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Resumo: Devido ao seu valor probatório e informativo, os documentos decorrentes dos atos legais e 

normativos da Universidade Federal de Santa Maria são considerados de caráter permanente, ou seja, 

são documentos históricos, que compõe o patrimônio documental da Universidade. Atualmente, a 

maioria destes documentos está acessível apenas em suporte papel. Ainda assim, o número de 

consultas é elevado, devido à relevância desses documentos e ao uso para tomada de decisões. A 

disponibilização destes documentos, utilizando-se de ferramentas tecnológicas, permitiria, portanto, 

um maior e melhor acesso a estes. Neste contexto, o objetivo deste estudo consiste na descrição do 

patrimônio documental arquivístico do Gabinete do Reitor, da Universidade Federal de Santa Maria, a 

fim de difundir os seus atos legais e normativos. Para isso, foi estabelecido o quadro de padrões, 

normas e metadados para o desenvolvimento da descrição e elaboração do instrumento de descrição. 

Esse quadro de padrões e metadados será implementado no sistema eletrônico da Universidade (SIE); 

afim descrever e digitalizar o acervo delimitado. Posteriormente, publicar-se-á o instrumento online de 

descrição arquivística. Esta pesquisa resultará na dissertação que será apresentada no Programa de 

Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural da UFSM.  

 

Palavas-chave: Patrimônio Documental; Arquivologia; Descrição Arquivística. 

 

Abstract: Due to its probative value and informative documents resulting from the legal and normative 

acts of the Federal University of Santa Maria are considered permanent, ie they are historical 

documents that make up the documentary heritage of the University. Currently, most of these 

documents are accessible only on paper. Still, the number of queries is high due to the relevance of 

these documents and use for decision making. The availability of these documents, using 

technological tools, would, therefore, a greater and better access to these. In this context, the objective 

of this study is the description of archival documentary heritage of the Office of the Rector, Federal 

University of Santa Maria, in order to spread their legal and normative acts. For this we have 

established the framework of standards and metadata standards for the development of description and 

elaboration of the instrument description. The framework of standards and metadata will be 

implemented in electronics from the University (SIE) in order to describe and digitize the collection 

defined. Later, it will publish the instrument online archival description. This research will result in the 

dissertation that will be presented in the Program of Professionalizing After-Graduation in Cultural 

Patrimony of the UFSM. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A memória é um elemento primordial no funcionamento das instituições. Mas, como 

destaca Matos (2005), a memória institucional raramente tem sido percebida e compreendida 

como informação estratégica dotada de real valor decisório para as atividades da gestão 

universitária. Neste sentido, a comunidade universitária precisa buscar alternativas para 

preservar a memória institucional, bem como utilizá-la nas suas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão.  

Para Jardim (1995), a associação entre arquivos e memória é recorrente no 

pensamento e nas práticas arquivísticas. Ainda assim, somente a partir da década de noventa, 

os arquivos universitários começaram a ser objeto de estudo na arquivística, e compreendidos 

como custodiadores da memória institucional. Os arquivos das universidades têm sob sua 

guarda documentos essenciais criados no decorrer das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Constituem, portanto, parte do patrimônio cultural da sociedade. 

No caso da Universidade Federal de Santa Maria, instituição cinquentenária, diversas 

ações vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de preservar o patrimônio documental da 

instituição. O responsável por essas ações é o Departamento de Arquivo Geral – DAG da 

Universidade. O DAG, juntamente com o Gabinete do Reitor, está desenvolvendo um projeto 

a fim de preservar a mémoria da Universidade, promovendo a difusão do acervo do Gabinete 

do Reitor, principalmente os documentos decorrentes dos atos legais e normativos. Nas 

reflexões acerca deste projeto, surgiu a intenção de utilizar o software da UFSM, o Sistema de 

Informações para o Ensino – SIE, como ferramenta para proporcionar maior e melhor acesso 

ao patrimônio documental da Universidade.  

Assim, partindo deste contexto situa-se o tema da pesquisa: A descrição e a difusão do 

acervo documental do Gabinete do Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, 

principalmente os decorrentes dos atos legais e normativos. Desta forma, o problema que 

norteia o desenvolvimento desta pesquisa é: como difundir o acervo do Gabinete do Reitor da 

UFSM, proporcionando melhor acesso aos atos legais e normativos, de forma a contemplar os 

requisitos e as orientações da arquivística? O objetivo geral desta pesquisa consiste na 

descrição do patrimônio documental arquivístico do Gabinete do Reitor, da Universidade 

Federal de Santa Maria, a fim de difundir os seus atos legais e normativos. Os objetivos 

específicos são: identificar a situação do conjunto documental, quanto à classificação, 
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avaliação e condições de preservação; estabelecer o quadro de padrões, normas e metadados 

para o desenvolvimento da descrição e elaboração do instrumento de descrição; acompanhar a 

implementação dos metadados no sistema eletrônico da Universidade; descrever e digitalizar 

o acervo delimitado; e finalmente, publicar o instrumento online de descrição arquivística.  

Neste sentido, a pesquisa possibilita um estudo sobre descrição arquivística e a 

utilização de tecnologias da informação para a difusão e preservação do patrimônio 

documental. Ao mesmo tempo, permite uma análise do software utilizado pela Universidade 

(SIE) e sua adequação para acesso aos documentos de acordo com as orientações da política 

nacional de arquivos. Dessa forma, esta pesquisa colabora para a eficácia das atividades da 

Universidade, para a preservação do seu patrimônio documental, e para a arquivística, como 

área do conhecimento, que busca na pesquisa a consolidação dos seus princípios e teorias.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Patrimônio Documental: um componente do Patrimônio Cultural 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO 

entende como Patrimônio Cultural de um povo as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, 

escritores e sábios, assim como as criações anônimas surgidas popularmente e o conjunto de 

valores que dão sentido à vida (2002). Ou seja, são as obras materiais e imateriais que 

expressam a criatividade do povo: a língua, os ritos, as crenças, os lugares e os monumentos 

históricos, a literatura, as obras de arte e os arquivos e bibliotecas (DECLARAÇÃO DO 

MÉXICO, 1982).  

