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Resumo: Este trabalho propõe-se a apresentar um enfoque teórico arquivístico do banco de dados de 

projetos da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, denominado Sistema de Informações para o 

Ensino – SIE, módulo projetos. Para o desenvolvimento do presente trabalho, realizou-se uma revisão 

teórica sobre a gestão eletrônica de documentos e o sistema de informação. Para isso, recorreu-se a 

autores que apresentam conceitos e normas do universo arquivístico. Com base nessa revisão, em que 

se procurou associar os princípios teóricos ao funcionamento do SIE, concluiu-se que o banco de 

dados referente a projetos da UFSM constitui-se como importante fonte de pesquisa institucional, 

considerando o volume e a diversidade das informações arquivísticas armazenadas nesse sistema. Da 

mesma forma, este trabalho também oferece contribuições para os profissionais envolvidos com o 

referido sistema, bem como para os demais profissionais e instituições que tenham interesse no 

assunto. 
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Abstract: This work proposes to present a theoretical archival focus of the project’s database from 

Federal University of Santa Maria – UFSM, denominated Sistema de Informações para o Ensino – 

SIE, module of projects. A theoretical review about electronic documental management and the 

information system was carried out to develop the present work. For that, authors who present 

concepts and rules of the archival universe were selected. Based on this review, which seek to 

associate the theoretical principles to SIE working, it was concluded that the project’s database from 

UFSM constitute an important source of institutional research, considering the amount and variety of 

archival information that are store in the system. In the same way, this work also offers contributions 

for professionals involved with the studied system, as well as other professionals and institutions 

interested in this issue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o quadro da Arquivologia em relação 

aos conceitos e às funções arquivísticas, assim como referenciar normas relacionadas 

aos documentos eletrônicos, tendo como base de aplicação o banco de dados de projetos 

da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. 

Esse banco de dados faz parte do Sistema de Informações para o Ensino – SIE, 

módulo projetos, cujo sistema foi criado em 1992, estando em pleno funcionamento.     

A situação dos documentos arquivísticos digitais é uma temática que envolve 

todos os profissionais ligados à arquivística, assim como os que atuam especificamente 

na área de informática e, também, os dirigentes de uma instituição. Conforme ICA 16 

(2005): 

 

Os arquivistas devem trabalhar em conjunto com gestores dos sistemas que 

suportam o desenvolvimento de normas transversais na administração para a 

interoperabilidade de sistemas, a normalização da gestão da informação e 

outras iniciativas similares (ICA 16, 2005, p.30). 
 

Essa atuação mostra-se necessária na medida em que as organizações se deparam 

com um volume elevado de informações arquivísticas em seus bancos de dados e esses 

podem, muitas vezes, carecer de um tratamento adequado. 

Nesse contexto, os documentos arquivísticos digitais são de extrema importância 

e a instituição, através de seus dirigentes, deve estar atenta, dispensando para essa 

questão um zelo pelo patrimônio documental do banco de dados do sistema de registro 

de projetos que fazem parte do SIE. Esse banco de dados deve ser preservado como 

fonte de informações arquivísticas dignas de crédito e tratadas adequadamente, 

conforme o regramento e as normatizações específicas. 

 

2 ARQUIVOLOGIA 

 

Inicialmente, destaca-se o que Bellotto diz sobre “fundo de arquivo”: 

 

É um universo arqueológico a identificar, balizar, ordenar, descrever e analisar de 

modo a possibilitar a preservação de sua organicidade, de sua integridade física, e a 

disseminação de informações extraídas de seus elementos, colocando-as em 

condições de apreensão e uso plenos (BELLOTTO, 2007, p.13). 

 



 
 

3 
 

Outro estudo que se destaca é o de Jardim (1995), que discorre sobre o universo 

de atuação dos profissionais Arquivistas em relação a um Sistema Nacional de Arquivos 

no Brasil e onde se vislumbra o estado da arte da atuação desses profissionais “Neste 

palco nem sempre iluminado, uma categoria profissional ainda emergente, a dos 

arquivistas, é o principal ator, quase um figurante, contido e perifericamente situado 

nesta cena” (JARDIM, 1995, p.73). 

A partir do que dizem Bellotto e Jardim, passa-se a considerar o enfoque arquivo 

(documentos) em relação às informações arquivísticas dos registros e alterações de 

projetos no SIE, do CAL. 

Para discorrer sobre a função arquivística, tomou-se por base o conceito, assim 

expresso: 

 

A função arquivística é o conjunto de atividades relacionadas que contribuem e são 

necessárias para cumprir os objetivos de salvaguarda e preservação de documentos 

de arquivo definitivos e assegurar que esses documentos são acessíveis e inteligíveis 

(ICA 16, 2005, p.11). 

