Portanto, as séries de 

Ensino Superior, Pesquisa, Extensão e Assistência Estudantil estão contempladas. 

Verifica-se que o contexto político, econômico e cultural influenciou na constituição 

das séries. 

Observa-se que na série pesquisa havia apenas pesquisas de cunho 

bibliográfico devido às precárias condições estruturais da disciplina até o ano de 

1979, segundo consta no relatório da disciplina de Anestesiologia. Nesse mesmo 

documento é colocado que a partir do ano de 1979 serão projetadas atividades com 

ênfase na reprodução experimental de choque21 para os residentes, pesquisa sobre 

poluição em ambientes cirúrgicos, estudo comparativo entres as diversas técnicas 

de anestesia e manipulação das gestantes. Além de registros nesse sentido, foram 

encontrados relatórios de pesquisas concluídas em 1977 e relatórios de outros anos. 

Outro fator que se observa nos documentos faz referência aos investimentos 

enquanto faculdade privada e fundação privada.  Esses investimentos eram 

escassos durante o momento histórico de 1960 a 1980. Inclui-se nessa perspectiva 

a influência do processo governamental do Brasil nessa época. A partir de 1980 

novas leituras são inseridas no contexto educacional (Paulo Freire), há uma crítica à 

escola tradicional. Nessa conjuntura, há uma valorização de cursos de extensão e 

de aspectos concernentes a pesquisa, pois o momento social, econômico e político 

refletia e continua refletindo na área da educação. 

No que se refere à série extensão observa-se um aumento significativo de 

cursos a partir de 1980, mas isso não significa que não existiam cursos e programas 

anteriores a esse período. Como era uma faculdade que tinha somente a graduação 

em Medicina, as atividades de extensão eram muito vinculadas nessa perspectiva, 

por exemplo, com a criação de Curso de Alergia e Imunologia Clínica, Curso de 

Sexologia e Curso de Histotécnica. 

Nessa mesma série incluem-se documentos referentes à concepção, 

organização e desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de 

projeto de extensão ainda de forma incipiente. No entanto, no regimento e outros 

                                                 
21 Trata-se de um modelo de choque não controlado. 
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documentos estão previstas atividades de extensão dispondo que o ensino médico 

será feito em curso de graduação, pós-graduação, extensão e livres. 

No que tange a assistência estudantil antes da federalização tem-se 

documentos referentes à bolsa de estudos e auxílio de verbas.  

Com essa explanação foi possível verificar que as séries contidas no quadro 

de arranjo da UFCSPA também são uma realidade nas instituições componentes 

dos fundos fechados. A descrição desses aspectos que diferenciam os fundos 

fechados do aberto será objeto de uma descrição minuciosa no instrumento de 

pesquisa inventário. Essa definição também é importante no que tange a sistemas, 

pois os códigos e a estrutura das séries e subsérie serão padronizados. 

Pode-se observar que algumas séries identificadas pelo estudo da análise 

tipológica do conjunto documental referente à criação e federalização da Faculdade 

Católica de Medicina, no quadro 14, no subcapitulo 7.3.1 referente à identificação 

das séries documentais, estão contempladas as atividades e funções identificadas 

na elaboração do quadro descritivo de Arranjo Documental da UFCSPA. Esse fator 

também corroborou para a definição do quadro de arranjo semelhante, visto que as 

atividades se mantiveram.   

Outro aspecto importante está intrinsicamente ligado à gestão documental. Os 

documentos dos fundos fechados fazem parte do processo de gerenciamento dos 

documentos da UFCSPA, sendo atribuídos os códigos de classificação dispostos no 

plano de classificação das atividades-fim e das atividades-meio.   

Nessa conjuntura, a construção do arranjo de fundo aberto e dos fundos 

fechados segue a mesma sistemática, pelo fato das séries estarem contempladas na 

definição do arranjo do fundo aberto. 

Com a identificação dos fundos e a elaboração do quadro de arranjo inicia-se 

o processo de consolidação das políticas arquivísticas da UFCSPA, visando manter 

a organicidade dos fundos e sua difusão para usuários. Garante-se também a 

aplicação das políticas arquivísticas nacionais, visto que a Instituição é pública e 

vinculada ao SIGA. 

No âmbito das políticas arquivísticas, com obrigatoriedade de uso, assim 

como a Resolução nº14 de 2001, está o código de classificação e tabela de 

temporalidade e destinação de documentos nas IFES aprovada pela Portaria nº 92, 

de 23 de setembro de 2011, por intermédio da Portaria nº 1.261 (BRASIL, 2013b), 
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de 23 de dezembro de 2013. Em seu Art. 1 determina o uso obrigatório do código de 

classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos nas IFES. 

Além dessas normatizações tem-se a Portaria nº 1.224 (BRASIL, 2013a), de 

18 de dezembro de 2013 que institui normas sobre a manutenção e guarda do 

Acervo Acadêmico das Instituições de Educação de Ensino Superior (IES) 

pertencente ao sistema federal de Ensino. Essa portaria instrumentaliza as IES 

quanto à utilização do código de classificação de documentos de arquivo e a tabela 

de temporalidade relativa às atividades-fim das IFES. Ademais, dispõe em seu Art. 

2º “que as IES devem manter permanentemente organizado e em condições 

adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta o acervo acadêmico sob 

sua guarda”.  Observa-se a necessidade de manter os arquivos organizados para 

consulta, indo ao encontro da importância dos programas de gestão documental e 

dos programas relativos aos arquivos permanentes no sistema federal de educação 

superior. 

Encontraram-se algumas dificuldades na elaboração de quadro de arranjo na 

descrição multinível em níveis inferiores a subsérie, pois os instrumentos técnicos, a 

citar Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, relativos a atividades-fim e 

atividades-meio não são aplicáveis sem que sejam realizadas adaptações, conforme 

análise a seguir. 

Algumas questões que deverão ser resolvidas referem-se a nomenclaturas 

grupo e subgrupo, assim como aspectos concernentes a sua estruturação. Por 

exemplo, na série Administração Geral (000) tem se incluso a parte de 

modernização e reforma administrativa (001). Em termos de descrição multinível 

esse elemento não tem uma correspondência, pois estão no mesmo nível 

classificatório. Mesma relação estabelecida no elemento 002 referente a planos, 

programas e projetos de trabalho. 

Além das questões estruturais como mostrado na colocação acima sem 

correspondência o código 001 representa uma atividade ao passo que o elemento 

002 representa uma espécie e tipologia documental no mesmo nível do código 

estruturador. 

A subsérie 010 possui documentos que são inseridos diretamente em seu 

código estruturador como é o caso das normas, regulamentações, diretrizes, 
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procedimentos, estudos e/ou decisões de caráter geral. Mais uma vez essa 

aplicação compromete a descrição que tem por princípio ir do geral para o particular.  

A aplicação da tabela de temporalidade-fim também apresenta essas 

colocações. A série ensino superior, subsérie 110- normatização e regulamentação-

possui documentos que são inseridos diretamente nesse código estruturador. 

Esses instrumentos de pesquisa precisam ser revistos seguindo as teorias, as 

normatizações arquivísticas a citar ISAD(G) e NOBRADE, principalmente no que 

tange a estrutura hierárquica do nível geral para o particular e relações entre as 

descrições. Essas definições da NOBRADE devem ser contempladas, visto que as 

IFES são obrigadas a utilizar o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade 

das atividades-meio e o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade das 

atividades-fim. Portanto, o ideal seria a adequação já no processo classificatório 

visando uniformizar as informações e o intercâmbio de informações entre as 

instituições. 

Nesse sentido, a Resolução nº 41, de 09 de dezembro de 2014, que dispõe 

sobre a inserção dos documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais 

em programas de gestão de documentos arquivísticos dos órgãos e entidades 

integrantes do SINAR, possibilitou uma abertura de adequação dos instrumentos 

técnicos de classificação e temporalidade a cada universidade. Essa perspectiva 

coaduna com a adaptação a cada realidade institucional. Ressalta-se a importância 

da adaptação dos instrumentos de pesquisa. 

Reforçando a posição da UFCSPA no alinhamento às políticas arquivísticas, 

adotam-se as legislações em vigor como forma de preservar, salvaguardar e 

disponibilizar o acesso aos acervos, pois essa instituição possui subordinação ao 

Arquivo Nacional, CONARQ, SINAR e SIGA.  

 

7.5 Descrição Arquivística Online nas IFES com o ICA-AtoM (AtoM) 

 

As universidades são, além de tudo, instituições de divulgação dos saberes, 

do conhecimento, portanto devem ser mais abertas no que tange ao uso de novas 

tecnologias e possibilidades de acesso às informações. Para tanto, propôs-se o uso 

do software livre ICA-AtoM (AtoM). 
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Segundo Flores e Hedlund (2014, p. 31) “o ICA-AtoM utiliza procedimentos 

simples das tecnologias para internet oferecidas atualmente. Desse modo, a partir 

de seu navegador padrão e acesso à internet, é possível utilizar todos os recursos 

disponíveis no software”. O ICA-AtoM (AtoM) possui suporte a vários idiomas, fato 

esse que viabiliza sua utilização, assim como estudo e aperfeiçoamento através de 

uma rede colaborativa. As instituições arquivísticas podem utilizar essa ferramenta, 

fazendo o download de versões disponíveis, promovendo, assim, a descrição, 

difusão e acesso dos conjuntos documentais. 

Na UFCSPA a adoção dessa ferramenta ocorreu pela instalação do ICA-AtoM 

(AtoM) versão 1.3, logo após foi solicitada a instalação da versão 2.2.0. No entanto, 

a área de informática dessa instituição instalou a versão 2.0.1 que apresenta falhas 

de segurança documentada, ficando assim o software vulnerável a invasões. Essas 

falhas foram documentadas e resolvidas conforme a política sistemática de 

acompanhamento do CIA. Em suma, foram muitas tentativas e muito trabalho até a 

instalação da versão 2.2.0. 

Na versão ICA-AtoM (AtoM)1.3 não foi iniciado o processo de descrição, pois 

a identificação de fundos não estava sistematizada. Foi necessária a aplicação 

teórica e prática na identificação metodológica dos fundos, sendo um passo 

fundamental para a inserção dos dados nesse software. 

Trabalhou-se no ICA-AtoM (AtoM) versão 2.0.1. Nessa versão, foi realizada a 

descrição do registro da entidade custodiadora, o registro de autoridade, os registros 

dos fundos, além de configuração do layout geral da página. Encontraram-se alguns 

erros na versão 2.0.1, como por exemplo, no inserir o objeto digital a imagem não 

era apresentada. 

Diante disso, a atualização para uma versão mais recente foi necessária.  Na 

atualização para a versão 2.2.0 todo o trabalho de descrição foi perdido, sendo 

necessário ser elaborado novamente, devido a implicações técnicas no processo da 

migração de dados. 

A UFCSPA está utilizando a versão 2.2.0 com o seguinte sitio eletrônico: 

http://atom.ufcspa.edu.br/index.php/. O ICA-AtoM (AtoM) versão 2.2.0 é uma versão 

mais estável e mais segura no que tange a possíveis invasões.  A página inicial 

dessa versão está disposta na figura 11. 
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FIGURA 11 – Página inicial 
Fonte: acervo da autora 
 

Para acessar o software a fim de incluir e editar conteúdo é necessário login e 

senha do usuário.  As permissões consistem em perfis diferenciados para cada 

usuário. O perfil do usuário pode ser de administrador, editor, colaborador, tradutor e 

pesquisador. Exceto o pesquisador, todos os outros usuários necessitam de usuário 

ou senha. O ibict WIKI22 (2015) dispõe que o administrador gerencia a conta e o 

perfil do usuário, tendo permissão para importar, criar, ler, atualizar, publicar ou 

eliminar qualquer registro de sistema. O editor pode pesquisar, procurar, criar, 

publicar e exportar descrição, assim como excluir registros e editar termos do 

vocabulário controlado. O colaborador pode pesquisar, procurar, criar, editar e 

exportar descrições. O tradutor pode pesquisar e publicar descrições. O pesquisador 

não requer o nome do usuário ou senha. A figura 12 dispõe do perfil do usuário que 

necessitam de senha. 

                                                 
22 O site do ibict WIKI constitui-se em um espaço virtual colaborativo com a finalidade de disseminar 
informações de ações de desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia – Ibict no âmbito da transferência de tecnologia. A consulta pode ser realizada por meio 
do acesso online ao seguinte sitio eletrônico http://wiki.ibict.br/index.php/P%C3%A1gina_principal. 
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FIGURA 12 – Perfil do usuário 
Fonte: acervo da autora 
 

 A página de edição apresenta o registro com informações fechadas, no caso 

de não ser preenchido esse campo não será exibido na descrição. Ao final, pode ser 

gerado um relatório gerado pelo próprio sistema em formato com extensão .pdf.  

 

7.5.1 Registro de instituição arquivística 

 

 A descrição da plataforma digital foi iniciada com o registro da instituição 

arquivística com informações referentes à forma autorizada de nome, forma paralela 

de nomes, endereço e telefone de contato, assim como e-mail. Na área de descrição 

foram expostos a história, o contexto cultural e geográfico, políticas de gestão e 

entradas de documentos, os prédios e o acervo. Na área de acesso foram descritos 

informes referentes ao horário de funcionamento e condições de acesso e uso. Na 

área de serviços foram descritas informações pertinentes ao serviço de pesquisa e 

serviço de reprodução. A área de controle faz referência ao identificador de 

descrição, identificador da instituição, regras ou convenções utilizadas, o estado da 

descrição, o nível de detalhe, data da criação, revisão e eliminação, assim como 

notas de manutenção. Por fim é disponibilizado informe sobre ponto de acesso. 

Algumas informações são de fundamental importância a citar: na área de 

contato (informe sobre a localidade e o telefone para contato); na área de descrição 

(informes sobre a história, políticas de gestão e entrada de documentos, além de 

outros dados); a área de acesso (traz informe sobre o funcionamento e condições de 

acesso e uso); a área de serviço retrata as condições de reprodução e por fim área 

de controle traz informações relativas ao estado e nível de descrição e notas de 

manutenção. 
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A Divisão de Arquivo foi descrita como entidade arquivística, segundo a 

ISAAR (CPF), conforme dispõe a figura 13 

 

 
 

FIGURA 13 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) com a descrição da Instituição Arquivística 
Fonte: acervo da autora 

 

7.5.2 Registro de autoridade 

 

Após o processo de descrição da entidade custodiadora foram realizados os 

registros de autoridades, visando identificar o nome do produtor dos documentos, 

contendo informações concernentes ao tipo de entidade; forma autorizada de nome; 

forma paralela de nome e identificadores para entidades coletivas. A área de 
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descrição traz informações relativas à data de existência; status legal; funções 

ocupações e atividades e contexto geral.  A área de controle, por sua vez, traz 

informe sobre o identificador da descrição, identificador da instituição; o estado da 

descrição; o nível de detalhe; a data de criação, revisão e eliminação, além de notas 

de manutenção. 

Foram descritas quatro autoridades arquivísticas que correspondem aos 

quatro fundos fechados a citar Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, Fundação Faculdade 

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que funcionou do período de 1980-

1987, Fundação Faculdade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que 

funcionou do período de 1987-2008. A figura 14 traz a relação dos registros de 

autoridades. 

 

 

 
 

FIGURA 14 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) para a relação de Registro de Autoridade 
Fonte: acervo da autora 
 

Quanto a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre o ICA-

AtoM (AtoM) obtém as informações descritas na entidade arquivística.  