Neste sentido, no que se refere à composição de um patrimônio, Micoud (2005 apud 

CAVALCANTE, 2007), infere que para formá-lo deve-se passar, necessariamente, por um 

processo de “patrimonialização”. Isso quer dizer que para que um bem seja considerado 

patrimônio deve-se observar critérios históricos, sociais, culturais, éticos, econômicos ou do 

direito, que garantam um valor representativo de um grupamento humano e de sua memória 

coletiva, cuja salva-guarda, ainda que simbólica, favoreça a preservação e o acesso à gerações 

futuras (SANTOS et al. 2010). O valor de patrimônio para um elemento cultural se estabelece 

por sua relevância em termos de escala de valores para a cultura a que pertence; em função da 

importância para a memória coletiva e integração e continuidade da cultura presente 

(BATALLA, 2004). Dessa forma, quando se fala em patrimônio cultural de um povo, não se 
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refere ao acervo completo de elementos culturais de uma determinada sociedade, mas sim ao 

que realmente é considerado pela sociedade como seu, que a identifica e ajuda a comprovar 

suas ações, aspirações e projetos. 

Nas últimas décadas, observa-se a preocupação em nível internacional com a proteção 

do Patrimônio Cultural, sendo que a UNESCO tem ação decisiva neste contexto. As 

convenções e recomendações aprovadas pela UNESCO vêm a enriquecer o direito 

internacional da cultura e os direitos internos com a elaboração de leis próprias no sentido 

dado ao Patrimônio Cultural (BELTRÃO, 2002). No cenário nacional, a preocupação com 

Patrimônio Cultural se deu a partir da promulgação do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro 

de 1937, que organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e instituiu o 

tombamento (Ibid.). A Constituição Federal de 1988 também teve papel decisivo para a 

preservação do Patrimônio do país, pois trouxe os “conceitos internacionais de patrimônio 

cultural, ampliando o leque de bens passíveis de proteção, incluindo a proteção sobre os bens 

imateriais, de natureza intangível” (BELTRÃO, 2002, p. 4).  

Nota-se que os documentos/arquivos são claramente citados como integrantes do 

Patrimônio Cultural, tanto na definição da UNESCO, como na definição da nossa 

Constituição. Cabe destacar que os arquivos são considerados parte do Patrimônio Cultural 

porque são compostos pelo “Patrimônio Documental”. Neste sentido, o Patrimônio 

Documental é, segundo a UNESCO (2002), o conjunto de documentos conservados ou 

reunidos no exercício de sua função por qualquer organismo ou entidade de caráter público, 

privado, religioso, particular, que fomentem parte da memória da nação. 

Para os propósitos do Programa Memória do Mundo (2002), a definição de Patrimônio 

Documental compreende os seguintes elementos: os movíveis; feitos de símbolos/códigos, 

sons e/ou imagens; os preserváveis (os suportes são elementos inertes); os reproduzíveis e 

transladáveis; fruto de um processo de documentação deliberado. Um item do patrimônio 

documental pode ser um único documento de qualquer tipo, ou ainda, um grupo de 

documentos, tais como uma coleção, um acervo ou um conjunto de fundos arquivísticos. 

Ferreira e Moraes (2004, p.5) afirmam que a compreensão de que “os acervos 

arquivísticos integram o patrimônio cultural da nação ainda não está difundida na população 

nem está sendo levada na devida conta pelos próprios órgãos públicos competentes”. Segundo 

as autoras, este descaso se justifica pela falta de recursos destinados pelo Estado à cultura, que 

além de ser insuficiente, deixa o patrimônio arquivístico fora das prioridades diante da 

urgência de tratar do patrimônio arquitetônico e artístico. 
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2.2 O Arquivo Universitário: custodiador da memória 

 

Um arquivo universitário é formado pela acumulação dos documentos gerados e/ou 

reunidos por instituições universitárias, públicas ou privadas, durante o seu ciclo de vida 

(BOSO, et.al, 2007). Segundo Bellotto (1989 apud OHIRA, et al., 2004), resultam da 

acumulação de documentos gerados/reunidos por instituições públicas ou privadas no 

exercício das funções que comprovam sua existência, e são conservados enquanto vigentes, 

por razões administrativas e/ou jurídico-legais e podem constituir elemento documental 

dentro dos arquivos permanentes, conhecidos como históricos. 

A função da universidade é cumprir seu papel de ensino, pesquisa e extensão. Para que 

a universidade possa cumprir essas funções torna-se necessário que se utilize de informações 

atualizadas e pertinentes, sejam elas ligadas às suas atividades-fim ou atividade-meio 

(BELLOTTO, 1992). Zurita (2009, p. 3) destaca o papel das universidades na formação do 

patrimônio documental “a modo de registrar su memoria e identidad, para lograrlo se hace 

necesario la implantación de un sistema que contribuya a la formación y conservación de su 

patrimonio documental”. 

Belloto (1989 apud BOSO, SOUZA, CISNE, 2007) observa a importância dos 

arquivos permanentes das universidades, afirmando que estes possibilitam eficiência 

administrativo-acadêmica, informam sobre os procedimentos passados de ensino e de 

pesquisa; guardam direitos e deveres de professores, alunos e funcionários durante seu tempo 

de permanência na universidade e mesmo depois dele; finalmente, fornecem dados de toda 

ordem como “grande capital de experiência” para a continuidade institucional da 

universidade. Bellotto (1992) destaca que os objetivos de uma política arquivística para as 

universidades devem contemplar a vertente administrativa e a do patrimônio documental; este 

por sua vez incluindo a memória institucional, a regional e a científica. Na vertente 

administrativa, os objetivos de políticas para os arquivos universitários são principalmente: a 

preservação dos direitos relativos aos servidores, alunos e professores; o estabelecimento de 

um sistema de fluxo documental durante todo o ciclo vital; a promoção da transparência 

administrativa e o acesso às informações que sirvam para diagnosticar e resolver os problemas 

acadêmicos. Quanto à vertente do patrimônio documental, os objetivos são, essencialmente, 

reunir e preservar os arquivos da universidade considerados de valor permanente; 
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regulamentar e apoiar os arquivos de valor histórico depositados sob sua custódia e 

disseminar as informações por meio de instrumentos de pesquisa. 