 

A função arquivística, porém, é mais abrangente do que aqui expresso, visto que , 

na atualidade, o arquivista e os profissionais que trabalham com a informação no suporte 

digital se deparam com uma situação já na fase de produção dos documentos, ou seja, no 

planejamento do sistema de arquivo que, por sua vez, tem como missão garantir a 

manutenção e a preservação dos documentos quanto a sua autenticidade, fidedignidade e 

acessibilidade no decorrer do ciclo de vida documental. Somam-se a essas 

características a integridade do documento, assim como a sua utilização.  

Considera-se, em relação às funções arquivísticas, algumas divergências no que 

se refere a que momento essas funções devam ser aplicadas. Considera-se, como ponto 

inicial, o ciclo de vida dos documentos, ou a teoria das três idades: primeira fase – 

arquivo corrente – que se caracteriza pela utilização frequente dos documentos, sendo 

que esses documentos sempre devem estar acessíveis para o bom andamento das 

atividades da instituição; segunda fase – arquivo intermediário – que se caracteriza 

por ser consultado eventualmente. A guarda de documentos atende a necessidades ou 

exigências legais, administrativas ou financeiras, podendo o acervo estar afastado da 

instituição. Cabe enfatizar que ambas as fases, a primeira e a segunda, são consideradas 

de valor primário. Já a terceira fase – arquivo permanente – é considerada de valor 
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secundário, uma vez que a documentação poderá ser eliminada ou recolhida ao arquivo 

permanente, caracterizando-se como uma documentação de valor histórico.  

Nesse sentido, resgata-se o que Schellenberg (1974, p.19) diz, que para serem 

documentos de arquivo, “os documentos devem ter sido produzidos ou acumulados na 

consecução de um determinado objetivo e possuir valor para fins outros que não aqueles 

para os quais foram produzidos ou acumulados”. 

Quanto à definição de arquivo, Paes (1997, p.16) assim conceitua:  

 
É a acumulação ordenada de documentos, em sua maioria textuais, criados por uma 

instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a consecução de 

seus objetivos, visando à utilidade que poderão oferecer no futuro. 

 

Em relação às classificações dos arquivos, esses podem ser considerados: quanto 

à entidade mantenedora: público ou privada; quanto à dimensão de sua atuação: setorial 

ou central; quanto à evolução: corrente, intermediário e permanente e quanto à natureza: 

especial ou especializado.  

Com referência aos documentos arquivísticos, esses podem ser classificados: 

quanto ao gênero (textuais, audiovisuais, iconográficos e cartográficos; quanto à 

espécie: ata, edital, lei, etc. e quanto à natureza do assunto: ostensivo ou sigiloso, sendo 

que, quanto a este último, os documentos ainda podem ser classificados como reservado, 

confidencial, secreto e ultrassecreto, conforme a sua necessidade de segurança.  

Outro assunto importante dentro da Arquivologia são as funções arquivísticas: 

produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão. Com 

relação a essas funções todas são consideradas muito importantes, destacando-se, em 

especial para esta análise, a função de avaliação, que define o valor do documento se 

primário ou secundário dentro do ciclo de vida do documento. Outra função que 

também se destaca é a classificação onde o princípio elementar é o da proveniência e o 

da ordem original. A difusão também é uma das funções que se julga de extrema 

importância, considerando-se o volume e a diversidade das informações arquivísticas 

que fazem parte do banco de dados, SIE, referente aos projetos da UFSM. 

Além das características supracitadas, com relação às funções arquivís ticas, 

também, conforme ICA 16 (2005), duas outras são consideradas muito importantes: a 

sua autenticidade – significa que o documento de arquivo é o que pretende ser , e a 

sua fidedignidade – servir de prova digna de crédito. 
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Quanto à autenticidade, pode-se dizer que o documento deverá manter suas 

características originais quanto ao contexto, à estrutura e ao conteúdo, sendo isso 

definido como coerência, com o fim para o qual o documento foi criado.  

Uma contribuição teórica que pode colaborar para o melhor entendimento da 

questão sobre autenticidade de documentos, enquanto objecto digital, é apresentada por 

Ferreira (2006), quando diz que:  

 

Para atingir esse objectivo é fundamental documentar devidamente a proveniência 

do objecto, contextualizar a sua existência, descrever a sua história custodial e 

atestar que a sua integridade não foi comprometida, i.e. provar que existe um 

conjunto de propriedades, consideradas significativas, que foram correctamente 

preservadas ao longo do tempo (FERREIRA, 2006, p.50). 