No cadastro da instituição arquivística e no registro de autoridade na área de 

controle tem-se o estado da descrição com três opções a citar final, revisado e 

versão preliminar, conforme figura 15. 
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FIGURA 15 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) com o status do estado da descrição entidade 
arquivística e registro de Autoridade 
Fonte: acervo da autora 
 

7.5.3 Descrição arquivística dos fundos fechados e fundo aberto 

 

Posteriormente a descrição da entidade custodiadora e do registro de 

autoridade foram descritos os fundos fechados e o fundo aberto. A descrição dos 

fundos no ICA-AtoM (AtoM) segue a ISAD(G). ISAD(G) (2002) possui 7 áreas - Área 

de identificação (destinada à informação essencial para identificar a unidade de 

descrição); Área de contextualização (destinada à informação sobre a origem e 

custódia da unidade de descrição); Área de conteúdo e estrutura (destinada à 

informação sobre o assunto e organização da unidade de descrição); Área de 

condições de acesso e de uso (destinada à informação sobre a acessibilidade da 

unidade de descrição); Área de fontes relacionadas (destinada à informação sobre 
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fontes com uma relação importante com a unidade de descrição); Área de notas 

(destinada à informação especializada ou a qualquer outra informação que não 

possa ser incluída em nenhuma das outras áreas); Área de controle da descrição 

(destinada à informação sobre como, quando e por quem a descrição arquivística foi 

elaborada). O ICA-AtoM (AtoM) seguindo a ISAD (G) traz essas sete área e mais 

duas áreas a citar pontos de acesso e área de administração. A figura 16 traz a 

relação das áreas. 

 

 
 

FIGURA 16 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) para as áreas de descrições a serem descritas. 
Fonte: acervo da autora 
 

Buscou-se descrever o maior número de áreas possível, a fim de tornar a 

descrição mais completa. A descrição começou pelos fundos mais antigos. O 

primeiro fundo a ser identificado foi o FFCMED. Os outros fundos foram descritos 

sequencialmente. A hierarquia dos níveis de descrição é inserida no momento da 

descrição dos fundos, sendo possível inserir as séries, depois das séries os outros 

níveis de descrição e assim por diante. 
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Após a descrição de cada fundo o ICA-AtoM (AtoM) mostra a relação dos 

fundos descritos, conforme figura 17. 

 
 

FIGURA 17 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) com a relação dos fundos documentais 
Fonte: acervo da autora 
 

  

Na descrição dos fundos documentais no que tange a área de administração 

tem-se o elemento descritivo como o estado da publicação, conforme figura 18. 
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FIGURA 18 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) com o status do Estado da descrição dos fundos 
documentais 
Fonte: acervo da autora 
 

Essas alternativas permitem publicizar as descrições documentais para 

acesso público, disponibilizando-as para utilização dos usuários. 

Na consulta dos fundos documentais é possível acessar os níveis de 

descrição.  

 

7.5.4 Descrição arquivística no nível série e subsérie 

 

A descrição arquivística no nível série é elemento essencial na elaboração do 

inventário.  E as informações das subséries oportunizam o conhecimento mais 

profícuo dos conjuntos documentais. Nesse caso, optou-se por descrever todos os 

níveis do fundo FFCMED. A figura 19 apresenta o nível série. 
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FIGURA 19 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) do nível série. 
Fonte: acervo da autora 
 

A figura 20, por sua vez, apresenta as subséries documentais que compõem 

a série administração. 
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FIGURA 20 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) do nível subsérie. 
Fonte: acervo da autora 
 

 

7.5.5 Descrição arquivística em níveis inferiores a subséries 

 

Embora não seja objetivo da pesquisa, procurou se trabalhar com uma 

amostra de como ficaria a descrição em todos os seus níveis. Por isso foram 

descritos os grupos, subgrupos, dossiês e item documental da primeira série 

Administração Geral do FFCMED. Essas descrições apresentaram complicações, 

pois algumas séries possuem alguns documentos que pelos instrumentos técnicos 

(código de classificação e tabela de temporalidade) são inseridas na própria série. 

Outra problemática refere-se a não descrição de alguns níveis documentais. 

Por exemplo, da subsérie Organização e Funcionamento a descrição iria de forma 

direta para o item documental – Correspondência de reconhecimento da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre. 

No entanto, segundo a NOBRADE (CONARQ, 2006, p. 11) 

 

Nem todos os níveis precisam ser implementados: o nível 0 é útil para 
descrições gerais da totalidade do acervo de uma entidade custodiadora; o 
nível 0,5 somente cabe quando a entidade custodiadora dispõe de 
subunidades administrativas que custodiam acervos e dão acesso a eles 
em diferentes endereços; os demais níveis são utilizados de acordo com a 
estrutura de arranjo do fundo/coleção. Cabe observar, porém, que o nível de 
descrição 5 tem como requisito a existência do nível 4. Em outras palavras, 
itens documentais só poderão ser descritos como parte integrante de 
dossiês/processos. Como a definição dos níveis se dá a partir de uma 
estrutura hierárquica, deve-se entender o item documental como um nível e 
não como um documento, assim como um dossiê/processo pode ser 
constituído de um único documento. 

 

Nesse caso, para descrever o nível documental o mesmo precisa estar 

inserido como parte de um dossiê ou processo. Devido a isso, buscou-se adequar os 

instrumentos técnicos de classificação e temporalidade com a NOBRADE.  

Visando deixar a descrição adequada foi criado um dossiê chamado 

reconhecimento, conforme figura 21.  
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FIGURA 21 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) referente a criação do dossiê reconhecimento. 
Fonte: acervo da autora 

 

A mesma situação acontece no subgrupo 010.2 (Regimento. Regulamentos. 

Estatutos. Organogramas) onde foi criado um dossiê chamado Regimento. E, 

posteriormente, descrito o item documental regimento. Também podem ser descritos 

minutas de regimentos, versões anteriores ao regimento válido, conforme figura 22. 
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FIGURA 22 - Tela do ICA-AtoM (AtoM) referente a criação do dossiê regimento. 
Fonte: acervo da autora 

 

Percebe-se a importância de adaptação da descrição no software ICA-AtoM 

(AtoM), que é baseado na ISAD (G), com os instrumentos técnicos de código de 

classificação e tabela de temporalidade das atividades-meio e atividades-fim das 

IFES, e principalmente, com a NOBRADE. Apresentaram-se exemplificações de 

algumas adequações que foram realizadas, mas vale a ressalva que essas 

correspondências devem ser feitas na maioria dos códigos estruturadores dos 

instrumentos técnicos. 

Superadas as dificuldades de instalação a ferramenta ICA-AtoM (AtoM) está 

em funcionamento. Algumas vezes o site ficou fora do ar, no entanto, acredita-se 

que seja por motivos de rede, pois o arquivo não está ligado à rede da UFCSPA. 

Esse problema, já foi solucionado. Essa ferramenta, por ser um software próprio 

para descrição arquivística, apresenta funcionalidades muito interessantes e permite 

aproximação com os usuários do arquivo. Uma das funcionalidades diz respeito à 
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publicação dos instrumentos de pesquisa pelo próprio software. Além disso, o custo 

de manutenção é praticamente nulo.  

 

7.6 Elaboração dos Instrumentos de Pesquisa 

 

 A Divisão de Arquivo da UFCSPA tem por objetivo preservar e tornar 

acessível o patrimônio documental dessa universidade. Portanto, a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa vem ao encontro desse propósito. A descrição é parte 

fundamental no que tange a salvaguarda e a disponibilização dos acervos 

arquivísticos, visto que para serem conhecidos pelos pesquisadores os arquivos 

precisam estar disponíveis aos usuários.  

Nesse sentido, foram elaborados os seguintes instrumentos de pesquisa: guia 

e inventário.  Esta etapa teve embasamento da NOBRADE. Portanto, foi realizada 

uma descrição multinível, partindo do geral para o particular, conforme o nível do 

arranjo.  

A descrição permite ao usuário o conhecimento dos conjuntos documentais 

arquivísticos, pois segundo Rodrigues (2003) a descrição é uma função-chave na 

representação das informações arquivísticas e no seu acesso. Essa representação 

possibilita que as informações referentes aos documentos se tornem acessíveis aos 

pesquisadores, perpassando pelas funções dos órgãos produtores e pelos 

documentos produzidos e recebidos ao longo dos tempos. 

Duchein (1986) dispõe que a função e importância do guia é encaminhar o 

pesquisador ao fundo de interesse. Já o inventário é a reconstrução dos 

instrumentos de pesquisa relativa às séries documentais. Ambos os instrumentos 

são de fundamental importância na ligação usuário-arquivo, permitindo acesso aos 

conjuntos documentais. 

O guia contempla de forma genérica o conjunto de serviços disponibilizados 

pelo arquivo. Segundo o Arquivo Nacional (2005, p. 92) é o “instrumento de 

pesquisa que oferece informações gerais sobre fundos e coleções existentes em um 

ou mais arquivos”. Para Lopez (2002, p. 23) é “a porta de entrada da instituição e 

permite um mapeamento panorâmico do acervo”. Logo deve ser o primeiro 

instrumento de pesquisa elaborado, trazendo uma visão da instituição em seu 

contexto geral e dos serviços arquivísticos oferecidos. Com esse instrumento o 
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pesquisador poderá ter uma noção genérica da documentação custodiada pela 

instituição arquivística.  

Duchein (1992, p. 105) afirma que os guias são “capables d’ouvrir à la 

recherche ces vastes terrae ignotae que sont encore, trop souvent, de nombreux 

fonds d’archives dans le monde entier”23. Esse autor traz o guia como o instrumento 

capaz de fornecer uma abertura para a pesquisa nos arquivos, sendo um primeiro 

passo para a aproximação dos arquivos com os usuários. 

Para Cruz Mundet (1994) os guias proporcionam informações sobre os fundos 

de um ou mais arquivos, descrevendo globalmente as grandes agrupações 

documentais, através do esboço da história dos organismos produtores. É um 

instrumento de informação auxiliar acerca dos arquivos e de seus serviços 

disponíveis. 

Por outro lado, os guias precisam ser atualizados com frequência visto que as 

informações contidas ali podem ser modificadas conforme alterações de 

administração e de condições básicas como horário de funcionamento, restrições 

legais, além de outras informações. 

 

As condições do atendimento (horários, equipamentos, restrições legais 
etc.) e dos acervos (organização de antigos acervos, incorporação de novos 
documentos etc.) modificam-se com muita freqüência. Assim, a elaboração 
de um guia não pode ser vista como uma atividade definitiva. É necessário 
programar-se para as atualizações deste instrumento já no momento da 
confecção do primeiro guia. (BELLOTTO, 2002c, p. 24)  

 

Essas demandas precisam ser devidamente registradas, pois é o momento do 

primeiro contato do usuário com o arquivo. No caso da UFCSPA o guia trouxe 

informações globais dos quatro fundos fechados e do fundo aberto e sempre que 

alguma informação modificar esse instrumento de pesquisa será devidamente 

atualizado. 

A primeira fase da construção do guia é a obtenção do código CODEARQ. O 

mesmo foi disponibilizado pelo CONARQ em 2014: BR RSUFCSPA. Conforme 

previsto na NOBRADE as entidades custodiadoras necessitam possuir um código de 

referência que integrará o código dado ao seu fundo ou coleções. O propósito é 

identificar a instituição, intercambiando, assim, suas informações.  

                                                 
23 capazes de abrir para pesquisa estes vastos terrenos ignorados que são ainda, muito 
frequentemente, numerosos fundos de arquivos no mundo inteiro. 



168 

 

Esse código tem que estar presente em todos os níveis de descrição, 

juntamente com os demais elementos que irão compor o código de referência das 

unidades de descrição. O código é composto de duas partes: a sigla do país e a 

código da entidade custodiadora. 

Essa normatização está contemplada na Resolução nº 28, de 17 de fevereiro 

de 2009, que dispõe sobre a adoção da Norma Brasileira de Descrição Arquivística - 

NOBRADE pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - 

SINAR, institui o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos e estabelece a obrigatoriedade da adoção do Código de Entidades 

Custodiadoras de Acervos Arquivísticos - CODEARQ. 

O guia da UFCSPA (APÊNDICE G) visa disponibilizar informes gerais sobre 

os fundos e as coleções, como por exemplo, informações sobre o acervo, sobre os 

conjuntos documentais custodiados e a natureza dos fundos. Apresentou-se 

também uma seriação das variações das estruturas e competência dos organismos 

produtores, fornecendo a visão panorâmica dos fundos documentais. 

Pode se dizer que o guia é o primeiro passo para divulgação e promoção do 

acesso aos documentos custodiados pela Divisão de Arquivo da UFCSPA. Para a 

elaboração do guia foram utilizados 

 

Dados básicos necessários para orientar os consulentes, desde as 
informações práticas — tais como o endereço da instituição, os telefones, o 
horário de atendimento etc. — até as informações específicas sobre o 
acervo, como por exemplo os fundos e as coleções que ele possui, seu 
nível de organização, as condições físicas e jurídicas do acesso, as 
possibilidades de reprodução de documentos etc. O guia também deve 
conter uma pequena introdução que apresente o histórico da instituição e 
explique o processo pelo qual seu acervo foi formado (BELLOTTO, 2002c, 
p. 23). 

  

No guia foram usados esses dados básicos dos fundos documentais, 

juntamente com o histórico da instituição. Assim, o guia contém informações 

basilares da instituição e do acervo de forma clara e acessível ao pesquisador. É 

fundamental ter ciência que os guias precisam ser atualizados constantemente. 

Esses dados oportunizam aos usuários uma possibilidade de conhecimento 

preliminar dos acervos, sendo um elemento componente da promoção do acesso à 

informação, assim como de sua divulgação. 
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Posteriormente à elaboração do guia foi elaborado o inventário (APENDICE 

H), pela descrição de parte dos fundos ou séries. Segundo Lopez (2002, p. 30) o 

inventário “descreve as atividades de cada titular, as séries integrantes, o volume de 

documentos, as datas-limite e os critérios de classificação e ordenação”. 

Na visão de Bellotto (2002c, p. 29): 

 

Ao contrário do guia, os inventários devem, necessariamente, abordar 
conjuntos documentais com algum nível de organização do ponto de vista 
da classificação arquivística. A descrição das séries documentais de cada 
fundo é uma atividade fundamental para permitir o pleno acesso aos 
documentos de um arquivo. 

  

Para essa mesma autora (2006) é o instrumento de pesquisa que descreve 

partes dos fundos ou dos conjuntos documentais, ou seja, das séries que integram o 

fundo. 

Lopez (2002, p. 30) traz um item muito importante na construção do 

inventário, pois para ele “os inventários devem, necessariamente, abordar conjuntos 

documentais com algum nível de organização do ponto de vista de classificação 

arquivística”, já que descreve partes dos fundos ou séries. Nessa perspectiva, é 

preciso que os acervos pelo menos estejam organizados até o nível das séries. 

Na construção do inventário as informações que estão contidas na descrição 

dos fundos documentais, que são as mesmas das séries, foram retiradas com vistas 

a não repetir as informações a citar a procedência, avaliação, eliminação e 

temporalidade, assim como a área de controle da descrição e área de condições de 

acesso e uso, conforme recomendações da NOBRADE. 

Esses dois instrumentos de pesquisa facilitam o acesso ao pesquisador. O 

guia possibilita o conhecimento prévio da existência de algum documento. O 

inventário, por sua vez, permite a sua localização e o conhecimento de estrutura 

interna de séries, com informações mais minuciosas e precisas dos conjuntos 

documentais. Esses instrumentos serão disponibilizados online e também 

impressos, constituindo-se, assim, na última etapa da pesquisa. 

 

7.7 Estratégia de Difusão e o Acervo Arquivístico da UFCSPA 
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Conhecer a potencialidade do arquivo é dispor de uma ferramenta a mais 

para a institucionalização da estrutura administrativa. Nesse sentido, um programa 

de difusão do arquivo da UFCSPA se tornou primordial para a divulgação das 

informações, já que esse local tem uma grande riqueza documental. Possui 

documentos referentes a todas as fases pelas quais essa universidade passou: uma 

instituição privada, fundação privada, fundação pública e por fim uma autarquia 

vinculada diretamente à União.  

No entanto, esse arquivo, por ser essencialmente administrativo, não é 

devidamente divulgado. Buscar difundir outras potencialidades desse acervo 

possibilitará a inserção de novas atividades e com isso a oportunidade de 

desenvolvimento de novas funções. 

Bellotto (2006, p. 247) ao abordar a difusão cultural, editorial e educativa 

dispõe que: 

 

Quando um arquivo público instala, alimenta, desenvolve e expande seus 
serviços editoriais, culturais e educativos, alinhando-os à sua função 
informacional administrativa e científica, ele preenche seu lugar por direito e 
por conquista na comunidade. Esta deve ver no arquivo uma tribuna e um 
manancial de direitos e deveres, um lugar de entretenimento e uma real fonte 
de cultura e saber. 