 

2.3 As funções arquivísticas e a gestão de documentos 

 

A gestão de documentos é a seqüência de procedimentos executados desde a criação 

do documento até o seu destino final “com vistas à racionalização e eficiência administrativa, 

bem como a preservação do patrimônio documental de interesse histórico-cultural” 

(BERNARDES, 1998, p. 11). A gestão de documentos tem como objetivos: assegurar a 

produção, administração, manutenção e destinação dos documentos; garantir que a 

informação esteja disponível quando e onde seja necessária ao governo e aos cidadãos; avaliar 

a documentação de acordo com seus valores estabelecendo o seu destino em tabela de 

temporalidade; assegurar a eliminação dos documentos que não apresentem valor primário e 

secundário e contribuir para o acesso e a preservação dos documentos que sejam de guarda 

permanente (LOPES, 1997).  

Um programa integrado de gestão de documentos só terá sentido se as funções 

arquivísticas forem consideradas como um todo. Neste sentido, entende-se a criação, a 

avaliação, a aquisição, a conservação, a classificação, a descrição e a comunicação como 

funções arquivísticas (ROUSSEAU; COUTURE, 1998). A criação consiste na produção de 

documentos para a consecução das atividades-fim e/ou meio de uma entidade. A aquisição é o 

ingresso de documentos em um arquivo. A comunicação pode ser entendida como o processo 

de difusão, que “vem a ser a divulgação, o ato de tornar público, de dar a conhecer o acervo 

duma instituição assim como os serviços que esta coloca à disposição dos seus usuários” 

(BLAYA PEREZ, 2005, p.7). A razão de ser do serviço de arquivo é a comunicação de seus 

documentos (HEREDIA HERRERA, 1987); pois de nada adianta possuir o acervo bem 

organizado e conservado se não comunicá-lo a quem lhe é de direito. A conservação é um 

conjunto de procedimentos a fim de desacelerar a degradação documental, através da 

preservação e da restauração. A falta de tratamento, acondicionamento e armazenamento 

provocam um efeito prejudicial e cumulativo aos documentos, a adoção e a estimulação de 

cuidados, por parte de funcionários e usuários do arquivo, na execução de um programa ativo 

de conservação resultam em economia de recursos e prolonga a vida útil dos documentos 

(THE BRITISH LIBRARY, 2003). 
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Dentre os procedimentos de gestão documental, a classificação, a avaliação e a 

descrição são consideradas inseparáveis e complementares, segundo a perspectiva da 

arquivística integrada (LOPES, 1997). A classificação é a “seqüência de operações que, de 

acordo com as diferentes estruturas organizacionais, funções e atividades da entidade 

produtora, visam a distribuir em classes os documentos de um arquivo” (CAMARGO; 

MACHADO, 2000, p. 24). Esta função arquivística é considerada como a operação mais 

importante, juntamente com a ordenação – disposição física dos documentos – por que torna 

possível a realização eficiente de todas as outras funções do arquivo (GONÇALVES, 1998). 

A classificação é materializada num instrumento denominado plano de classificação, esquema 

que distribui os documentos de um fundo em classes divididas hierarquicamente.  

A avaliação consiste em identificar valores para os documentos (imediato e mediato) e 

analisar seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda ou eliminação, 

contribuindo para a racionalização dos arquivos e eficiência administrativa, bem como para a 

preservação do patrimônio documental (BERNARDES, 1998). O instrumento que determina 

os prazos de guarda e a destinação dos documentos é a tabela de temporalidade, que deve ser 

elaborada, aprovada por autoridades competentes e divulgada antes de ser aplicada. O 

processo de avaliação documental é complexo e delicado, pois requer abrangência de 

conhecimentos e o estabelecimento de critérios seguros para a atribuição de valores. As 

decisões tomadas na avaliação documental têm consequências determinantes para a gestão 

documental.  

Sob a perspectiva da arquivística integrada, fariam parte de um programa de descrição, 

instrumentos como planos de classificação, tabelas de temporalidade, entre outros (LOPES, 

1997). Assim, a descrição enquanto processo que permite a identificação e a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa, deve iniciar-se na classificação, continuar com a avaliação e 

intensificar-se nos arquivos permanentes com a elaboração de instrumentos de pesquisa como 

guias e inventários. Lopes (1997) considera que as operações de natureza intelectual são, sem 

exceção, de natureza descritiva, e conclui que é difícil separar a descrição das duas outras 

atividades fundamentais da prática arquivística.  

Os instrumentos de pesquisa são o “meio que permite a identificação, localização ou 

consulta a documentos ou a informações neles contidas” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p.108). Existem vários tipos de instrumentos de pesquisa, tais como: guia, inventário, 

catálogo, índices, etc., cada um com sua especificidade. Atualmente, a elaboração de 

instrumentos de pesquisa deve remeter-se às normas existentes. Dentre as normas de 
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descrição arquivística pode-se citar a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística - 

ISAD(G); a Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades 

Coletivas, Pessoas e Famílias – ISAAR (CPF), a Norma Internacional para Descrição de 

Instituições com Acervo Arquivístico – ISDIAH, e a Norma Internacional para Descrição de 

Funções – ISDF publicadas pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA) e a Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE, publicada pelo Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ). A ISAD(G) visa estabelecer diretrizes gerais para a preparação de 

descrições arquivísticas. A ISAAR (CPF) busca fornecer regras gerais para a descrição de 

registros de autoridades arquivísticas relacionadas à produção e à manutenção de arquivos 

(CASTANHO; et al. 2006). Conforme o site do CONARQ
3
, as normas ISDIAH e ISDF 

determinam o tipo de informação que pode ser incluída em descrições de instituições com 

acervo arquivístico e fornece orientação sobre como tais descrições podem ser desenvolvidas 

em um sistema de descrição arquivística. A NOBRADE (2006) foi elaborada pela Câmara 

Técnica de Normalização da Descrição Arquivística (CTNDA), do Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), em conformidade com a ISAD(G) e a ISAAR (CPF). Após discussão 

pela comunidade profissional, foi aprovada pelo CONARQ pela Resolução nº. 28, de 17 de 

fevereiro de 2009. Como norma brasileira, contextualiza a descrição arquivística ao cenário 

nacional. Esta norma estabelece diretivas para a descrição no Brasil de documentos 

arquivísticos, e tem em vista facilitar o acesso e o intercâmbio de informações em âmbito 

nacional e internacional. Embora voltada preferencialmente para a descrição de documentos 

em fase permanente, pode também ser aplicada à descrição em fases corrente e intermediária 

(CONARQ, 2006).  

 

2.4 As Tecnologias da Informação aplicadas à difusão 

 

A Tecnologia da Informação – TI se caracteriza como o conjunto de hardware e 

software para desempenho das tarefas de processamento da informação, tais como coletar, 

transmitir, estocar, recuperar, manipular e exibir dados (CAMPOS, ROCHA, 1997 apud 

FLORES, 2000). Walton (1994, p.23 apud FLORES, 2000) define TI como uma “gama de 

produtos de hardware e software que proliferam, com capacidade de coletar, armazenar, 

processar e acessar números e imagens, para o controle dos equipamentos e processos de 

trabalho, e para conectar pessoas, funções e escritórios tanto dentro quanto entre as 

                                                 
3
 Fonte: www.conarq.arquivonacional.gov.br 
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organizações”. A Tecnologia da Informação traz implícita a adoção de hardware e software, 

constituindo-se em um conjunto de tecnologias que visam o gerenciamento da informação, do 

conhecimento e, por conseguinte, dos documentos (FLORES, 2000).  

No entanto, para Santos (et al., 2010), as tecnologias da informação não se restringem 

apenas à equipamentos de hardware e software e nem somente à comunicação de dados. 

Abrangem, também, todas as atividades desenvolvidas na sociedade que se utiliza dos 

recursos da informática; atuando na difusão social da informação em uma larga escala de 

transmissão a partir de sistemas tecnológicos inteligentes.  

Neste sentido, observa-se então a possibilidade de preservar e disseminar informações 

e documentos fazendo uso da tecnologia, garantindo que o Patrimônio Cultural esteja 

disponível para as gerações posteriores. Santos (et al., 2010) ressalta que este é o objetivo da 

preservação digital. Também cita Andrade (2006 apud SANTOS et al, 2010), quando afirma 

que “percebe-se, então, que a evolução das tecnologias utilizadas em ambientes 

informacionais deve ser acompanhada e entendida pelos profissionais da informação, sob 

pena de não conseguirem atuar no desenvolvimento das soluções informacionais necessárias 

ao ambiente onde atuam”. 

No entendimento de Cavalcante (2007), a tecnologia é um admirável instrumento de 

pesquisa, educativo ou mesmo de pura curiosidade, fascinante, do ponto de vista histórico e 

social, e o uso da tecnologia pode garantir acesso, sem risco de roubo, depredação ou 

danificação dos originais. Ainda neste entendimento, é importante destacar que a UNESCO 

lançou, em 2003, um documento sobre a “Preservação do Patrimônio Digital”, cujo objetivo 

era “assegurar a preservação e o acesso universal ao patrimônio documental mundial.”. 

Evidencia-se, desta forma, que ao mesmo tempo em que há a preocupação em se preservar o 

Patrimônio Cultural – e com ele a memória coletiva -, consequentemente tem-se por 

responsabilidade permitir o acesso a este Patrimônio, ou seja, a preservação só fará sentido se 

acompanhada do acesso a essa memória a gerações futuras (CAVALCANTE, 2007). 

Por isso, é consenso entre muitos autores da área que a Tecnologia da Informação 

pode (e deve) auxiliar na preservação e difusão do Patrimônio Cultural. Santos (et al, 2010) 

afirma que as novas mídias vêm então para auxiliar no tratamento, disseminação e 

preservação da informação e da memória, que por sua vez podem ser preservadas em diversos 

formatos para futuras recuperações. 

 

2.5 A política nacional de arquivos 



 

10 

 

 

As políticas públicas arquivísticas são atos, decisões, deliberações governamentais, 

normas aplicadas à área de arquivos. Jardim (2006, p.7) conceitua política pública arquivística 

como:  

 

o conjunto de premissas, decisões e ações - produzidas pelo Estado e inseridas nas 

agendas governamentais em nome do interesse social – que contemplam os diversos 

aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico, etc.) relativos à 

produção, ao uso e à preservação da informação arquivística de natureza pública e 

privada. 

 

Sousa (2006) entende as políticas públicas de arquivo como o corpus de normas e 

diretrizes visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo; ao 

desenvolvimento de diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos; à 

promoção de ações de preservação do patrimônio documental brasileiro; à criação de 

diretrizes para o treinamento e capacitação dos recursos humanos e à garantia do acesso à 

informação. 

O Arquivo Nacional (2001) emprega com o mesmo sentido o termo “política nacional 

de arquivos”. A política nacional de arquivos compreende a definição e a adoção de um 

conjunto de normas e procedimentos técnicos e administrativos para disciplinar as atividades 

relativas aos serviços arquivísticos da administração pública, trazendo, por consequência, a 

melhoria dos arquivos públicos (ARQUIVO NACIONAL, 2001). Outras expressões 

utilizadas são: políticas públicas de arquivos, políticas públicas de informação, políticas 

informacionais, políticas arquivísticas nacionais, etc.  