 

A expansão de serviços arquivísticos deve ser uma realidade nos arquivos. 

Atender aos usuários, disponibilizando as informações com presteza, apresentando 

os serviços disponíveis, assim como criando novos serviços são elementos 

essenciais na promoção do arquivo enquanto patrimônio documental arquivístico. 

O uso da internet, nesse âmbito, de expansão dos serviços arquivísticos é 

uma ferramenta que pode trazer vantagens aos arquivos tanto no que tange ao 

acesso á informação, por meio da LAI, quanto pela difusão por meio da 

transparência ativa. Considerando ainda o aspecto da intencionalidade no processo, 

visto que as organizações determinam os conjuntos documentais a serem 

disponibilizados.  

Segundo Mariz (2012), a internet contribui para o aumento do número de 

usuário, proporciona maior visibilidade institucional e promove o reconhecimento das 

instituições que sustentam os diferentes níveis da esfera administrativa, a 

democracia e o funcionamento do Estado. Esses aspectos, quando levados em 
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consideração, suscitam novas estratégias de apropriação do uso da internet como 

forma de difundir o trabalho arquivístico e a valorização documental. 

Nesse sentido, o uso do ICA-AtoM (AtoM) proporcionou a divulgação da 

documentação de caráter permanente da UFCSPA por meio do acesso online aos 

conjuntos documentais. Dessa forma, foi possível automatizar a descrição e o 

intercâmbio dos documentos arquivísticos via plataforma digital. Essa divulgação, e 

o fato de tornar público um acervo tão importante, acessíveis aos usuários, promove 

o desenvolvimento de outras atividades no arquivo. Essas atividades, conforme 

afirma Bellotto (2006) expandem o uso dos arquivos, alinhando-os à sua função 

informacional administrativa e científica. 

As IFES, incluso a UFCSPA, no sentido de desempenhar um papel de 

liderança na utilização de software livre, acesso aos conjuntos documentais e 

acesso ás informações poderiam utilizar o ICA-AtoM (AtoM). O fato de tornar público 

acervos universitários possibilita o desenvolvimento de novas funções e de um novo 

status. Um status moderno no que tange ao exercício da cidadania e do 

cumprimento de deveres dos arquivistas para com a sociedade. 

Além do mais, considerar um arquivo como patrimônio documental 

arquivístico é fundamental. E pensar na dimensão histórica e cultural de um acervo 

amplia a visão que se tem de arquivo. Portanto, a utilização do software ICA-AtoM 

(AtoM) para descrição se tornou eficiente na disponibilização dos  conjuntos 

documentos. 

Essa ferramenta proporcionou a difusão do arquivo da UFCSPA via web. 

Pessoas do mundo inteiro podem pesquisar, pois o ICA-AtoM (AtoM) permite o 

intercâmbio de informações. Segundo Mariz (2012, p. 30) “a criação de novos 

serviços e projetos de difusão, com o objetivo de atingir e/ou ampliar o público, 

deveria, de fato, ser motivo de reflexão e planejamento, no sentido de dar início ás 

mudanças aspiradas”. Indo ao encontro dessa perspectiva, todo esse estudo, que 

visa desenvolver a política descritiva da UFCSPA, tem como objetivo promover a 

difusão do arquivo e de seu acervo. Dessa forma, pretende-se atingir usuários reais 

e potenciais, despertando-os para o potencial de pesquisa possível no acervo dessa 

universidade.  



172 

 

A inserção do documento digitalizado na rede tem uma relevância no que 

tange a acesso, mas também no que se refere à preservação à proteção dos 

documentos, atingindo, assim, uma visibilidade mundial. 

 

A digitalização possibilita a visibilização local e mundial de nosso 
patrimônio, permitindo inclusive, de modo especial, o usufruto comum dos 
diversos patrimônios nacionais e locais latino-americanos. Por um lado, 
trata-se de democratizar, isto é, de aproximar o acervo patrimonial desses 
países a seus próprios cidadãos para seu conhecimento e usufruto, para o 
cuidado com a memória histórica ‘real’ – nem local nem homogênea, e sim 
plural – e sua apropriação por parte das diversas gerações e populações, 
até mesmo as mais afastadas das metrópoles. E por outro, trata-se de uma 
nova maneira pela qual nossas culturas podem estar no mundo, mostrando 
a riqueza da história e a criatividade do presente, desmontando clichês e 
estereótipos exóticos, atraindo turismo. E isso nas formas múltiplas 
possibilitadas hoje pelo hipertexto: em imagens fixas e móveis, em 
sonoridades e músicas, em códices e textos, mediante bancos de dados, 
narrações orais, fundos temáticos ou exposições virtuais. (MARTÍN-
BARBERO, 2010, p. 230) 

 

Essa democratização dos acervos patrimoniais, para o autor supracitado, e 

sua apropriação pelas gerações é ponto fundamental, pois o procedimento da 

digitalização aproxima os acervos dos cidadãos. Outro elemento refere-se a uma 

nova maneira pela qual a cultura está inserida no mundo. Essa cultura é influenciada 

pelo contexto digital e por uma forma de se relacionar com o mundo. Nesse sentido, 

o acesso aos conjuntos documentais digitalizados pode formar um elo de 

comunicação dos arquivos com seus usuários. 

Dessa forma, a disponibilização online no ICA-AtoM (AtoM) das descrições 

arquivísticas juntamente com a inserção da imagem digitalizada permitiu o acesso 

de forma ativa, o que não era realizado antes na UFCSPA. Os objetos digitais estão 

sendo inseridos, conforme andamento do trabalho. Após vários testes de formatos 

optou-se pela utilização do tiff (Tagged Image File Format) e 300 dpi de resolução, 

conforme as recomendações para digitalização de documentos arquivísticos 

permanentes24, publicado em abril de 2010.  

Jules Michelet (1833, apud ALVARES 2013, p. 1) 

 

                                                 
24 Essas recomendações visam auxiliar as instituições custodiadoras de acervos arquivísticos no que 
se refere à elaboração de projetos e planos de digitalização.  
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Não tardei a perceber, no silêncio aparente dessas galerias, que havia um 
movimento, um murmúrio, algo que não pertencia ao segredo. Esses papeis 
[…] deixados ali há muito tempo nada pediam, a não ser a possibilidade de 
rever a luz do dia. Esses papeis, não são papeis, e sim vidas de homens, 
história de países [...].  

 

Essa citação de Jules Michelet, historiador francês, traduz a importância do 

acesso aos documentos. Os documentos da UFCSPA revelam sua história, a 

história das pessoas que vislumbraram sua criação, que pensaram em seu 

crescimento, em sua evolução para que nos dias de hoje ser uma universidade de 

excelência.  

O acesso ocorre em documentos de caráter corrente, intermediário e 

permanente. O acesso a documentos em fase corrente é uma nova realidade, 

especificamente após a publicação da LAI, trazendo um novo panorama de atuação 

do arquivista e da Arquivologia. 

Em uma pesquisa realizada por Fonseca (1996) sobre os arquivos municipais 

e por Cortês (1996) nos arquivos estaduais apresenta um panorama detalhado 

sobre as condições de acesso no Brasil. 

Cortês (1996, p. 84-85), diz que  

 

O recolhimento periódico de documentos não tem acontecido nas 
instituições arquivísticas estaduais do Brasil. Tarefa difícil, uma vez que 
que não existe programa de gestão de documental devidamente 
implantado e muito menos tabela de temporalidade, requisitos básicos para 
um recolhimento sistemático e racional. Em função disso, uma grande 
quantidade de documentos ainda se encontra armazenada em depósitos 
dentro dos diversos órgãos da administração pública, contendo 
informações da maior relevância e totalmente fora das possibilidades de 
acesso de qualquer cidadão brasileiro, ou mesmo do próprio administrador. 
Apesar de garantido por instrumento constitucional, o acesso às 
informações dentro desses depósitos torna-se inviável pela falta de controle 
de seu conteúdo e da própria localização física destes documentos. 
Apropriadamente apelidado pelos diversos órgãos de "arquivo morto", pois 
da forma em que se encontram não servem a ninguém.  
 

Essa constatação ainda é uma realidade no Brasil, na maioria dos poderes 

administrativos, visto que a falta de acesso é reflexo da falta de investimentos nas 

instituições arquivísticas, investimentos tanto financeiro como de instalações físicas 

e de recursos humanos. Esses fatores dificultam a disponibilização e acesso aos 

conjuntos documentais, pois com a falta de recursos humanos, por exemplo, 

compromete a implementação de programas de gestão de documentos. Sem uma 
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efetiva gestão documental o acesso aos documentos fica impossibilitado, pois os 

documentos não são localizados facilmente. A falta de investimento em espaço 

físico adequado ocasiona perda documental, pois a preservação dos conjuntos 

documentais fica afetada, refletindo em inúmeras ocasiões em perda de acervos por 

falta de manutenção dos edifícios (alto índice de umidade, problemas com 

infiltração, chuvas, etc.). 

Visando modificar essa realidade de acesso na UFCPSA além do ICA-AtoM 

(AtoM), foi elaborado um folder (APENDICE F) com informes gerais sobre o arquivo. 

Nesse folder estão contidas informações quanto ao histórico, missão, 

documentação, forma de acesso aos documentos, assim como horário de 

atendimento e atividades desenvolvidas, além de informe sobre os fundos fechados 

e do fundo aberto.  

A perspectiva de acesso está vinculada a consulta aos documentos, 

garantindo aos usuários o seu direito. O acesso segundo o Conselho Internacional 

de Arquivos (2011, p. 3) “é a disponibilidade de documentos para consulta como 

resultado tanto de autorização legal quanto da existência de instrumentos de 

pesquisa”.  Com a LAI é possível o acesso aos documentos desde as etapas em 

que o mesmo é criado e tramitado, como é o caso de licitações, utilizações de 

recursos, entre outros. Essa faceta precisa ser mais explorada, inclusive pela 

utilização dos mecanismos dispostos nessa lei. Os cidadãos precisam se apropriar 

de informações que são importantes na construção de um aparelho estatal 

transparente e no exercício da cidadania. 

Trabalhar com a disponibilização dos conjuntos documentais das IFES é 

proporcionar ao cidadão e a sociedade a possibilidade de conhecer a sua história. E 

nesse sentido, a utilização do ICA-AtoM (AtoM) nas universidades é primordial, pois 

além de descrever e difundir informações, permite a interconexão com o 

Archivemática. Essa possibilidade garante ao cidadão o acesso a documentos 

arquivísticos permanentes íntegros, confiáveis e autênticos. 

O ICA-AtoM (AtoM) possui três contextos no que tange ao processo de 

utilização. Segundo Flores (2015) esses contextos de uso fazem referências ao 

momento da utilização: descrição arquivística, acesso e difusão e, por fim, quando 

interconexo ao Archivemática permite a criação de Repositórios Arquivísticos Digitais 

(RDC-Arq).  Portanto, a utilização dessa ferramenta nos três contextos de aplicação 
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pelas IFES pode ser um caminho para as instituições arquivísticas difundirem seus 

acervos. 

O ICA-AtoM (AtoM)  é, portanto, um software essencial no auxílio à 

construção da cidadania. A sua utilização deve ser incentivada nas universidades, 

visto que são unidades fomentadoras de conhecimento e se alinham a uma política 

governamental que estimula a utilização de software livre. 

 Jardim (2012, p.136) reforça que “a indissociabilidade entre ensino, produção 

e difusão do conhecimento demanda novas posturas e diálogos entre universidades, 

instituições e serviços arquivísticos. Ampliam-se também as exigências de diálogos 

interdisciplinares”. 

Conjuntamente com essa atividade foram elaborados os instrumentos de 

pesquisa – guia (APENDICE G) e inventário (APENDICE H) disponibilizados de 

forma impressa e de forma online no ICA-AtoM (AtoM). A disponibilização online e 

impressa, constituindo-se na última etapa da pesquisa. Por fim, os instrumentos 

impressos serão inseridos no ICA-AtoM (AtoM)  em PDF-A, como forma de difusão 

editorial, com a publicação do conteúdo do acervo. 

Alberch I Fugueras (2001) destaca a importância dos arquivos difundirem e 

divulgarem o conteúdo dos seus fundos documentais, do seu funcionamento e de 

sua função social, como forma de garantir o direito da cidadania, atuando como um 

centro de conservação de uma parte importante do patrimônio histórico e cultural de 

uma comunidade. Portanto, a atividade de elaboração e disponibilização do guia e 

do inventário no ICA-AtoM (AtoM)  oportuniza a difusão do patrimônio documental 

arquivístico da UFCSPA, como forma de aproximar o arquivo dos usuários. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Os arquivos, bibliotecas e museus durante muito tempo ficaram à margem da 

construção do conceito de patrimônio cultural. Todavia a realização de pesquisas 

com o patrimônio documental através de trabalhos de conclusão de curso, 

mestrados e doutorados veio demonstrar a necessidade de estudar o patrimônio 

cultural sob outro ponto de vista. 

O documento arquivístico permanente enquanto parte do patrimônio cultural 

documental tem o papel de transmitir à sociedade informações relativas aos 

processos, transformações e modos de vida pelos quais a humanidade passou. 

Conforme destaca Heredia Herrera (1997) os arquivos nascem como uma 

necessidade da vida pública e privada, permitindo fazer duradouras as ações 

religiosas, públicas e econômicas, concomitantemente constituindo a memória da 

sociedade. 

Diante dessa constatação e buscando a valorização e disponibilização do 

patrimônio arquivístico da UFCSPA a presente dissertação teve como objetivo geral 

identificar e propor uma sistemática de arranjo para o acervo da UFCSPA, por meio 

da utilização de uma plataforma digital para descrição e difusão da documentação. A 

legislação brasileira pautada principalmente na Constituição Federal de 1988 e na 

LAI destaca a importância do direito de acesso às informações e ao patrimônio 

documental arquivístico de forma implícita. Diante disso, tornam-se fundamentais 

trabalhos arquivísticos que promovam essa difusão documental.  

Nesse contexto, ressalta-se a importância da pesquisa realizada na UFCSPA, 

visto que os objetivos específicos propostos foram atingidos em sua totalidade e os 

resultados obtidos podem ser utilizados em outras universidades, promovendo, 

assim, a troca de experiência e a difusão do conhecimento na aplicação da teoria na 

prática. 

O estudo da constituição do acervo da UFCSPA foi fundamental para o 

entendimento dos seus conjuntos documentais. Observou-se o contexto social, 

econômico e político influenciando diretamente na formação desse acervo 

documental. O arquivo da UFCSPA é constituído de documentos que fazem 

referência à história da Medicina e da formação médica no Rio Grande do Sul. É um 
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patrimônio de valor histórico, probatório e informativo, composto por documentos 

relevantes para a história e memória da Instituição. 

Nessa conjuntura, a discussão referente à arquivística pós-moderna, a 

diplomática contemporânea e o documento arquivístico permitiu um olhar mais 

voltado ao contexto de produção do documento, incluindo o entendimento do meio 

político, econômico e cultural da sociedade naquele momento histórico. O 

documento arquivístico nesse contexto é parcial, possui uma vinculação direta com 

esse ambiente social, portanto, não é neutro, pois conforme dispõe Cook (1997) 

deve ser observado o contexto por trás do texto, as relações de poder no que tange 

a herança documental e a consideração que nada é neutro, nada é imparcial. Essas 

características permeiam a Arquivistica Moderna. Nessa perspectiva, o olhar e o 

pensar sobre o documento arquivístico é visto com um novo significado e 

perspectiva. 

A definição de fundos foi fundamental para a pesquisa. O estudo da 

instituição incluindo a análise do seu regimento, estatuto e organograma, assim 

como o estudo das suas funções foi primordial para entendimento do funcionamento 

da UFCSPA. Observou-se que a análise jurídica e administrativa das organizações 

anteriores que deram origem a essa universidade constituíram-se em elementos 

importantes na identificação dos fundos. Configurou-se em trabalho metodológico 

muito complexo e de difícil aplicação prática, pois foi preciso analisar aspectos 

concernentes à organicidade documental, definir a posição adotada no que tange 

aos organismos produtores, ou seja, maximalista e minimalista, elencar e aplicar os 

critérios dispostos por Duchein (1986) em cada fundo documental identificado. 