Na definição de Silva (1992), a política nacional de arquivos compreende a definição e 

a adoção de um conjunto de normas e procedimentos, técnicos e administrativos, para 

disciplinar as atividades relativas aos arquivos públicos e estimular a organização especial aos 

arquivos privados. O mesmo autor destaca que a sua finalidade consiste em:  

 

assegurar a preservação do patrimônio documental brasileiro e garantir, no que diz 

respeito aos arquivos públicos, o direito constitucional de acesso às informações 

governamentais – compatibilizando as questões inerentes à segurança do Estado e da 

Sociedade e à privacidade dos cidadãos – e, no que tange aos arquivos privados, 

estimular a pesquisa aos documentos classificados como interesse público e social – 

resguardando o preceito inviolável da propriedade privada (ibid, p.3).  

 

As primeiras tentativas de estabelecimento de uma política arquivística no Brasil 

remontam à criação do Sistema Nacional de Arquivos, em 1978 (SOUSA, 2006). Jardim 
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(2003) destaca que há freqüentes associações entre políticas arquivísticas e sistema nacional 

de arquivos. “Sob tal concepção, o sistema é anterior à política e esta é uma instância 

controlável pelo primeiro” (ibid., p. 39). Esta perspectiva tem levado ao fracasso muitos 

sistemas de arquivos, já que os sistemas são produtos e não causas de uma política de 

arquivos. 

O marco legal das políticas arquivísticas é a Lei n° 8.159 de 1991, conhecida como a 

Lei de Arquivos. As políticas públicas referentes à arquivística e à gestão de documentos 

começaram a ser concretizadas efetivamente após esta lei. Ainda que a “preocupação com a 

organização e o acesso aos documentos públicos é antiga, mas só recentemente foram dados 

passos decisivos neste sentido” (ARQUIVO NACIONAL, 2001, p.7).  

Mattar (2003) destaca que desde a criação do Arquivo Nacional até o advento desta 

lei, a tutela dos documentos de arquivo realizava-se de forma transversal, mediante atos 

administrativos que objetivavam estruturar os arquivos governamentais e regulamentar quais 

destes seriam preservados. 

Portanto, pode-se afirmar que o desenvolvimento das políticas arquivísticas públicas 

no Brasil é tardio, embora as várias iniciativas tenham obtido resultados positivos; 

considerando os parâmetros de países com desenvolvimento político-social semelhantes e o 

curto espaço de tempo. Na opinião de Camargo e Machado (2000), no Brasil, tem sido lenta a 

formulação ou aprovação de dispositivos legais que assegurem a gestão integral de 

documentos, principalmente nas administrações municipais. Ainda que a legislação federal 

relativa aos arquivos e aos documentos públicos tenha-se tornado referência para os demais 

países da América Latina e mesmo para alguns países europeus. 

A legislação arquivística se desenvolveu muito nos últimos anos, sob vários aspectos. 

Mas só ela por si só não constitui política pública, como destaca Jardim (2008, p. 5) “a 

existência de textos legais que regulem uma atividade governamental não basta para 

identificarmos uma política pública”. Há uma confusão frequente entre legislação e política 

arquivística. A legislação arquivística fornece elementos normalizadores à política 

arquivística, mas não é em si mesmo uma política. Muitas vezes a legislação arquivística 

tende a ser considerada o marco zero de uma nova era arquivística (JARDIM, 2003). Mas a 

viabilidade dessa legislação torna-se comprometida se não forem simultaneamente 

instrumento e objeto de uma política arquivística (ibid).  

Neste sentido, cabe destacar que no Brasil, podemos observar que as políticas de 

arquivos têm se limitado à elaboração de atos normativos (SOUSA, 2006). Sousa ressalta a 
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dimensão técnico-científica, “que deve ser levada em consideração, pois a simples existência 

de leis ou de determinações não garante as ações concretas que a viabilizem” (p. 8). O autor 

vai ao encontro do que lembra José Maria Jardim, que considera as duas dimensões – a 

política e a técnica – faces de uma mesma moeda e só com o exercício das duas, será possível 

formular e viabilizar políticas públicas arquivísticas (2003). 

 

3 O GABINETE DO REITOR DA UFSM 

 

3.1 Universidade Federal de Santa Maria
4
 

 

A Universidade Federal de Santa Maria foi idealizada e fundada pelo Prof. Dr. José 

Mariano da Rocha Filho. A partir de sua luta, a UFSM foi criada pela Lei n. 3.834-C, de 14 de 

dezembro de 1960, com a denominação de Universidade de Santa Maria, instalada 

solenemente em 18 de março de 1961. A UFSM é uma Instituição Federal de Ensino 

Superior, constituída como Autarquia Especial vinculada ao Ministério da Educação.  

A atual estrutura, determinada pelo Estatuto da Universidade, aprovado pela Portaria 

Ministerial n. 801, de 27 de abril de 2001, e publicado no Diário Oficial da União em 30 de 

abril do mesmo ano, estabelece a constituição de oito Unidades Universitárias: Centro de 

Ciências Naturais e Exatas, Centro de Ciências Rurais, Centro de Ciências da Saúde, Centro 

de Educação, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Centro de Tecnologia, Centro de Artes e 

Letras e Centro de Educação Física e Desportos. Em 20 de julho de 2005, o Conselho 

Universitário aprovou a criação do Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM 

CESNORS, passando a UFSM a contar com nove Unidades Universitárias. Da estrutura da 

Universidade, fazem parte também três Escolas de Ensino Médio e Tecnológico: Colégio 

Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Agrícola de Frederico 

Westphalen e o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. 