 Estudar aspectos relacionados à criação e federalização da Faculdade 

Católica de Medicina, por meio da análise da tipologia documental, permitiu uma 

ampliação do conhecimento no que tange ao entendimento de elementos culturais, 

que refletem a memória e a história da referida universidade, além de ser um 

elemento fundamental na composição das séries documentais. Nessa análise foi 

possível comprovar que o quadro de arranjo dos fundos fechados e do fundo aberto 

são similares, pois muitas séries identificadas na referida análise compõem o quadro 

de arranjo do fundo aberto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre. 
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A elaboração do quadro de arranjo levou em consideração aspectos 

relacionados à política nacional de arquivos, assim como o sistema de arquivos e 

adoção dos instrumentos técnicos (código de classificação das atividades-meio e 

atividades-fim). Sendo a UFCSPA componente desse quadro estrutural político 

brasileiro no que tange aos arquivos, assim como considerando a classificação 

atribuída na fase corrente elaboraram-se os quadros de arranjo com base nessas 

normativas. Foi fundamental essa construção, pois oportunizou a organização 

intelectual e física da documentação de caráter permanente. 

A construção do guia e do inventário disposto no Apêndice G e no Apêndice 

F, respectivamente, descrevem os cinco fundos documentais custodiados pela 

Divisão de Arquivo. No guia e no inventário ainda são descritas as séries 

documentais. Estes instrumentos poderão ser disponibilizados para publicação. No 

ICA-AtoM (AtoM) esses instrumentos estão online. A disponibilização via essa 

plataforma digital automatiza a descrição arquivística via web, aproximando os 

usuários do arquivo, assim como inspira novas pesquisas e atrai novos usuários. A 

documentação referente ao conjunto documental de criação e de federalização está 

sendo disponibilizadas no ICA-AtoM (AtoM), conforme andamento do trabalho. Esse 

software promove o acesso e tem a função de disponibilizar as informações, além de 

preservar os documentos em plataforma digital, constituindo-se em um instrumento 

que oportuniza o desenvolvimento de estratégia de difusão documental. 

Essa pesquisa é muito importante para as IFES, visto que permite aos 

arquivistas que trabalham nessas instituições aplicar esses conhecimentos, 

assegurando, dessa forma, a utilização da teoria arquivística. O estudo de Duchein 

(1986) no que tange a metodologia de identificação de fundos, o debate dos 

aspectos concernentes à classificação /arranjo e, por fim, o estudo da descrição por 

meio da elaboração dos instrumentos de pesquisa (guia e inventário) com base na 

NOBRADE, assim como à aplicação dessa descrição no ICA-AtoM (AtoM) são 

elementos basilares e importantes nas atividades do arquivista nas IFES. 

O estudo dissertativo, também, destaca a necessidade de adaptações dos 

instrumentos técnicos: códigos de classificação e tabela de temporalidade de 

documentos das atividades-fim e atividades-meio, visto que são instrumentos 

dinâmicos, inseridos em um contexto de produção e em uma realidade institucional. 
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Trabalhar com a disponibilização do acervo histórico da UFCSPA é 

proporcionar ao pesquisador a possibilidade de conhecer um acervo que até então 

não tinha sido disponibilizado aos usuários. 

Essa faceta do patrimônio cultural precisa ser divulgada, trabalhada e 

valorizada no sentido de se tornar mais presente na sociedade. A UFCSPA possui 

uma arquitetura moderna de prédio, com investimentos altíssimos no que tange ao 

seu crescimento enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão. Busca-se com 

esse trabalho dissertativo uma valorização do patrimônio documental arquivístico 

tanto quanto os projetos de inovação.  

Torna-se importante salientar que pesquisas e trabalhos como este devem 

ser realizados nas instituições arquivísticas, pois os resultados, permitem um olhar 

mais sensível sobre os conjuntos documentais custodiados. O trabalho de 

disponibilização e acesso propiciam novos enfoques e novos direcionamentos de 

serviços prestados pelos arquivos, contribuindo, dessa forma, para o surgimento de 

novas propostas de trabalhos a ser realizado. 

Na perspectiva de promover e difundir esse acervo é essencial pensar em 

uma exposição com documentos que sejam relevantes para a memória e história da 

Instituição, visto que assim a comunidade acadêmica da UFCSPA passaria a ter 

conhecimento do Arquivo.   

Nesse mesmo sentido, a realização de palestras e treinamento aos usuários 

internos conscientizando sobre a importância da gestão dos arquivos correntes, 

assim como do valor da documentação de caráter secundário torna-se fundamental, 

pois, dessa forma, esses usuários terão a oportunidade de compreender a 

importância do documento de arquivo. 

A construção de um site com todas as informações sobre o Arquivo, visando 

divulgá-lo amplamente impõe-se como uma necessidade. Esse seria um espaço no 

qual as pessoas poderiam obter informações referentes ao histórico, à missão, aos 

objetivos, à localização, à estrutura, aos formulários (de solicitação de documentos e 

de empréstimo de documento), aos projetos em andamento, à legislação 

arquivística, às normas (transferência de documentos), aos serviços oferecidos e 

principalmente, um link para acessar a documentação de caráter histórico. A criação 

desse site seria uma forma de difusão do Arquivo, promovendo, assim, a integração 

com o público em geral. 
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 Sugere-se a elaboração do catálogo, assim como a inserção dos conjuntos 

documentais de caráter permanente no ICA-AtoM (AtoM), a implementação de um 

Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq, para armazenar os 

representantes digitais a citar o Archivemática. 

Como temas de futuras pesquisas seria fundamental a realização de um 

estudo de equivalência entre esses instrumentos e a NOBRADE. Assim como, 

aprimorar a classificação com a vinculação das séries e subséries até o nível 

documental.  

O estudo aprofundado com uma discussão teórica sobre a manutenção da 

cadeia de custódia é fundamental no que tange ao debate sobre a comprovação dos 

documentos enquanto fonte de prova.  

Os RDC-Arq necessitam de uma pesquisa ampla no sentido de definição de 

elementos fundamentais na composição de um repositório que garanta a 

preservação dos documentos arquivísticos permanentes.  

Por fim, propõe-se aprimorar o objeto da Arquivologia com novas análises 

acerca da ligação com a diplomática, enriquecendo, dessa forma, as duas ciências. 
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APRESENTAÇÃO 
“Não tardei a perceber, no silêncio aparente dessas 

galerias, que havia um movimento, um murmúrio, algo 
que não pertencia ao segredo. Esses papeis […] 

deixados ali há muito tempo nada pediam, a não ser a 
possibilidade de rever a luz do dia. Esses papeis, não 
são papeis, e sim vidas de homens, história de países 

[...]”. 
 

Jules Michelet (1833) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto Alegre é uma instituição de excelência no ensino, 

pesquisa e extensão.  

No que tange a gestão documental o trabalho iniciou-

se no ano de 2007, com a contratação de consultoria para 

organização do acervo, bem como com a abertura de 

concurso para o cargo de arquivista. 

Dentro do contexto de expansão da valorização do 

patrimônio documental foi construído esse guia e 

inventário, oportunizando a difusão da documentação 

custodiada pela Divisão de Arquivo. 

Além desta versão impressa, é possível acessar os 

instrumentos de pesquisa através do sítio eletrônico: 

http://atom.ufcspa.edu.br/. As versões digitais foram 

descritas através do software ICA-AtoM (AtoM). 
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2 A DIVISÃO DE ARQUIVO DA UFCSPA 

 
Localização: 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
– UFCSPA 
Av. Ceará, 997 
Bairro: São João – Porto Alegre 
Rio Grande do Sul 
CEP: 90240-511 
 
 

 
 
 

Contato 
Telefone: 55 51 3519 3271 
Correio eletrônico: divarquivo@ufcspa.edu.br 

 
Funcionamento 
 
De segunda a sexta, das 08h às 17h. 
A Divisão de Arquivo não funciona aos finais de semana e 
em feriados. 
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2.1 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

A criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre aconteceu por 

um contexto de carência de médicos no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que 

muitos locais faltavam médicos para atender a população. 

A criação do Hospital de Clinicas de Porto Alegre foi um fator determinante 

para a criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Este fato poderia 

ocasionar a perda de professores da então Faculdade de Medicina da UFRGS em 

exercício na Santa Casa para esse hospital.  

Nesse sentido o professor Ruy Cirne Lima (provedor em exercício da Santa 

Casa) propôs no dia 07 de dezembro de 1953, em sessão ordinária da Mesa 

Administrativa a fundação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Proposta essa 

aprovada por unanimidade, sendo encaminhado um requerimento ao Arcebispo 

Dom Vicente Scherer - solicitando providências no atendimento do pedido. 

Sua criação, então, aconteceu em oito de dezembro de 1953 por Decreto do 

arcebispo Metropolitano de Porto Alegre com a denominação de Faculdade Católica 

de Medicina de Porto Alegre. Ligada a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre a 

faculdade foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº 50165, de 28 de janeiro de 

1961, em reconhecida de 02 de setembro de 1964, pelo Decreto nº 54.234.  

Em 1955, é publicado no Diário Oficial do Estado o estatuto da Faculdade. 

Nesse fica constituído uma associação civil, com duração indeterminada, que 

personificará o estabelecimento do ensino superior, sendo regida por uma comissão 

de chancelaria. Quanto ao funcionamento essa faculdade funcionaria nos hospitais 

da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ficando perpetuamente 

unida. Como sócio fundadores foram citados a Arquidiocese de Porto Alegre; a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; a Sociedade Literaria 

Antônio Vieira; o Doutor Waldemar Job; o Doutor Carlos de Britto Velho; o Doutor 

Gert Eduardo Secco Eichemberg; o Doutor Heitor Masson de Cirne Lima; e o 

professor Doutor Ivo Correa Meyer. Este último o primeiro Diretor da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre. 

O primeiro vestibular aconteceu no ano de 1961, 50 vagas disponibilizadas. 

Esse ato deu inicio ao seu funcionamento. A primeira aula acontece no dia 22 de 

março de 1961, em uma cerimônia solene com a presença de autoridades a citar 
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Cardeal Dom Vicente Scherer, o Prof. Ivo Corrêa Meyer (diretor), Heitor Masson de 

Cirne Lima, professores e alunos ingressantes. A primeira turma se formou em 1966. 

Em 22 de agosto de 1969, tornou-se um órgão de direito privado, passando a 

ter o nome de Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre.  

No dia 11 de dezembro de 1980, por meio da Lei nº 6.891, a instituição 

passou denominar-se Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 

Alegre (FFFCMPA). Em 1987, por força da Lei n° 7.596, de 10 de abril, foi 

enquadrada como Fundação Pública.  

Nesse momento histórico de contexto de federalização, os professores e 

funcionários técnicos passaram a serem funcionários públicos enquadrado no 

regime jurídico de estatutário, enquanto os alunos tiveram gratuidade em suas 

mensalidades.  

No ano de 2008, no dia 11 de janeiro, a antiga FFFCMPA adquiriu status de 

universidade, passando a ser denominada Fundação Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 

A UFCSPA é uma instituição especializada na área da saúde e atualmente 

oferece os Cursos de Graduação em: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Física 

Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Gestão em Saúde, Medicina, 

Nutrição, Psicologia, Tecnologia em Alimentos, Toxicologia Analítica. O curso de 

Medicina foi único do período compreendido entre 1961 a 2002, ano em que foram 

autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) os cursos de Biomedicina e 

Nutrição.  

 

2.2 ORIGEM DO MATERIAL RECOLHIDO E SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO  

 

A iniciativa de organização documental na UFCSPA começa efetivamente no 

ano de 2007. A partir dessa data, houve várias iniciativas no sentido de consolidar 

as políticas de gestão de documentos nessa instituição. A citar a publicação da 

Portaria nº 06/2009- PROAD (Pró-Reitoria de Administração) que define os 

procedimentos para a transferência de documentos à Divisão de Arquivos. 

Em 2009 foi instituída a Comissão Permanente de Avaliação Documental 

(CPAD) por intermédio da Portaria - Gab nº 39 de 22 de setembro de 2009.  
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Novas operações foram sendo acrescidas no rol de atividades do arquivo ao 

longo desses anos: serviço de assessoria aos departamentos/setores, assessoria 

para o projeto de digitalização e para o projeto do sistema de integração de arquivo 

e protocolo que visa unificar as informações já no momento do registro do 

documento. Nesse sistema serão utilizados os instrumentos técnicos: código de 

classificação e tabela de temporalidades da atividade-fim e da atividade-meio, 

visando o controle da documentação desde a sua criação.  

Os documentos de uma forma geral chegam ao arquivo em sua fase corrente.  

 

2.3 O HISTÓRICO DO ARQUIVO DA UFCSPA 

 

No documento denominado “Projeto de Emendas do Regimento da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre” tem se a primeira referência ao arquivo da 

instituição. Esse projeto não possui data, todavia infere-se que pertença ao período 

de 1953 a 1969.  

Consta no mesmo documento um capítulo pertinente aos serviços 

administrativos, no qual cabe ressaltar um artigo relativo à Secretaria. 

A Secretaria terá a seu cargo todo o serviço de escrituração de notas, de 
atos oficiais da Faculdade e a correspondência.  
§ 1º fazem parte da Secretaria as seguintes secções: 
a) Portaria 
b) Protocolo 
c) Arquivo  
d) Zeladoria 
§ 2º Nenhum documento poderá ser retirado, expedido ou divulgado sem 
prévio requerimento e despacho de autoridade competente. 
((FACULDADE..., [196-]a), s.p) 
 

No artigo subsequente tem-se outro destaque importante, segundo o qual:  

 
O arquivo destina-se à guarda e conservação dos papéis e 
documentos devidamente solucionados, de provas escritas feitas em 
concurso e exames, enfim de toda a documentação que lhe for confiada. 
[Coloca que ao arquivo compete]:  
a) organizar sistematicamente a catalogação e fichário do que estiver sob 
sua guarda, de modo que prontamente sejam encontrados os documentos 
procurados; 
b) extrair as certidões e atestados que devem ser expedidos pela 
Secretaria; 
c) cumprir as demais determinações da Direção. (FACULDADE..., [196-], 
[s.p]) 
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Na verificação da documentação de caráter histórico não se encontrou esse 

Regimento especial que poderia trazer referências ao arquivo. Entretanto, em 

verificação ao tipo documental folha de pagamento, do período de 1961 a 2008, 

referente ao corpo administrativo, observou-se que o primeiro registro de funcionário 

no arquivo foi no ano de 1978: Irma Carneiro Borges. Verificando o nome dessa 

funcionária nesse mesmo tipo documental encontra-se outro registro de data, no ano 

de 1970. Porém não está explícito se ele refere-se ao trabalho no Arquivo.  

Na Portaria nº 081-A/91 do Diário Oficial da União do dia 6 de dezembro de 

1991, está registrado que Irma Carneiro Borges foi contemplada com uma FG-7 para 

chefiar o Arquivo Geral e Protocolo Geral. 

O Arquivo esteve, até o ano de 2007, muito vinculado ao setor de protocolo, 

por funcionarem juntos. O Arquivo não era devidamente organizado. Por isso 

mesmo ano, foi contratada uma empresa para organização do arquivo. Em 2008, 

houve a inserção no quadro efetivo da UFCSPA do cargo de arquivista. 

Até 2009 o Arquivo funcionava em um prédio da UFCSPA. Agora suas 

atividades acontecem em outras instalações.  

A Divisão de arquivos custodia toda a documentação produzida e recebida 

pela UFCSPA. Documentos dos mais variados graus de importância são 

armazenados por essa divisão. 

Em termos de gestão de documentos a UFCSPA possui subordinação ao 

Arquivo Nacional e ao CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos), que tem como 

finalidade definir a política de arquivos públicos e privados, como órgão central do 

Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). Como órgão do poder executivo faz parte do 

Sistema de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal (SIGA). 

Atualmente o Arquivo está subordinado, administrativamente, ao 

Departamento de Serviços Gerais da Universidade. 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICA DO ACERVO 

 

A divisão de arquivo custodia documentação produzida e recebida por 

departamentos/setores da UFCSPA nas fases corrente, intermediária e permanente. 
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A cadeia de custodia, normalmente, muda quando os documentos já estão sob 

guarda dessa Divisão. 

A documentação arquivística é em sua grande maioria registrada em suporte 

de papel. 

 

2.5 CONSULTA AO ACERVO  

 

Os documentos estão disponíveis para consulta, com exceção dos que 

possuem restrição1 de acesso. Documentos de caráter permanente são 

disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela Divisão de 

Arquivo. 

O contato deve ser realizado previamente com a Divisão de Arquivo através 

do correio eletrônico (divarquivo@ufcspa.edu.br). Informações via contato telefônico 

não são permitidas. O acesso aos documentos ocorre através de agendamentos 

com a equipe da Divisão de Arquivo. 

A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

 

2.6 REPRODUÇÃO  

 

Os documentos impressos poderão ser reproduzidos através de processo 

reprográfico de digitalização e/ou fotografia2. 

 

2.7 EMPRÉSTIMOS  

 

O empréstimo de documentos é permitido aos órgãos internos da UFCSPA.  

O empréstimo para finalidades administrativas é providenciado no prazo de 5 

(cinco) dias uteis a partir da data de solicitação.  

 

                                                            
1 Documentos elencados conforme capítulo IV da lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
2 O pesquisador pode tirar fotografia do documento disponibilizado. 
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2.8 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

O inventário dos fundos fechados encontra-se publicado de forma impressa 

passível de consulta na Divisão de Arquivo UFCSPA e disponível no sitio eletrônico 

http://atom.ufcspa.edu.br/. 

 

2.9 EQUIPE TÉCNICA 

 

Arquivista Graziella Cé 

Prof. Dr. Daniel Flores 

Estagiários da Divisão de Arquivo 
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3 O ACERVO 
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A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre possui raízes 

na década de 50. Seu acervo está constituído por um fundo aberto denominado 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre código de referência 

BR RSUFCSPA e quatro fundos fechados a citar: Faculdade Católica de Medicina 

referência FFCMED; Fundação Faculdade Católica de Medicina referência FCMED; 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre referência 

FFFFCMPA; Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

referência FFFFCMPA-U. 

A descrição dos fundos fechados e aberto adota a Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística – NOBRADE. A apresentação de fundos ocorre por ordem 

cronológica crescente. 

A norma prevê a existência de oito áreas a citar: identificação; 

contextualização; conteúdo e estrutura; condições de acesso e uso; fontes 

relacionadas; notas; controle da descrição; pontos de acesso e indexação de 

assuntos. 

Neste guia optou-se por apresentar as descrições sucintas dos fundos 

fechados custodiados pela Divisão de Arquivo da UFCSPA, contendo os seguintes 

elementos de descrição: código de referência, título, data, dimensão e suporte, 

nome do produtor, história administrativa, procedência, âmbito e conteúdo, 

avaliação, eliminação e temporalidade, sistema de arranjo, condições de acesso, 

idioma, características e requisitos técnicos, instrumentos de pesquisa. Também 

será apresentado o fundo aberto UFCSPA. 
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4  OS  FUNDOS 
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4.1 FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA 

 

Código de referência: BR RSUFCSPA FFCMED 

Título: Faculdade Católica de Medicina 

Data (s): 1953-1969 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 15 metros 

lineares de documentos. 

Nome do produtor: Faculdade Católica de Medicina 

História administrativa: A criação da Faculdade Católica de Medicina 

de Porto Alegre aconteceu por um contexto de carência de médicos no 

Estado do Rio Grande do Sul, além da criação do Hospital de Clinicas de 

Porto Alegre. Esse fato poderia ocasionar a perda de professores da então 

Faculdade de Medicina da UFRGS para esse hospital.  

Nesse sentido o professor Ruy Cirne Lima (provedor em exercício da 

Santa Casa) propôs no dia 07 de dezembro de 1953, em sessão ordinária da 

Mesa Administrativa a fundação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. 

Proposta essa aprovada por unanimidade, sendo encaminhado um 

requerimento ao Arcebispo Dom Vicente Scherer, solicitando providências no 

atendimento do pedido. 

Dom Vicente Scherer diz no Decreto de criação que atendendo ao 

requerimento da mesa administrativa da Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre e considerando os benefícios que, para a 

difusão da fé, o ensino e o mesmo hospital de indigente, que aquela 

Irmandade mantem, advirá da criação de uma Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre. 
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O Decreto possui três artigos a citar: Art°1- Fica criada, na Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, a Faculdade Católica de Medicina de Pôrto Alegre; 

Art°2 - Ficam nomeados os Srs. Prof. Dr. Ivo Corrêa Meyer, Dr. Carlos de Britto 

Velho, Dr. Waldemar Job, Dr. Heitor Masson Cirne Lima e Dr. Gert Eduardo Secco 

Eichemberg, para, em comissão sob a presidência do primeiro, promover a 

organização da mesma Faculdade; Art°3 – A mesa administrativa da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre poderá encarregar à Companhia de 

Jesus mediante Convênio por Nos previamente aprovado, a fundação, a 

manutenção e a administração da mesma Faculdade. 

Portanto, criada em 08 de dezembro de 1953 por Decreto do Arcebispo 

Metropolitano de Porto Alegre com a denominação de Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre e autorizada a funcionar pelo Decreto nº 50165, de 28 de 

janeiro de 1961, foi reconhecida pelo Decreto nº 54.234, de 02 de setembro de 1964. 

A Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre estava ligada a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre. Em 26 de abril de 1955, é publicado no Diário Oficial 

do Estado o estatuto desta faculdade. Nesse fica constituído uma associação civil 

que personificará o estabelecimento do ensino superior, a ser organizado e mantido 

pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre com a cooperação 

da Província do Brasil Meridional da Companhia de Jesus com aprovação do 

Excelentíssimo e Verendíssimo Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre. Essa 

associação durará por tempo indeterminado, sendo regida por uma comissão de 

chancelaria, composta por 05 membros. Quanto ao funcionamento essa faculdade 

funcionará nos hospitais da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 

ficando perpetuamente unida. Como sócios fundadores foram citados a Arquidiocese 

de Porto Alegre; a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; a 

Sociedade Literária Antônio Vieira; o professor Doutor Ivo Correa Meyer; o Doutor 

Waldemar Job; o Doutor Carlos de Britto Velho; o Doutor Gert Eduardo Secco 

Eichemberg; o Doutor Heitor Masson de Cirne Lima. O primeiro Diretor da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre é o professor Doutor Ivo Correa Meyer. 

A construção do prédio da Faculdade foi uma aspiração desde o início como 

observado na Ata da Mesa Administrativa da Santa Casa da data de 14 de maio de 

1965. Posteriormente se notam outras tratativas nesse sentido, inclusive com 

criação de uma comissão com o objetivo de avaliar os prédios a serem vendidos 
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para captação de recursos no ano de 1956. Essa comissão tinha a seguinte 

composição: Irmão, Mesários Srs. Manlio Pratti Agrifoglio, Armenio Golland e Albano 

Volkmer. 

Em sessão Administrativa, livro 17, folha 21 de 22 de maio de 1957 fica 

decidido à construção imediata dos edifícios componentes do Centro Hospitalar com 

“1. inicio imediato da construção dos edifícios componentes do Centro Hospitalar, 

com a desocupação tão pronto quanto possível dos prédios de aluguel situados na 

área tendo preferência a Maternidade, a Faculdade Católica de Medicina e a de 

Farmácia, o Necrotério e o Centro Cirúrgico para hospitalização retribuída. 2. 

Alienação de quantos imóveis forem necessários, fora do quarteirão da Santa Casa, 

para, com o respectivo produto, constituir-se o Fundo de Construção do Centro 

Hospitalar, destinado exclusivamente ao custeio das construções respectivas”. 

Em 23 de junho de 1957 foi lançada a pedra fundamental, com a presença de 

inúmeras autoridades entre as quais Ildo Meneghetti (governador do Estado), 

Arcebispo Dom Vicente Scherer entre outros.  As autoridades foram recepcionadas 

pelo Dr. Albano Volkmer, então provedor da Santa Casa.  Nesse dia o Dr. Ivo Corrêa 

Meyer falou em nome dessa faculdade. 

No Regimento da Faculdade Católica de Medicina em seu artigo 1° diz que foi 

“criada em 08 de dezembro de 1953, por decreto do sr. Arcebispo Metropolitano , D. 

Vicente Scherer, organizada e mantida pela IRMANDADE SANTA CASA DE 

MISERICÓRIDA DE PÔRTO ALEGRE, com a cooperação da Província do Brasil 

Meridional da Companhia de Jesus, reger-se-á pela Legislação Federal em vigor, 

pelo presente regimento e pelas instruções elaboradas pelo Conselho Técnico 

Administrativo”.  

No regimento dessa instituição diz que essa instituição tem por fim: ministrar o 

ensino médico de modo a permitir a formação de profissionais aptos ao exercício da 

Medicina; promover a investigação científica, seja a pesquisa experimental, seja a 

clínica, visando a evolução e o aperfeiçoamento da Medicina; contribuir para o 

aprimoramento da cultura e da ciências médicas, através de  atividades de ordem 

científica, educativa e social; e ministrar o ensino médico tendo em vista a formação 

de professores de Medicina. 

Segundo esse regimento as fontes de renda dessa Faculdade são 

provenientes: subvenções; das taxas escolares, certidões, transferências e 
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certificados; das percentagens reduzidas das taxas de frequência de cursos 

equiparados, de aperfeiçoamento, especialização e livres; das taxas de exames dos 

alunos inscritos e que houverem perdido direito de exame; das taxas de promoção e 

de exame, de fim de ano, dos alunos dos cursos seriados; das porcentagens das 

taxas de outros exames; dos juros e outros interesses relativos aos bens 

patrimoniais; do produto da venda de exemplares do regimento dos programas, de 

segunda via de caderneta e cartões de matrícula e outras rendas eventuais. 

Em 20 de dezembro de 1960 o Egrégio Conselho Nacional de Educação 

concedeu parecer favorável ao funcionamento da Faculdade Católica de Medicina 

de Porto Alegre. O Decreto nº 50.165 de 28 de janeiro de 1961 concede autorização 

para o funcionamento do Curso de Medicina.  

O primeiro vestibular aconteceu no dia 23 de fevereiro de 1961 com 50 vagas. 

Tinham mais 15 aprovados que buscaram junto à Direção a possibilidade de 

aproveitamento, sendo que conseguiram um resultado positivo. Portanto, a turma 

passou a ter 65 alunos. O primeiro colocado no Concurso de Habilitação à primeira 

série do presente ano foi Telmo Pedro Bonamigo, seguido dos outros candidatos. 

 A primeira aula acontece no dia 22 de marco de 1961. Sendo uma cerimônia 

solene com a presença de autoridades a citar Cardeal Dom Vicente Scherer, o Prof. 

Ivo Corrêa Meyer (diretor), Heitor Masson de Cirne Lima, professores e alunos 

ingressantes.  Segundo Pedro Telmo Bonamigo (2007. p. 49) o Prof. Carlos de Brito 

Velho proferiu a primeira aula inaugural que versou sobre a natalidade, a vida e a 

importância de preservá-la. A primeira turma se formou em 1966 no dia 12 de 

dezembro, no Teatro Leopoldina localizado na Avenida Independência. 

Pedro Telmo Bonamigo (2007) dispõe que como essa faculdade era privada, 

sem fins lucrativos precisava de aporte financeiro provindos de matricula e das 

prestações dos alunos. No entanto, existiam muitas bolsas de estudos e uma receita 

menor que as despesas. Fatores esses que dificultava o mantimento dessa nova 

instituição. Nesse momento histórico, os professores não recebiam honorários. 

Posteriormente recebem valores simbólicos de remuneração. 

As disciplinas existentes nesse contexto eram: Anatomia Geral, Anatomia 

Patológica, Biofísica, Bioquímica, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, 

Cirurgia Torácica, Dermatologia, Doenças Infecciosas e Parasitárias, Endocrinologia, 

Farmacologia, Fisiologia, Gastrenterologia, Ginecologia, Hematologia, Histologia, 
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Medicina Interna, Medicina Legal, Medicina Preventiva, Microbiologia, Nefrologia, 

Neurocirurgia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Otorrinolaringologia, Parasitologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, 

Puericultura, Radiologia, Reumatologia e Urologia. 

Em 1964 ocorre a implantação de Residência Médica. Em 1968 é implantado 

o primeiro curso de pós-graduação lato sensu. 

O primeiro diretor dessa faculdade foi o Prof. Ivo Correa Meyer, atuando de 

1961 a 1966, sendo o paraninfo da primeira turma de Medicina. Passou o cargo ao 

seu Vice-Diretor Heitor Masson Cirne Lima que administrou de 1967 a 1973. 

 

Procedência: Documentos acumulados pela própria faculdade. Existe 

também a possibilidade de consulta a Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre.  

Âmbito e conteúdo: Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas 

ao ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções 

concernentes a atividade-meio. 

Avaliação, eliminação e temporalidade: Foram eliminados documentos referente à 

atividade-meio e atividade-fim. São guardadas amostras dos conjuntos documentais 

para demostrar como eram realizadas as atividades. As atas da CPAD, assim como 

listagens e editais de eliminação estão disponíveis para consulta, através do contato 

com a Divisão de Arquivo.  

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

Existência e localização dos originais: Documentos originais. Encontram-se na 

Divisão de Arquivo da UFCSPA e também na Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre. 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Os documentos estão em estado de conservação 

regular, apresentando sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento 

do suporte, podendo necessitar de pequenos reparos. 
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Observações: Fundo fechado. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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4.2 FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA 

 

Código de referência: BR RSUFCSPA FFFCMED 

Título: Fundação Faculdade Católica de Medicina 

Data (s): 1969-1980 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 22 metros 

lineares de documentos. 

Nome do produtor: Fundação Faculdade Católica de Medicina 

História administrativa: Na Sessão Extraordinária da Mesa Administrativa 

de 31 de maio de 1967 do Livro 18 folha 6 é realizada a leitura do oficio – Of 

n° 029/67- IW - enviado ao Exmo. Sr. Dr.Tarso Dutra, então Ministro da 

Educação e Cultura. Esse ofício menciona como solução a necessidade a 

federalização da Faculdade Católica de Medicina. 

A Fundação Faculdade Católica de Medicina tornou-se um órgão de 

direito privado, dotada de personalidade jurídica de direito privado e 

vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, passando a ter o nome de 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre no dia 22 de 

agosto de 1969. 

O parecer n° 908/70 do Conselho Federal de Educação comunica ser 

favorável à aprovação do Regimento da Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre. Na Sessão da Mesa Administrativa do livro 18 da 

folha 11V está inserido o Estatuto da Fundação de direito privado da 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Nesse estatuto no Art 1º - 

A Fundação “Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre” é uma 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Porto Alegre, 

Capital do Estado do Rio Grande do Sul, criada em execução ás disposições 

do Decreto-Lei federal n° 781, de 22 de agosto de 1969. No Art 2º - A 

Fundação “Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre” gozará de 

autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar. 

223 



23 
 

O Art. 3º - O prazo de duração é indefinido e o seu patrimônio, em caso de 

extinção, terá o destino que o governo federal lhe atribuir, cumprido previamente o 

disposto no número 3° ao Art. 5 deste Estatuto. 

 No regimento dessa instituição diz que essa instituição tem por fim: ministrar 

o ensino médico de modo a permitir a formação de profissionais aptos ao exercício 

da Medicina; promover a investigação científica, seja a pesquisa experimental, seja 

a clínica, visando a evolução e o aperfeiçoamento da Medicina e a divulgação 

científica e técnica, especialmente aplicáveis, em bases nacionais, à cito-oncologia; 

contribuir para o aprimoramento da cultura e da ciências médicas, através de  

atividades de ordem científica, educativa e social; e ministrar o ensino médico tendo 

em vista a formação de professores de Medicina. 