A UFSM possui, hoje, em pleno desenvolvimento, cursos, programas e projetos nas 

mais diversas áreas do conhecimento humano. A Instituição mantém 66 cursos de Graduação 

Presenciais (oferecidos no Vestibular 2008), 11 de Educação a Distância, (sendo um em 

funcionamento na UFSM - Campus Sede Santa Maria, quatro pela UAB e seis pela 

PROLIC/REGESD), 66 de Pós-Graduação Permanente, isto é, 13 de Doutorado, quarenta de 

Mestrado e 13 de Especialização. Além disso, possui um curso de Pós-Doutorado e três 

                                                 
4
 Fonte: www.ufsm.br  

http://www.ufsm.br/
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cursos de Especialização/EAD (1º semestre de 2008). O contingente educacional da UFSM é 

de 24.604 alunos; o corpo docente é composto de 1.682 professores; e o quadro de pessoal 

técnico-administrativo é composto por 2.685 servidores. 

 

3.2 O Gabinete do Reitor 

 

O Gabinete do Reitor foi instituído oficialmente pelo Estatuto da Universidade de 

Santa Maria - USM/1962. O Regimento Geral da Universidade, de 1988, no seu artigo 12, 

afirma que o Gabinete do Reitor é um órgão com competência de prestar assessoria imediata 

ao Reitor e executar os serviços técnico-administrativos de apoio e de Relações Públicas. Da 

mesma forma, o Regimento Interno do Gabinete do Reitor estipula essa mesma competência.  

Segundo o artigo 2º do Regimento Interno, o Gabinete do Reitor possui os seguintes 

órgãos de assessoria: Pesquisador Institucional; Assessoria de Relações em Brasília; 

Secretaria de Assuntos Internacionais; Chefe de Gabinete e Secretaria Geral. Ao Secretário 

Geral incumbe, entre outras atribuições, as funções ligadas ao Arquivo, como por exemplo: 

coordenar as atividades de protocolo e arquivos de documentos, organizar e manter os 

arquivos do Gabinete, e proceder ao recebimento, distribuição e controle da tramitação da 

correspondência oficial e outros documentos. A Divisão de Expediente Administrativo, onde 

está subordinado o setor de arquivo, tem como algumas de suas atribuições, conforme o artigo 

8º do Regimento Interno do Gabinete do Reitor, “proceder a tramitação de documentos via 

sistema; executar as tarefas inerentes à recepção, classificação, distribuição e expedição de 

correspondência dentro dos prazos referidos, registrar e arquivar os docuemntos que lhe sejam 

remetidos”. 

 

3.3 As políticas arquivísticas da UFSM 

 

Por tratar-se de um órgão da Universidade Federal de Santa Maria, as políticas 

arquivísticas instituídas no Gabinete do Reitor devem estar em consonância com as políticas 

arquivísticas instituídas para a Universidade como um todo. O Departamento de Arquivo 

Geral (DAG) é o órgão responsável pelas políticas arquivísticas da Universidade. O 

Departamento de Arquivo Geral (DAG) originou-se da reestruturação da, outrora, Divisão de 

Serviços Gerais, vinculada à Pró-Reitoria de Administração. O DAG foi criado com a 

finalidade de planejar e coordenar as atividades concernentes ao sistema de arquivos da 
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Universidade. Assim, em dezessete de janeiro de 1990, em sessão do Conselho Universitário, 

foi aprovado o projeto para a instituição de um sistema de arquivos para a UFSM. 

Em 22 de dezembro de 2006, foi aprovado o projeto de reestruturação da Divisão de 

Arquivo Geral, na 663ª Sessão do Conselho Universitário, pelo parecer nº. 114/06 da 

Comissão de Legislação e Regimentos e Resolução nº. 016/06. Por meio deste projeto a 

Divisão de Arquivo Geral passou a denominar-se Departamento de Arquivo Geral, 

constituindo-se na estrutura organizacional da UFSM como órgão suplementar central. 

Como órgão suplementar central da UFSM, subordinado diretamente ao Reitor, sob a 

supervisão administrativa da Pró-Reitoria de Administração, o DAG tem por finalidade 

coordenar o sistema de arquivos na UFSM, mediante a adoção de políticas de gestão 

documental, constituindo-se em um instrumento de apoio à administração, à pesquisa 

histórica ou científica, na defesa dos interesses da Universidade e dos direitos do cidadão. 

Mais especificamente seus objetivos são: desenvolver uma política de gestão documental; 

constituir e preservar o Fundo Documental da UFSM, servindo como referência, informação, 

prova ou fonte de pesquisa científica; assessorar a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos no processo de avaliação documental; coordenar e supervisionar as atividades 

relacionadas com protocolo, arquivos setoriais, arquivo permanente e serviços de reprografia 

e racionalizar a produção documental. 

O DAG mantém, sob sua custódia, documentos permanentes oriundos das atividades 

dos órgãos administrativos e das unidades de ensino, pesquisa e extensão que compõem a 

universidade. Dentre as políticas arquivísticas instituídas desde a criação do DAG, destacam-

se: a definição de políticas e procedimentos arquivísticos; a informatização do protocolo; a 

implementação de políticas de avaliação; a estruturação da comissão de avaliação de 

documentos; a orientação de procedimentos de destinação, a análise e aprovação de tabelas de 

temporalidade; a expansão do espaço físico para abrigar o acervo e o planejamento e 

elaboração de políticas de descrição. 

O projeto de implementação do sistema de arquivos da UFSM foi aprovado em 17 de 

janeiro de 1990, na 438º Sessão do Conselho Universitário. Os objetivos do sistema de 

arquivos da UFSM constituem-se em: suprir a instituição de todas as informações necessárias 

ao processo de análise e tomada de decisões; racionalizar a produção documental; garantir a 

implementação de uma política de avaliação de documentos e preservar o Fundo Documental 

da UFSM como parte integrante dos fundos da Administração Federal. 
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Os fundos documentais da UFSM foram definidos com o estudo da evolução da 

estrutura organizacional dos Fundos Documentais, sendo que foram estabelecidos após 

análise e estudos dos estatutos, regimentos, resoluções e publicações da UFSM, 

compreendendo o período de 1931 a 1999. De acordo com o Quadro de Fundos, o Gabinete 

do Reitor corresponde ao FUNDO B – Gabinete do Reitor e do Vice-Reitor.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa proposta neste trabalho é de natureza aplicada com abordagem qualitativa. 