Os recursos dessa fundação são provenientes das dotações orçamentária, 

que lhe for destinadas anualmente no Orçamento da República, de acordo com o 

disposto no art. 4º do decreto-lei n° 781 de 22 de agosto de 1969. Bem como das 

taxas escolares, certidões, transferências e certificados; das percentagens 

deduzidas das taxas de frequência de cursos de pós-graduação, - de mestrado, 

doutorado e de – aperfeiçoamento, e de extensão; dos juros e outros interesses 

relativos aos bens patrimoniais; do produto da venda de exemplares do Regimento, 

dos programas, de segundas vias de cadernetas e cartões de matrícula e de outras 

rendas eventuais, conforme dispõe o Regimento. 

Ocorre uma ampliação em termos da necessidade de divulgação da pesquisa 

cientifica com destaque para a área de cito-oncologia. 

Do período de 1974 a 1978 o diretor foi Antônio Azambuja. 

Procedência: Documentos acumulados pela própria faculdade. Existe 

também a possibilidade de consulta a Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre.  

Âmbito e conteúdo: Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas 

ao ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções 

concernentes a atividade-meio. 

Avaliação, eliminação e temporalidade: Foram eliminados documentos referente à 

atividade-meio e atividade-fim. São guardadas amostras dos conjuntos documentais 

para demostrar como eram realizadas as atividades. As atas da CPAD, assim como 
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listagens e editais de eliminação estão disponíveis para consulta, através do contato 

com a Divisão de Arquivos.  

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

Existência e localização dos originais: Documentos originais. Encontram-se na 

Divisão de Arquivo da UFCSPA e também na Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Os documentos estão em estado de conservação 

regular, apresentando sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento 

do suporte, podendo necessitar de pequenos reparos. 

Observações: Fundo fechado. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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4.3 FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE 
 

Código de referência: BR RSUFCSPA FFFFCMPA 

Título: Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 

Alegre 

Data (s): 1980-1987 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 12 metros 

lineares de documentos. 

História administrativa: A Lei nº 6.891 de 11 de dezembro de 1980- 

publicação no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 1980 - a 

transforma em uma fundação dotada de personalidade jurídica de direito 

privado e vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. Essa lei foi 

assinada pelo Presidente João Figueiredo e pelo Ministro Ibrahim Abi-

ackel. 

 Quanto aos bens a Lei nº 6.891, no Art 3º inciso I - consta a 

doação dos bens móveis e imóveis pela Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre. No entanto, § 2º Extinguindo-se a 

Fundação, alterando-se os seus objetivos ou deixando de ser utilizado o 

Hospital Geral da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre no ensino de clínicas da instituição, reverterão à Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre os bens por ela doados, 

sendo os demais bens incorporados ao patrimônio da União. 

Segundo a Lei 6.891 Art. 4º os recursos financeiros da Fundação 

Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre serão 

provenientes de:  

I - dotação consignada anualmente no orçamento da União;  

II - doações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitos ou 

concedidos pela União, Estados, Municípios e por quaisquer entidades 

públicas ou particulares;  
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III - remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares, 

mediante convênios ou contratos;  

IV - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobrados pela prestação de 

serviços educacionais, com observância das normas legais em vigor;  

V - resultado de operação de crédito e juros bancários; e 

VI - receitas eventuais. 

Do período compreendido entre 1979 a 1988 o cargo de diretor foi ocupado 

por Heitor Masson de Cirne Lima. 

Procedência: Documentos acumulados pela Fundação Federal de Ciências 

Médicas de Porto Alegre. 

Âmbito e conteúdo: Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas 

ao ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções 

concernentes a atividade-meio. 

Avaliação, eliminação e temporalidade: Foram eliminados documentos referente à 

atividade-meio e atividade-fim. São guardadas amostras dos conjuntos documentais 

para demostrar como eram realizadas as atividades. As atas da CPAD, assim como 

listagens e editais de eliminação estão disponíveis para consulta, através do contato 

com a Divisão de Arquivo. 

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Os documentos estão em estado de conservação 

regular, apresentando sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento 

do suporte, podendo necessitar de pequenos reparos. 

Observações: Fundo fechado. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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4.4 FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE  
 

Código de referência: BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U 

Título: Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

Data (s): 1987-2008 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 56 metros 

lineares de documentos. 

História administrativa: A Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987 a enquadra 

como fundação pública.  

Em 1987 com sua federalização, tornando-se fundação pública, muda 

sua formação jurídica e administrativa, pois os funcionários da instituição 

passam ao regime jurídico estatutário, seguindo leis emitidas diretamente 

pelo governo federal. Além disso, enquanto instituição essencialmente pública 

segue as políticas definidas pelo MEC em todos os âmbitos de sua atuação, 

pois não tem mais a parte privada que fazia parte de sua constituição; a 

incidência de impostos e o repasse de orçamento (outras fontes de recursos, 

pois não existem mais o capital privado) também sofrem alterações.  Os 

alunos tiveram gratuidade em suas mensalidades. 

Em 2004 foi criado o curso de Biomedicina e Nutrição. Em 2007 foi 

criado o curso de Fonoaudiologia e em 2008 foi criado o curso de Psicologia. 

Em 1988, são ofertados cursos de pós-graduação stricto sensu, em 

nível de Mestrado, seguido posteriormente pelo Doutorado. 

Ordem de diretores:  

 1989 a 1992 - Jorge Escobar Pereira Lima. 

 1992 a 1996 - Oscar May Pereira.  

 1996 a 2000 – Jorge Lima Hetzel 

 2000 a 2004 - Jorge Lima Hetzel 

 2004 a 2008 – Miriam da Costa Oliveira 
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Âmbito e conteúdo: Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas 

ao ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções 

concernentes a atividade-meio. 

Avaliação, eliminação e temporalidade: Foram eliminados documentos referente à 

atividade-meio e atividade-fim. São guardadas amostras dos conjuntos documentais 

para demostrar como eram realizadas as atividades. As atas da CPAD, assim como 

listagens e editais de eliminação estão disponíveis para consulta, através do contato 

com a Divisão de Arquivo. 

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Os documentos estão em estado de conservação 

regular, apresentando sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento 

do suporte, podendo necessitar de pequenos reparos. 

Observações: Fundo fechado. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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4.5 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

 

Código de referência: BR RSUFCSPA  

Título: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

Data (s): 2008-atual 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 74 metros 

lineares de documentos. 

História administrativa: No ano de 2008, no dia 11 de janeiro, a antiga 

FFFCMPA adquiriu status de universidade, passando a ser denominada 

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

(UFCSPA). 

A UFCSPA é uma instituição especializada na área da saúde e 

atualmente oferece os seguintes Cursos de Graduação: Biomedicina, 

Enfermagem, Farmácia, Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Gastronomia, Gestão em Saúde, Medicina, Nutrição, Psicologia, Tecnologia 

em Alimentos, Toxicologia Analítica.  

Em 2009 foi criado o curso de Enfermagem e Fisioterapia. Em 2010 foi 

criado o curso de Farmácia; em 2012 foi criado o curso de Gastronomia e 

Toxicologia Analítica. Em 2014 foram criado Física Médica, Gestão em 

Saúde, Informática Biomédica e Tecnologia em Alimentos. 

Foi eleita como Reitora a Prof.ª Miriam da Costa Oliveira para 

mandato de 2008 a 2012. Sendo reeleita para mandato de 2012 a 2016. 

A missão dessa instituição constitui-se em produzir e compartilhar 

conhecimento e formar profissionais da área das ciências da saúde com 

princípios humanistas e responsabilidade social. 

Tem como visão institucional ser modelo de instituição de ensino 

superior e referência nacional na área de ciências da saúde 
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Procedência: Documentos acumulados pela UFCSPA. 

Âmbito e conteúdo: Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas 

ao ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções 

concernentes a atividade-meio. 

Avaliação, eliminação e temporalidade: Foram eliminados documentos referente à 

atividade-meio e atividade-fim. São guardadas amostras dos conjuntos documentais 

para demostrar como eram realizadas as atividades.  

As atas da CPAD, assim como listagens e editais de eliminação estão disponíveis 

para consulta, através do contato com a Divisão de Arquivo 

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Documentos estão em um bom estado de conservação. 

Observações: Fundo aberto. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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PREFÁCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não tardei a perceber, no silêncio aparente dessas 
galerias, que havia um movimento, um murmúrio, algo que 
não pertencia ao segredo. Esses papeis […] deixados ali há 
muito tempo nada pediam, a não ser a possibilidade de 
rever a luz do dia. Esses papeis, não são papeis, e sim 
vidas de homens, história de países [...]”. 

Jules Michelet, 1833 
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. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre é uma 

instituição de excelência no ensino, pesquisa e extensão, sendo que em 2008 se 

transforma em universidade. Possui uma evolução constante de criação de curso e 

de crescimento estrutural. 

 No que tange a gestão documental o trabalho iniciou-se no ano de 2007, com 

a contratação de consultoria para organização do acervo, bem como a abertura de 

concurso para o cargo de arquivista. 

Dentro do contexto de expansão da valorização do patrimônio documental foi 

construído esse inventário, oportunizando a difusão da documentação custodiada 

pela Divisão de Arquivo. 

Além desta versão impressa, é possível acessar os instrumentos de pesquisa 

através do sítio eletrônico: http://atom.ufcspa.edu.br/.  
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

A criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre aconteceu por 

um contexto de carência de médicos no Estado do Rio Grande do Sul. Em 1954 

houve a criação de uma Faculdade de Medicina na cidade de Santa Maria, visando 

o atendimento da região central, noroeste e sudoeste desse estado. No entanto, a 

carência ainda era notória, sendo que muitos locais faltavam médicos para atender a 

população. 

A criação do Hospital de Clinicas de Porto Alegre foi um fator determinante, 

pois isso poderia ocasionar a perda de professores da então Faculdade de Medicina 

da UFRGS em exercício na Santa Casa para esse hospital.  

Nesse sentido o professor Ruy Cirne Lima (provedor em exercício da Santa 

Casa) propôs no dia 07 de dezembro de 1953, em sessão ordinária da Mesa 

Administrativa a fundação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Proposta essa 

aprovada por unanimidade, sendo encaminhado um requerimento ao Arcebispo 

Dom Vicente Scherer - solicitando providências no atendimento do pedido. 

Sua criação, então, aconteceu em oito de dezembro de 1953 por Decreto do 

arcebispo Metropolitano de Porto Alegre com a denominação de Faculdade Católica 

de Medicina de Porto Alegre e autorizada a funcionar pelo Decreto nº 50165, de 28 

de janeiro de 1961, foi reconhecida pelo Decreto nº 54.234, de 02 de setembro de 

1964.  
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A Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre estava ligada a Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Em 1955, é publicado no Diário Oficial do 

Estado o estatuto desta faculdade. Nesse fica constituído uma associação civil que 

personificará o estabelecimento do ensino superior, durando por tempo 

indeterminado, sendo regida por uma comissão de chancelaria. Quanto ao 

funcionamento essa faculdade funcionará nos hospitais da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ficando perpetuamente unida. Como sócio 

fundadores foram citados a Arquidiocese de Porto Alegre; a Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre; a Sociedade Literaria Antônio Vieira; o 

professor Doutor Ivo Correa Meyer; o Doutor Waldemar Job; o Doutor Carlos de 

Britto Velho; o Doutor Gert Eduardo Secco Eichemberg; o Doutor Heitor Masson de 

Cirne Lima. O primeiro Diretor da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre é 

o professor Doutor Ivo Correa Meyer.  

O primeiro vestibular aconteceu no ano de 1961 com 50 vagas. Esse ato deu 

inicio ao seu funcionamento. A primeira aula acontece no dia 22 de marco de 1961. 

Sendo uma cerimônia solene com a presença de autoridades a citar Cardeal Dom 

Vicente Scherer, o Prof. Ivo Corrêa Meyer (diretor), Heitor Masson de Cirne Lima, 

professores e alunos ingressantes. A primeira turma se formou em 1966. 

Em 22 de agosto de 1969, tornou-se um órgão de direito privado, passando a 

ter o nome de Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre.  

No Estatuto de 1969, referente à Fundação Faculdade Católica de Medicina 

de Porto Alegre mantem a personalidade de Direito Privado. Quanto aos bens, a Lei 

nº 6.891 diz que § 2º Extinguindo-se a Fundação, alterando-se os seus objetivos ou 

deixando de ser utilizado o Hospital Geral da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre no ensino de clínicas da instituição, reverterão à 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre os bens por ela doados, 

sendo os demais bens incorporados ao patrimônio da União. 

No dia 11 de dezembro de 1980, por meio da Lei nº 6.891, a instituição 

passou denominar-se Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 

Alegre (FFFCMPA). Em 1987, por força da Lei n° 7.596, de 10 de abril, foi 

enquadrada como Fundação Pública.  

 
241 

 



8 

Nesse momento histórico de contexto de federalização, os professores e 

funcionários técnicos passaram a serem funcionários públicos enquadrados no 

regime jurídico de estatutário, enquanto os alunos tiveram gratuidade em suas 

mensalidades.  

No ano de 2008, no dia 11 de janeiro, a antiga FFFCMPA adquiriu status de 

universidade, passando a ser denominada Fundação Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 

 A UFCSPA é uma instituição especializada na área da saúde e atualmente 

oferece os Cursos de Graduação em: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Física 

Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Gestão em Saúde, Medicina, 

Nutrição, Psicologia, Tecnologia em Alimentos, Toxicologia Analítica. O curso de 

Medicina foi único do período compreendido entre 1961 a 2002, ano em que foram 

autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) os cursos de Biomedicina e 

Nutrição. 
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O HISTÓRICO DO ARQUIVO DA UFCSPA 

 

 

No documento denominado “Projeto de Emendas do Regimento da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre” tem se a primeira referência ao arquivo da 

instituição. Esse projeto não possui data, todavia infere-se que pertença ao período 

de 1953 a 1969.  

Consta no mesmo documento um capítulo pertinente aos serviços 

administrativos, no qual cabe ressaltar um artigo relativo à Secretaria. 

 

A Secretaria terá a seu cargo todo o serviço de escrituração de notas, de 
atos oficiais da Faculdade e a correspondência.  
§ 1º fazem parte da Secretária as seguintes secções: 
a) Portaria 
b) Protocolo 
c) Arquivo  
d) Zeladoria 
§ 2º Nenhum documento poderá ser retirado, expedido ou divulgado sem 
prévio requerimento e despacho de autoridade competente. 
((FACULDADE..., [196-]a), s.p) 

 

No artigo subsequente tem-se outro destaque importante, segundo o qual:  

 

O arquivo destina-se à guarda e conservação dos papéis e documentos 
devidamente solucionados, de provas escritas feitas em concurso e 
exames, enfim de toda a documentação que lhe for confiada. 
Coloca que ao arquivo compete:  
a) Organizar sistematicamente a catalogação e fichário do que estiver sob 
sua guarda, de modo que prontamente sejam encontrados os documentos 
procurados; 
b) Extrair as certidões e atestados que devem ser expedidos pela 
Secretaria; 
c) Cumprir as demais determinações da Direção. (FACULDADE..., [196-], 
[s.p]) 

 

A verificação da documentação de caráter histórico não se encontrou esse 

Regimento especial que poderia trazer referências ao arquivo.  
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Em verificação ao tipo documental folha de pagamento, do período de 1961 a 

2008, referente ao corpo administrativo, observou-se que o primeiro registro de 

funcionário no arquivo foi no ano de 1978: Irma Carneiro Borges. Mas verificando o 

nome dessa funcionária nesse mesmo tipo documental encontra-se um outro 

registro de data, no ano de 1970. Porém não está explícito se ele refere-se ao 

trabalho no Arquivo.  

Na Portaria nº 081-A/91 do Diário Oficial da União do dia 6 de dezembro de 

1991, está registrado que Irma Carneiro Borges foi contemplada com uma FG-7 para 

chefiar o Arquivo Geral e Protocolo Geral. 

O Arquivo esteve, até o ano de 2007, muito vinculado ao setor de protocolo, 

pois eles funcionavam juntos. Como o protocolo atendia ao público e necessitava 

atenção permanente. Nesse mesmo ano, foi contratada uma empresa para 

organização do arquivo. Essa empresa se chama Acervo Comércio e Serviços Ltda. 