A abordagem qualitativa se justifica porque o objeto da pesquisa não pode ser traduzido em 

números (SILVA, 2005). Caracteriza-se, do ponto de vista de seus objetivos, como descritiva. 

A pesquisa descritiva buscar apresentar as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2002). O método de 

investigação escolhido é o estudo de caso, pois envolve o estudo profundo e exaustivo de um 

objeto de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (SILVA, 2005). O 

objeto do estudo é o acervo documental do Gabinete do Reitor da Universidade Federal de 

Santa Maria, mais precisamente os decorrentes dos atos legais e normativos. A pesquisa vem 

sendo realizada desde março de 2011 e estima sua conclusão em julho/agosto de 2012. 

Como instrumentos de coleta de dados, serão utilizados a observação e a análise 

documental. A observação, de acordo com Silva (2005), é um instrumento de coleta de dados 

tradicional, onde se utiliza os sentidos para obtenção de dados de determinados aspectos da 

realidade. Para Richardson (1999), em pesquisas de caráter qualitativo, a técnica de 

observação é indicada porque permite apresentar resultados inesperados e surpreendentes, que 

não poderiam ser examinados em estudos que utilizam outras técnicas, pois a observação 

permite penetrar na complexidade do problema. Esta observação vem sendo aplicada no 

Gabinete do Reitor (órgão produtor), na Pró-Reitoria de Planejamento (órgão responsável pela 

elaboração) e no Centro de Processamento de Dados – CPD (órgão responsável pelo Sistema) 

de março a setembro de 2011. O objetivo é identificar a situação atual do acervo, como se 

processa a relação entre produção e difusão dos atos legais e normativos, o fluxo documental, 

e informação sobre o Sistema de Informações para o Ensino. Na análise documental serão 

utilizados documentos como: projetos de pesquisa sobre o SIE, manuais e documentação do 

sistema; Regimento Geral da Universidade; Regimento Interno do Gabinete do Reitor, artigos 
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científicos, leis, normas, pareceres relativos utilização de tecnologias da informação para 

preservação e disponibilização do patrimônio documental. 

A revisão de literatura vem sendo realizada durante todo o desenvolvimento da 

pesquisa, visando aprofundar os conhecimentos referentes à temática e desenvolver o estudo 

com subsídios teóricos sólidos. O objetivo é estruturar e desenvolver uma base teórica que dê 

sustentação ao desenvolvimento do trabalho (SILVA, 2005). Os dados coletados serão 

reunidos, analisados e discutidos teoricamente com base na fundamentação teórica, de forma 

qualitativa. Os dados analisados serão apresentados em forma de dissertação de mestrado.  

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 A Situação Atual do Acervo Arquivístico do Gabinete do Reitor 

 

Como resultado parcial, apresenta-se a situação atual do acervo do Gabinete do Reitor, 

no que diz respeito à classificação e à avaliação dos documentos. Destacam-se também a 

questão quanto às Resoluções do Reitor, por ser o objeto de descrição deste estudo.  

Os fundos documentais da UFSM foram definidos com o estudo da evolução da 

estrutura organizacional, que foram estabelecidos após análise e estudos dos estatutos, 

regimentos, resoluções e publicações da UFSM, compreendendo o período de 1931 a 1999. 

Esta análise culminou na elaboração do Quadro de Fundos da UFSM que foi apresentado na 

publicação “Uma Política de Arranjo Documental para a Universidade Federal de Santa 

Maria” (2001). De acordo com o Quadro de Fundos, o Gabinete do Reitor corresponde ao 

FUNDO B – Gabinete do Reitor e do Vice-Reitor (CASTANHO et al, 2001). 

Sousa (2004) afirma que a classificação, como função matricial de todo o trabalho 

arquivístico, tem um papel importantíssimo na preservação da memória da Administração 

Pública Federal, pois por meio dela é realizada a representação das informações. Neste 

sentido, o acervo documental do Gabinete do Reitor está classificado pelo método funcional, 

seguindo o padrão desenvolvido pelo Departamento de Arquivo Geral.  

O plano de classificação de documentos foi elaborado conforme este método, porque 

os documentos “resultam de uma função, são usados em relação à função e devem, portanto, 

ser classificados de acordo com esta” (SCHELLENBERG, 2006). Este instrumento possui 

sete classes: Apoio ao Desenvolvimento das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Controle de Arquivo e Protocolo; Controle de Material e Patrimônio; Controle de Pessoal; 

Controle de Recursos Financeiros; Organização e Funcionamento; e Relações Institucionais.  
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Essas classes subdividem-se ainda em subclasses, conforme as atividades do Gabinete. 

O método de ordenação foi escolhido de acordo com o tipo documental, considerando a 

melhor disponibilização aos servidores. As Resoluções, Portarias e Editais, decorrentes das 

ações legais e normativas da Universidade, estão classificadas na Classe 1: Organização e 

Funcionamento; subclasse: Atos Legais, Normativos e Administrativos. Estas espécies 

documentais são ordenadas conforme o número. O Código de Classificação de Documentos 

de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-meio (2001) não foi utilizado como 

subsídio para a elaboração do plano de classificação de documentos. As classes do 

instrumento do Gabinete, não correspondem, portanto, as classes estabelecidas no Código 

publicado pelo CONARQ.  

Nas reflexões realizadas por Sousa (2004) quanto ao Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-meio, o autor questiona se 

é possível ter um instrumento de classificação padrão para um conjunto de órgãos públicos. 

Afirma ainda que a resposta a este questionamento não é absoluta, pois cada órgão possui 

uma missão específica, o que o diferencia dos demais. No entanto, para o autor, as atividades-

meio desses órgãos são semelhantes em toda a administração pública, o que possibilitaria a 

adoção de um instrumento de classificação normalizado. Neste sentido, Sousa (2004) 

concorda com a adoção de um instrumento de classificação-modelo para as universidades, 

pois, segundo ele, elas “possuem as mesmas missões, praticamente a mesma estrutura 

organizacional e, por certo, as mesmas funções e atividades” (p.29).   

Esta opinião não é compartilhada pelo Departamento de Arquivo Geral da UFSM, que 

vem desenvolvendo desde março de 2011 um projeto de identificação da descrição das 

funções da instituição, utilizando a Norma Internacional para Descrição de Funções – ISDF. 

Este trabalho será a base para a redefinição da classificação na Universidade. Portanto, 

possivelmente, a atual classificação dos documentos do Gabinete do Reitor será 

modificada/adaptada a futura classificação adotada pelo DAG.  

Atualmente, no setor de Arquivo do Gabinete encontram-se os documentos da gestão 

atual (documentos correntes) até a gestão anterior, do Prof. Clóvis Silva Lima. Estes 

documentos já estão classificados e ordenados. As gestões anteriores já foram recolhidas ao 

Arquivo Permanente, sem intervenção arquivística. Apenas a gestão do Prof. José Mariano da 

Rocha Filho, primeiro reitor, já foi classificada, avaliada e descrita. A gestão do Prof. Paulo 

Jorge Sarkis está sendo organizada atualmente. No Gabinete do Vice-reitor, duas acadêmicas 

do curso de arquivologia estão realizando estágios supervisionados. Da mesma forma, a 
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gestão atual e a anterior já estão classificadas e ordenadas, e a gestão do Prof. Paulo Jorge 

Sarkis está sendo organizada. Ainda não houve nenhum tipo de treinamento dos servidores 

quanto à classificação. Por isso, a maioria não está familiarizada com o método de 

classificação. O arquivamento/desarquivamento é solicitado à arquivista ou à bolsista. 

A avaliação de documentos é uma função decisiva no processo de implantação de 

políticas de gestão de documentos, tanto nas instituições públicas quanto nas empresas 

privadas (BERNARDES, 1998). Cientes desta conjuntura, o Departamento de Arquivo Geral 

vem desenvolvendo ações de avaliação documental em alguns setores da Universidade. No 

Gabinete do Reitor, a avaliação de documentos foi realizada concomitantemente ao processo 

de classificação. A partir deste procedimento foi possível identificar os valores e estabelecer 

os prazos de guarda dos documentos, para concretizar a separação destes nos seus respectivos 

arquivos – correntes, intermediários, e permanentes. 

Pelo fato da instituição estar sujeita às disposições legais, a avaliação foi realizada 

com base no estudo dos prazos de vigência jurídicos de cada documento, a Tabela de 

Temporalidade das Atividades-meio da Administração Pública Federal (2001) e a proposta de 

Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às Atividades-Fim das 

Instituições Federais de Ensino Superior do SIGA (2010). Neste sentido, depois deste estudo, 

uma proposta de Tabela de Temporalidade de Documentos foi elaborada de acordo com as 

orientações e políticas do Arquivo Nacional e do Conselho Nacional de Arquivos, 

devidamente adaptadas ao contexto do Gabinete do Reitor. A tabela de temporalidade 

documental é um instrumento fundamental porque permite distinguir as informações 

essenciais das supérfluas, garantindo a preservação, recuperação e o acesso das informações e 

também tornam a avaliação um procedimento organizado e seguro (SCHELLENBERG, 

2006).  

Esta pré-Tabela foi encaminhada para apreciação da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos – CPAD da Universidade em junho de 2010. O instrumento ainda 

não foi aplicado, pois necessita de aprovação da CPAD e do órgão arquivístico competente, 

no caso, o Arquivo Nacional, conforme determinam as orientações e normas do Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ, 2011). Cabe ressaltar a morosidade neste processo de 

aprovação, o que dificulta a efetivação de procedimentos arquivísticos adequados. Um 

exemplo é o recolhimento ao Arquivo Permanente que é realizado mesmo sem a aprovação 

deste instrumento. Ou a eliminação dos documentos, que não é realizada para respeitar os 
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dispositivos legais, ocasionando um acúmulo de documentos que já cumpriram sua função 

administrativa e não possuem valor secundário.  

 

6 CONCLUSÕES 
 

O Gabinete do Reitor, sendo parte da Administração Central da UFSM, tem sob sua 

guarda um acervo da maior relevância, destacando-se as principais decisões técnico-

administrativas e de relações públicas da Universidade. Por isso, o desenvolvimento de um 

projeto a fim de descrever e preservar o seu patrimônio documental é significativo tanto para 

a Universidade como para a Arquivologia. Dessa forma, a realização desta pesquisa contribui 

para os estudos quanto à Descrição Arquivística, o emprego de suas normas, e a utilização da 

tecnologia da informação para disponibilizar o resultado desta descrição.  

Como resultado parcial tem-se a análise da situação do conjunto documental, quanto à 

classificação, avaliação e condições de preservação; e a definição do quadro de padrões, 

normas e metadados para o desenvolvimento da descrição e a elaboração do instrumento de 

descrição. Atualmente, o trabalho está na fase de aplicação deste quadro e a implementação 

dos metadados no sistema eletrônico. Nesta fase realiza-se também a verificação dos 

metadados e descritores definidos na pesquisa com os usuários. Estima-se que até o primeiro 

semestre de 2012 todas as resoluções estejam descritas, digitalizadas e inseridas no sistema. 

Dessa forma, poderá ser publicado o instrumento de descrição arquivística, no caso, um 

catálogo. A pesquisa que resultará na dissertação está em fase de qualificação. 
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