Em 2008, houve a inserção no quadro efetivo da UFCSPA do cargo de arquivista. 

Em dezembro de 2009, o Arquivo foi transferido para outras instalações em 

função da construção de um novo prédio devido à expansão da Universidade e 

também pelo falta de planejamento de um espaço próprio para essa Divisão no 

prédio novo. O local onde estava o Arquivo teve que ser demolido.  

A Divisão de arquivos custodia toda a documentação produzida e recebida 

pela UFCSPA. Documentos dos mais variados graus de importância são 

armazenados por essa divisão. 

Em termos de gestão de documentos a UFCSPA possui subordinação ao 

Arquivo Nacional e ao CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos), que tem como 

finalidade definir a política de arquivos públicos e privados, como órgão central do 

Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). Como órgão do pode executivo faz parte do 

Sistema de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal (SIGA). 

 Atualmente o Arquivo está subordinado, administrativamente, ao 

Departamento de Serviços Gerais da Universidade. 
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              FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência  

BR RSUFCSPA FFCMED 

1.2 Título:  

Faculdade Católica de Medicina 

1.3 Data(s):  

 1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais. Aproximadamente 15 metros lineares de documentos. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor  

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

2.2 História administrativa 

A criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre aconteceu por 

um contexto de carência de médicos no Estado do Rio Grande do Sul, além da 

criação do Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Esse fato poderia ocasionar a perda 

de professores da então Faculdade de Medicina da UFRGS para esse hospital.  

Foi criada em 08 de dezembro de 1953 por Decreto do Arcebispo 

Metropolitano de Porto Alegre com a denominação de Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre e autorizada a funcionar pelo Decreto nº 50165, de 28 de 

janeiro de 1961, foi reconhecida pelo Decreto nº 54.234, de 02 de setembro de 1964. 

2.3 História arquivística 

A construção da história cultural da UFCSPA está constituída por meio da 

simbologia e registros documentais. Esses comprovam e testemunham suas 

atividades, mudanças institucionais e administrativas. Essas mudanças implicaram 

na construção e reconstrução de sua identidade, sendo registrados nos documentos 

desse momento histórico. 
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A produção dos documentos seguia normativas de uma instituição privada, 

possuindo muitos registros referente as situações políticas, assim como projetos 

estruturais de criação de prédios, espaços físicos, etc. Nesse arquivo verifica-se um 

cunho religioso e cultural muito acentuado, visto que era ligada a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre. 

A Divisão de Arquivos custodia os documentos da Faculdade Católica de 

Medicina, sendo documentos textuais. A documentação está tendo um tratamento 

arquivístico e sendo preservada de forma cuidadosa. Esses documentos serão 

digitalizados e divulgados a fim de preservar os conjuntos documentais e prover a 

pesquisa. 

2.4 Procedência  

Documentos custodiados pelo arquivo e fruto das funções e atividades dessa 

instituição. Existe também a possibilidade de consulta a Santa Casa de Misericórdia 

de Porto Alegre.  

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

 A Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre produziu documentos 

referentes à estrutura administrativa a citar regimentos, proposição de regimento e 

estatuto, assim como documentos que fazem referência a construção do prédio 

onde a faculdade funcionaria. Quanto a documentos de ensino, pesquisa e extensão 

têm se registros dos primeiros alunos formados, livros de chamadas, 

correspondência referente à criação de residência médica, assim como cursos.  

 Os conjuntos documentais componentes do fundo FFCMED têm a função de 

provar, testemunhar e informar a criação e organização de uma faculdade ligada a 

uma instituição hospital a citar a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade  

 Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim, 

que eram passíveis de eliminação. Todavia, são guardadas amostras dos conjuntos 

documentais para demostrar como eram realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo não recebe acréscimos 

3.4 Sistema de arranjo  
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Na construção do arranjo foram adotados os seguintes níveis: fundo e série. 

Composto pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; 

Extensão; Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está 

organizado em série referente atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso:  

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de caráter 

permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela 

Divisão de Arquivo. 

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 

A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 

Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma 

Português. 

4.5 Instrumentos de pesquisa  

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFCSPA e 

também na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

 

6. Área de Notas 
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6.1 Notas sobre conservação 

Os documentos estão em estado de conservação regular, apresentando 

sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento do suporte, podendo 

necessitar de pequenos reparos. 

6.2 Notas gerais 

Esse fundo apresenta uma vinculação da Faculdade com a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, visto que era mantenedora da instituição.  

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo Fechado 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2006. 

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 01 de setembro de 2015 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Faculdade Católica de Medicina, Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil. 
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                FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

 

1 Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

2.3 História arquivística 

Esse acervo reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades 

concernentes à política de pessoal, ao controle material, patrimonial, assim como o 

orçamentário e financeiro. Também, traz informações sobre o funcionamento dessa 

instituição e das atividades de comunicação, documentação e informação. 

Esses conjuntos documentais comprovam e testemunham as atividades da 

instituição, as mudanças institucionais e as administrativas, incluindo documentos 

relativos à criação dessa faculdade até aspectos relativos a construção de seus 

prédios. 

Este conjunto documental reflete o início da estruturação da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 
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3.1 Âmbito e conteúdo 

Reflete a história administrativa e jurídica desta instituição. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos as atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes à AG. 
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             FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

O acervo do ensino superior dispõe de conjuntos documentais relativos à 

criação do curso, à criação de departamentos e as relações com o MEC. Traz de 

uma forma geral documentos referentes à concepção, organização e funcionamento 

do ensino superior com as normativas que dispõe sobre os fundamentos teórico-

metodológico de organização dos cursos disponibilizados pela faculdade a citar 

estruturação curricular, programas didáticos, informações de matrícula e da vida 

acadêmica dos alunos. 

A Divisão de Arquivo custodia a documentação referente à graduação: livros 

de chamada, dossiês de alunos, cardex, livro de matricula, atas de estágio. 

 Quanto à pós-graduação possui documentos referentes a curso de 

especialização, além de documentos concernentes a vida acadêmica dos 

acadêmicos. 
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Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente.  

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos evidenciam a vida acadêmica dos alunos de graduação, pós-

graduação e da residência médica. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização; Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao ensino superior. 

 

  

252 



19 

 

 
             FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esse conjunto documental reflete à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A pesquisa nesse momento histórico era 

incipiente, mas mesmo assim se encontram relatórios anuais de atividades de 

pesquisa e das disciplinas.  

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

 Os documentos desse momento histórico refletem ações incipientes no que 

tange a atividade de pesquisa. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 
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das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: normatização e 

regulamentação; programa de pesquisa; iniciação cientifica; transferência e inovação 

tecnológica; ética em pesquisa; outros assuntos referentes à pesquisa. 
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               FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão ainda de forma incipiente.  O regimento dispõe que em seu Art. 29 que 

dispõe que “o ensino médico será feito em curso de graduação, pós-graduação, 

extensão e livres”. 

Sendo uma faculdade que somente tinha a graduação em Medicina a 

extensão acaba estando muito vinculado nessa perspectiva, por exemplo, com a 

criação de Curso de Alergia e Imunologia Clínica, Curso de Sexologia e Curso de 

Histotécnica. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 
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Os documentos desse momento histórico refletem as ações na área de 

extensão. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: normatização, regulamentação; 

programas de extensão; projetos de extensão; cursos de extensão; eventos de 

extensão; prestação de serviços; difusão e divulgação da produção acadêmica; 

programa institucional de bolsa de extensão e outros assuntos referentes à 

extensão. 
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               FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações, tendo documentos referentes à bolsa de estudos e 

auxílio de verbas no pagamento das mensalidades dos acadêmicos. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 
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Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 

Normatização; Regulamentação; Programas, convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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             FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pela faculdade a citar os conjuntos 

documentais referentes a solenidades, comemorações e homenagens incluindo 

planejamento, programação, discursos, palestras e trabalhos apresentados por 

técnicos do órgão, além de outras temáticas gerais. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão não sendo possível encaixa-

las nas demais séries. 
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3.4 Sistema de arranjo 

A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos; 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 

Mesas redondas; Feiras; Salões. Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 
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              FUNDO FUNDAÇAO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 
ALEGRE 

 

 

1. Área de Identificação  

1.4 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED 

1.5 Título 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

1.6 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais. Aproximadamente 22 metros lineares de documentos. 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.2 História administrativa 

A Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre tornou-se um 

órgão de direito privado, dotada de personalidade jurídica de direito privado e 

vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, passando a ter o nome de Fundação 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre no dia 22 de agosto de 1969. 

Foi transformada em fundação pelo Decreto-Lei federal n° 781, de 22 de 

agosto de 1969. 

2.3 História arquivística 

Esse acervo  é composto de conjuntos documentais referentes ao processo 

de federalização e a necessidade de recursos para manter essa instituição em 

funcionamento. Além de outros documentos referentes à atividade-meio. 

Existem também conjuntos documentais referentes às atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil. 

2.4 Procedência 
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             Documentos acumulados pela própria faculdade. Existe também a 

possibilidade de consulta a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, visto que 

ainda se tinha uma relação estreita com essa instituição. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções concernentes a 

atividade-meio. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade 

Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim. São 

guardadas amostras dos conjuntos documentais para demostrar como eram 

realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo não recebe acréscimos. 

3.4 Sistema de arranjo  

Na construção do arranjo foram adotados os níveis fundo e série, composto 

pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está organizado em 

série referente à atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso  

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de caráter 

permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela 

Divisão de Arquivo.  

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 
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A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 

Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma  

Português. 

4.5 Instrumentos de pesquisa 

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFCSPA e 

também na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

 

6. Área de Notas 

6.1 Notas sobre conservação 

Os documentos estão em estado de conservação regular, apresentando 

sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento do suporte, podendo 

necessitar de pequenos reparos. 

6.2 Notas gerais 

Esse fundo apresenta uma vinculação da Faculdade com a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, visto que era mantenedora da instituição.  

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo Fechado. 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 
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ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. 

 

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 28 de setembro de 2015. 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre; Ensino Superior; 

Pesquisa; Extensão; Assistência Estudantil.  
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                 FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

A Divisão de Arquivo custodia documentos relativos à fase de solicitação de 

federalização dessa instituição. Em 1969 foi autorizada a funcionar como “fundação 

de direito privado”, por força do Decreto-Lei nº 781. Os registros documentais 

desses trâmites estão dispostos nesse acervo.  

A documentação de pessoal tem detalhes bem específicos no que tange a 

atrasos de pagamento de salários sendo necessário envio de correspondência à 

direção para possível liberação de pagamento, demonstrando realmente as 

dificuldades para manter essa faculdade. Nos documentos ainda fica explícito o 

caráter religioso e sua influência cultural na construção social e estrutural dessa 

faculdade. 
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 Incluem conjuntos documentais de atividades concernentes à política de 

pessoal, ao controle material, patrimonial, assim como o orçamentário e financeiro. 

Também traz informações das atividades de comunicação, documentação e 

informação.  

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades da 

administração geral, com enfoque especial para o início do processo de 

federalização da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos as atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes a AG. 

 

  

266 



33 

 

  FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  O acervo documental referente ao ensino superior dispõe de conjuntos 

documentais concernentes as atividades acadêmicas, incluindo os cursos de 

graduação e pós-graduação. Constituindo-se um acervo riquíssimo para pesquisas 

do ensino médico no Rio Grande do Sul, trazendo de uma forma geral documentos 

referentes à concepção, organização e funcionamento do ensino superior, com 

documentação de programas didáticos, informações de matrícula e da vida 

acadêmica dos alunos. A Divisão de Arquivo custodia a documentação referente à 

graduação: livros de chamada, dossiês de alunos, cardex, livro de matrícula, atas de 

estágio. 

 Quanto à pós-graduação possui documentos referentes a curso de 

especialização, além de documentos concernentes a vida acadêmica dos 

acadêmicos. 
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 Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente.   

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos evidenciam a vida acadêmica dos alunos de graduação, pós-

graduação e da residência médica. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização. Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao 

ensino superior. 
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               FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

 Esse conjunto documental reflete à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A pesquisa nesse momento histórico era 

incipiente, mas mesmo assim se encontram relatório anual de atividades de 

pesquisa e das disciplinas.  Assim como, concessões de ajuda de custos 

relacionadas a pesquisas de Biofísica e impressão da revista pesquisa médica. 

Também, apresenta licença para realização de pesquisa no laboratório de 

Parasitologia e projetos de pesquisa na área de Ciências do Esporte. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico refletem ações mais consistentes 

no que tange a pesquisa. 

3.4 Sistema de arranjo 
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Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: Normatização e 

regulamentação; Programa de pesquisa; Iniciação cientifica; Transferência e 

inovação tecnológica; Ética em pesquisa; Outros assuntos referentes à pesquisa. 
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             FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão ainda de forma incipiente, sendo que no regimento está previsto atividades 

de extensão dispondo que o Art. 32 dispõe que “o ensino médico será feito em curso 

de graduação, pós-graduação, de especialização e aperfeiçoamento”. 

Sendo uma faculdade que somente tinha a graduação em Medicina a 

extensão acaba estando muito vinculado nessa perspectiva, por exemplo, com a 

criação de Curso de Alergia e Imunologia Clínica, Curso de Sexologia e Curso de 

Histotécnica. Verificam-se mais cursos concernentes a extensão. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 
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Os documentos desse momento histórico refletem as ações na área de 

extensão.  

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: Normatização; Regulamentação; 

Programas de extensão; Projetos de extensão; Cursos de extensão; Eventos de 

extensão; Prestação de serviços; Difusão e divulgação da produção acadêmica; 

Programa institucional de bolsa de extensão e outros assuntos referentes à 

extensão. 
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  FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de tem-se documentos referentes à bolsa de estudos e 

auxílio de verbas no pagamento das mensalidades dos acadêmicos. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 
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Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 

Normatização; Regulamentação; Programas; Convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos. 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 
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Mesas redondas; Feiras; Salões; Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 
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               FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

1. Área de Identificação  

1.1 Código de referência  

BR RSUFCSPA FFFFCMPA 

1.2  Título 

  Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

 (1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte 

 Documentos textuais. Aproximadamente 12 metros lineares de documentos. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.2 História administrativa 

A Lei nº 6.891 de 11 de dezembro de 1980- publicação no Diário Oficial da 

União de 15 de dezembro de 1980 - a transforma em uma fundação dotada de 

personalidade jurídica de direito privado e vinculada ao Ministério da Educação e 

Cultura. Essa lei foi assinada pelo Presidente João Figueiredo e pelo Ministro 

Ibrahim Abi-Ackel. 

2.3 História arquivística 

 Esse acervo possui documentos relacionados com a transformação e 

vinculação ao Ministério da Educação e Cultura. Os documentos comprovam os 

acontecimentos que culminaram na publicação da Lei nº 6.891 de 11 de dezembro 

de 1980. Além desses conjuntos documentais, existem outros que comprovam fatos 

relacionados à pesquisa, ensino, extensão e assistência estudantil. 

2.4 Procedência 

Documentos acumulados pela Fundação Federal de Ciências Médicas de 

Porto Alegre. 
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3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções concernentes a 

atividade-meio. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade  

Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim. São 

guardadas amostras dos conjuntos documentais para demostrar como eram 

realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo não recebe acréscimos. 

3.4 Sistema de arranjo  

Na construção do arranjo foram adotados os níveis fundo e série, composto 

pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está organizado em 

série referente à atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso 

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de 

caráter permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa 

diretamente pela Divisão de Arquivo. 

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 

A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 
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Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma  

Português. 

4.5 Instrumentos de pesquisa 

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFSCPA. 

 

6. Área de Notas 

6.1 Notas sobre conservação 

Os documentos estão em estado de conservação regular, apresentando 

sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento do suporte, podendo 

necessitar de pequenos reparos. 

6.2 Notas Gerais 

Esse fundo demonstra uma desvinculação administrativa entre Fundação 

Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, visto que o Diretor da Faculdade é livremente 

escolhido e nomeado em comissão pelo Presidente da República. 

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo fechado. 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2006. 
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7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 29 de setembro de 2015 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre; Ensino 

Superior; Pesquisa; Extensão; Assistência Estudantil. 
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             FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

A Divisão de Arquivo custodia documentos relativos à fase de solicitação de 

federalização dessa instituição, justamente pelas dificuldades econômicas pelo qual 

a instituição estava passando.  Esse processo é bem evidente nos conjuntos 

documentais, assim como se verifica a vinculação ao Ministério da Educação e 

Cultura. 

Esse acervo é composto de documentos referente às atividades relacionadas 

a Administração, que viabilizam o seu funcionamento e o alcance dos objetivos 

pelos quais foram criados 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

281 



48 

Esta série reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades 

concernentes à política de pessoal, ao controle material, patrimonial, assim como o 

orçamentário e financeiro. Também, traz informações sobre o funcionamento 

dessa instituição no momento histórico de 1980 a 1987 e assuntos referentes as 

atividades de comunicação e documentação e informação.  

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos às atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes a AG. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  O Ensino superior dispõe de conjuntos documentais concernentes as 

atividades acadêmicas, incluso reestruturação curricular. Portanto, é um acervo, 

riquíssimo para pesquisas do ensino médico no Rio Grande do Sul, trazendo de uma 

forma geral documentos referentes à concepção, organização e funcionamento do 

ensino superior, com documentação de programas didáticos, informações de 

matricula e da vida acadêmica dos alunos. 

A Divisão de Arquivo custodia a documentação referente à graduação: livros 

de chamada, dossiês de alunos, cardex, livro de matricula, atas de estágio. 

 Quanto à pós-graduação possui documentos referentes a curso de 

especialização, além de documentos concernentes a vida acadêmica dos 

acadêmicos. 
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 Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente.   

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico reflete a vida acadêmica dos alunos 

de graduação, pós-graduação e da residência médica. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização. Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao 

ensino superior. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esse conjunto documental reflete á concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A atividade de pesquisa está mais 

delineada, embora ainda incipiente.  Em 1980 tem se documentos referentes a 

projeto de pesquisa em Ciências do Esporte, além de relatórios anuais de pesquisa 

e relatórios da produção científica, assim como instrução para plano de pesquisa. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico refletem ações mais consistentes 

no que tange a pesquisa. 

3.4 Sistema de arranjo 
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Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: Normatização e 

regulamentação; Programa de pesquisa; Iniciação cientifica; Transferência e 

inovação tecnológica; Ética em pesquisa; Outros assuntos referentes à pesquisa. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Nesse acervo incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão, inclusive com relatório de atividades de extensão. 

Estando inclusos cursos relativos a psicoterapias dinâmicas, radioterapia, 

radiologia, curso de genética para médicos residentes além de outros realizados de 

1980 a 1987. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico refletem as ações na área de 

extensão. 
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3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: Normatização; Regulamentação; 

Programas de extensão; Projetos de extensão; Cursos de extensão; Eventos de 

extensão; Prestação de serviços; Difusão e divulgação da produção acadêmica; 

Programa institucional de bolsa de extensão; Outros assuntos referentes à extensão. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  O acervo é referente aos diversos tipos de auxílios financeiros que a 

instituição dispõe para seus discentes concernentes à bolsa de estudos e auxilio de 

verbas no pagamento das mensalidades dos acadêmicos, contando com um serviço 

de assistência social. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 
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das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 

Normatização; Regulamentação; Programas, Convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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               FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pela faculdade a citar os conjuntos 

documentais referentes a solenidades, comemorações e homenagens incluindo 

planejamento, programação, discursos, palestras e trabalhos apresentados por 

técnicos do órgão, além de outras temáticas gerais. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão não sendo possível encaixa-

las nas demais séries. 

 

3.4 Sistema de arranjo 
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A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos. 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 

Mesas redondas; Feiras; Salões; Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE-U 

 

1. Área de Identificação  

1.1 Código de referência:  

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U 

Título:  

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U 

1.3 Data(s):  

1987-2008 

1.4 Nível de descrição: 

 (1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte: 

 Documentos textuais. Aproximadamente 56 metros lineares de documentos. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor:  

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U. 

2.2 História administrativa:  

A Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987 a enquadra como fundação pública, 

esse fato muda sua formação jurídica e administrativa. 

A Ordem de diretores é:  

 1989 a 1992 - Jorge Escobar Pereira Lima. 

 1992 a 1996 - Oscar May Pereira.  

 1996 a 2000 – Jorge Lima Hetzel 

 2000 a 2004 - Jorge Lima Hetzel 

 2004 a 2008 – Miriam da Costa Oliveira 

2.3 História arquivística 

 O acervo documental comprova a relação estatutária dos funcionários, 

devido a Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987, assim como gratuidade nas 

mensalidades dos acadêmicos. Esse acervo também comprova a existência de 

documentos concernentes ao ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil. 
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2.4 Procedência:  

Documentos custodiados pelo arquivo e fruto das funções e atividades 

dessa instituição. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo: 

Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções concernentes a 

atividade-meio. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade:  

Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim. São 

guardadas amostras dos conjuntos documentais para demostrar como eram 

realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo não recebe acréscimos. 

3.4 Sistema de arranjo:  

Na construção do arranjo foram adotados os níveis fundo e série, composto 

pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está organizado em 

série referente à atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso:  

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de caráter 

permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela 

Divisão de Arquivo. 

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 
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A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 

Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma:  

Português. 

4.5 Instrumentos de pesquisa:  

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFCSPA. 

 

6.1 Notas sobre conservação 

Os documentos estão em estado de conservação regular, apresentando 

sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento do suporte, podendo 

necessitar de pequenos reparos. 

6.2 Notas gerais 

Nesse momento histórico observam-se mudanças de caráter jurídico e 

administrativo, que influenciaram decisivamente na história dessa instituição, sendo 

vinculada diretamente ao governo federal, sem a incidência de capital misto. 

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo fechado. 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 
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ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2006. 

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 30 de setembro de 2015 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; Assistência Estudantil. 
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             FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE-U 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

1 Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre- U. 

2.3 História arquivística 

  Esta série reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades 

concernentes à política de pessoal, ao controle material e patrimonial, assim como o 

orçamentário e financeiro. Também, traz informações das atividades de 

comunicação, documentação e informação. 

Esses conjuntos documentais comprovam e testemunham as atividades da 

instituição como fundação pública, sendo que os funcionários da instituição passam 

ao regime jurídico estatutário, seguindo leis emitidas diretamente pelo governo 

federal.  Ainda nesse âmbito, enquanto instituição essencialmente pública segue as 

políticas definidas pelo MEC em todos os âmbitos de sua atuação, pois não tem 

mais a parte privada que fazia parte de sua constituição; a incidência de impostos e 

o repasse de orçamento (outras fontes de recursos, pois não existem mais o capital 

privado) também sofrem alterações. 
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3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

 Reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades da 

administração geral, com enfoque para as alterações jurídicas e administrativas. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos as atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes a AG. 
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     FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE 

PORTO ALEGRE-U 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1 Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre- U. 

2.3 História arquivística 

  O acervo documental referente ao ensino superior dispõe de conjuntos 

documentais concernentes as atividades acadêmicas, incluindo os cursos de 

graduação e pós-graduação. Constituindo-se um acervo riquíssimo para pesquisas 

do ensino médico no Rio Grande do Sul, trazendo de uma forma geral documentos 

referentes à concepção, organização e funcionamento do ensino superior, com 

documentação de programas didáticos, informações de matrícula e da vida 

acadêmica dos alunos. 

Possui documentos relativos à criação dos cursos de Biomedicina e Nutrição 

no ano de 2004 e também Fonoaudiologia e Psicologia, respectivamente em 2007 e 

2008. A Divisão de Arquivo custodia a documentação referente à graduação: livros 

de chamada, dossiês de alunos, cardex, livro de matricula, atas de estágio. 
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 Quanto à pós-graduação possui documentos referentes a curso de 

especialização, além de documentos concernentes a vida acadêmica dos 

acadêmicos. 

 Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente.   

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos evidenciam a vida acadêmica dos alunos de graduação, pós-

graduação e da residência médica. 

 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização. Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao 

ensino superior. 
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                FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE-U 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre- U. 

2.3 História arquivística 

  Esse conjunto documental reflete á concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A atividade de pesquisa apresenta-se mais 

organizada, com instrução para plano de pesquisa, relatórios das atividades 

desenvolvidas no âmbito da pesquisa, distribuição de encargos de ensino, pesquisa 

e extensão por professores, projetos de pesquisas, além de informes sobre bolsa 

auxílio.  

Nesse acervo observa-se a institucionalização da pesquisa, por meio da 

disponibilização de bolsas de iniciação científica, no auxilio a essa atividade 

denotando um maior investimento no que tange a temática da pesquisa. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 
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 Os documentos revelam o desenvolvimento e avanços atingidos da área de 

pesquisa pela universidade. Além de toda produção bibliográfica decorrente das 

pesquisas, tais quais artigos científicos, relatórios finais e parciais, entre outros. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: Normatização e 

regulamentação; Programa de pesquisa; Iniciação cientifica; Transferência e 

inovação tecnológica; Ética em pesquisa; Outros assuntos referentes à pesquisa. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE- U 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão, inclusive com relatório de atividades de extensão. Esse acervo contempla 

documentos de autorização para curso de extensão, certificados de realização de 

curso de extensão, além de outros conjuntos documentais referentes à atividade em 

questão. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

 Os documentos desse momento histórico refletem  as ações na área de 

extensão. 

3.4 Sistema de arranjo  
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Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: Normatização; Regulamentação; 

Programas de extensão; Projetos de extensão; Cursos de extensão; Eventos de 

extensão; Prestação de serviços; Difusão e divulgação da produção acadêmica; 

Programa institucional de bolsa de extensão; Outros assuntos referentes à extensão. 
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                FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE- U 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U. 

2.3 História arquivística 

  O acervo incluem documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de assistência estudantil. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 

Normatização; Regulamentação; Programas; Convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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             FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE-U 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U. 

2.3 História arquivística 

  Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pela faculdade a citar os conjuntos 

documentais referentes a solenidades, comemorações e homenagens incluindo 

planejamento, programação, discursos, palestras e trabalhos apresentados por 

técnicos do órgão, além de outras temáticas gerais. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão não sendo possível encaixa-

las nas demais séries. 
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3.4 Sistema de arranjo 

A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos. 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 

Mesas redondas; Feiras; Salões; Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

1. Área de Identificação  

1.1 Código de referência:  

BR RSUFCSPA 

1.2 Título:  

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

1.3 Data(s):  

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição: 

 (1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte: 

 Documentos textuais. Aproximadamente 74 metros lineares de documentos. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor:  

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.2 História administrativa:  

No ano de 2008, no dia 11 de janeiro, a antiga FFFCMPA adquiriu status de 

universidade, passando a ser denominada Fundação Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 

2.3 História arquivística  

2.4 Procedência:  

Documentos acumulados pela Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo: 

Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções concernentes a 

atividade-meio. 
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3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade:  

Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim. São 

guardadas amostras dos conjuntos documentais para demostrar como eram 

realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo recebe acréscimos. Por ser um fundo aberto receberá ingressos 

adicionais, conforme andamento das atividades. 

 

3.4Sistema de arranjo:  

Na construção do arranjo foram adotados os níveis fundo e série, composto 

pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está organizado em 

série referente à atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso:  

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de caráter 

permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela 

Divisão de Arquivo. 

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 

A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 

Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma:  

Português. 
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4.5 Instrumentos de pesquisa:  

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFCSPA. 

 

6. Área de Notas 

6.1 Notas sobre conservação 

 Documentos estão em um bom estado de conservação. 

6.2 Notas Gerais  

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo fechado. 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2006. 

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 01 de outubro de 2015 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre com vinculação a 

união, Ensino Superior; Pesquisa, Extensão, Assistência Estudantil.  
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             FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esse acervo é composto de documentos referente ao funcionamento, a 

programas e projetos de trabalho da instituição, além de legislações.  Apresenta o 

processo de transformação em universidade e o crescimento dessa instituição. 

Pode se observar uma ligação estreita com a união pelas normativas e 

sistematização dos processos institucionais, visto que se trata de uma autarquia. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta série reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades 

concernentes à política de pessoal, ao controle material, patrimonial, assim como o 

orçamentário e financeiro. Também, traz informações sobre o funcionamento dessa 

instituição e das atividades de comunicação, documentação e informação. 
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3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos as atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes a AG. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  O acervo documental referente ao ensino superior dispõe de conjuntos 

documentais concernentes as atividades acadêmicas, incluindo os cursos de 

graduação e pós-graduação. Constituindo-se um acervo riquíssimo para pesquisas 

do ensino médico no Rio Grande do Sul, trazendo de uma forma geral documentos 

referentes à concepção, organização e funcionamento do ensino superior, com 

documentação de programas didáticos, informações de matrícula e da vida 

acadêmica dos alunos. 

Possui documentos relativos à criação dos cursos de Enfermagem e 

Fisioterapia no ano de 2009; Farmácia no ano de 2010; Gastronomia e Toxicologia 

Analítica no ano de 2012; Física Médica, Gestão em Saúde, Informática Biomédica e 

Tecnologia em Alimentos no ano de 2014. 
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A Divisão de Arquivo salvaguarda a documentação referente à graduação a 

citar livros de chamada, dossiês de alunos, livro de matricula, atas de estágio, dentre 

outros. Quanto à pós-graduação, inclusive a residência médica, possui documentos 

referentes a curso de especialização, além de documentos concernentes a vida 

acadêmica dos estudantes. 

Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico reflete a vida acadêmica dos alunos 

de graduação, pós-graduação e da residência médica. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização.Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao 

ensino superior. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

2008-Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

   Esse conjunto documental revela á concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A atividade de pesquisa apresenta-se de 

forma muito estruturada, com a universidade fornecendo bolsa de iniciação científica 

além de pesquisas com a parceria do governo federal. O conjunto documental desta 

série nesse fundo específico é mais volumoso, denotando um maior investimento no 

que se refere à temática da pesquisa. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos revelam o desenvolvimento e avanços atingidos da área de 

pesquisa pela universidade. 

 
 

315 



82 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: Normatização e 

regulamentação; Programa de pesquisa; Iniciação cientifica; Transferência e 

inovação tecnológica; Ética em pesquisa; Outros assuntos referentes à pesquisa. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão, inclusive com relatório de atividades de extensão. Esse acervo contempla 

documentos referentes às todas as atividades de extensão, com ação processual e 

contínua de caráter educativo, social, cultural científico ou tecnológico, com objetivo 

específico e prazo determinado. 

 Há também toda a documentação referente aos alunos que participam das 

atividades de extensão, desde o momento da solicitação de inscrição, até seu 

relatório final. Ainda, ressalta-se que o Programa de Línguas de Extensão (PLE) se 

insere neste contexto de ampliação das políticas de humanização, com objetivo 

colaborar com a qualificação do ensino do futuro profissional de todos os cursos de 

ciências da saúde oferecidos pela UFCSPA, bem com o enriquecimento dos saberes 

da comunidade acadêmica e em geral. 

317 



84 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico refletem as ações na área de 

extensão. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: Normatização; Regulamentação; 

Programas de extensão; Projetos de extensão; Cursos de extensão; Eventos de 

extensão; Prestação de serviços; Difusão e divulgação da produção acadêmica; 

Programa institucional de bolsa de extensão; Outros assuntos referentes à extensão. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

2008- Atual  

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de assistência estudantil. A partir de 2008 o auxílio 

estudantil foi institucionalizado no intuito de colaborar para a caminhada de seus 

alunos. Os conjuntos documentais referem-se a auxílio-permanência, auxílio bolsa-

transporte, auxílio bolsa-alimentação e auxílio bolsa-moradia. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 
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das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 

Normatização. Regulamentação; Programas, convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

2. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pela faculdade a citar os conjuntos 

documentais referentes a solenidades, comemorações e homenagens incluindo 

planejamento, programação, discursos, palestras e trabalhos apresentados por 

técnicos do órgão, além de outras temáticas gerais. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão não sendo possível encaixa-

las nas demais séries. 
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3.4 Sistema de arranjo 

A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos. 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 

Mesas redondas; Feiras; Salões; Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 
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