 

Essas considerações sobre autenticidade também estão expressas sob a 

estruturação de normas, através da Norma International Organization for Standardization - 

ISO n. 15.489-1
4
, onde são tratados os requisitos de gestão de documentos de arquivo.  

Quanto à fidedignidade, essa é a qualidade atribuída ao documento referente à 

sua capacidade de servir de prova digna de crédito.  

Outra característica importante do documento de arquivo é a sua integridade, 

visto que o mesmo deverá ser completo e inalterado, sob pena de, caso não seja 

observada essa característica, o mesmo tornar-se inconsistente como informação para a 

organização/usuário no momento em que for preciso recorrer a esse documento para 

obter informações de seu interesse.  

Também se constitui como outra característica importante do documento de 

arquivo a que diz respeito a sua utilização, estando essa associada à acessibilidade, ou 

seja, ao grau de complexidade em obter as informações arquivísticas desejadas pelo 

usuário, no que tange a sua localização, recuperação, apresentação e interpretação, com 

o fim de tornar o acesso à informação o mais eficiente possível.  

Portanto, o objetivo de um sistema de arquivo é manter os requisitos básicos que 

credenciarão os documentos nele armazenados a se tornarem aptos para responder às 

necessidades dos usuários de uma forma isenta, o que se dá através de uma adequada 

gestão de documentos. Cabe, nesse sentido, enfatizar o conceito de Arquivologia que, 

conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - DBTA, é a disciplina 

que estuda as funções do arquivo (local) e os princípios e técnicas a serem observados 

                                                           
4
 www.tavanir.org.ir/tech-doc/nezam/iso_15489-1.pdf 
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na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos (documentos). 

(BRASIL, 2005, p.29). 

De outra parte, considera-se a questão dos documentos arquivísticos quanto à sua 

natureza orgânica e funcional. Quanto a esse aspecto, Silva, assim se refere:  

 
A natureza orgânica da informação arquivística se relaciona ao fato de que tal 

informação é produzida a partir de uma estrutura organizacional com setores, 

departamentos e divisões interdependentes com objetivos comuns, e a natureza 

funcional diz respeito às diferentes funções e usos dessas informações produzidas 

(SILVA, 2008, p.45). 

 

A respeito do profissional de arquivo, esse terá que desenvolver algumas 

habilidades no que concerne à sua atuação nas organizações, principalmente tendo uma 

visão ampla de todos os aspectos que as envolvem. Deve também possuir uma visão 

arquivística, assim como, uma visão estratégica no que tange a todas as impl icações que 

os documentos e arquivos eletrônicos tenham na instituição que os produz.  

Nesse sentido, Rodrigues (2009, p.9) enfatiza a importância da atuação do 

arquivista dizendo que: “O arquivista deve ser capaz de analisar criticamente a realidade 

que se coloca à luz de conhecimentos teóricos e de atuar com competência de modo 

autônomo e consequente”.
5
  

Em se tratando de uma instituição pública, como é a universidade, a questão de 

sistemas de arquivo envolve vários aspectos e de uma forma bastante complexa, visto 

que um sistema de arquivo pode fazer parte ou não das prioridades mais imediatas da 

instituição. Assim, o acesso às informações arquivísticas por parte do cidadão, no que se 

refere a serviços on-line, prestação de contas e a outros objetivos julgados necessários, 

vai depender das prioridades da instituição e da forma como essas informações 

arquivísticas forem produzidas, mantidas e divulgadas pela mesma.  

A respeito da política pública de informação referente à preservação da 

informação arquivística governamental, Silva (2008) faz a seguinte consideração: 

 

As atenções direcionadas à preservação dos documentos de arquivo apenas quando 

considerados “históricos” e integrados ao “patrimônio arquivístico” devem voltar-se 

para a preservação da informação arquivística de uso corrente, administrativo, 

funcional e estratégico na expectativa de atender, no presente e no futuro, a 

sociedade (SILVA, 2008, p.114).  

 

  

                                                           
5
  <http://dci2.ccsa.ufpb.br:8080/jspui/handle/123456789/481>. Acesso em: 02 abr. 2011.  
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Para atender às demandas inerentes às funções de arquivista o profissional deve 

estar posicionado junto e/ou próximo aos órgãos com poder decisório. Para tanto, deve 

analisar a estrutura da organização, detectando o grau de centralização das decisões e 

estabelecendo qual a melhor forma de atuar e de ter influência sobre as decisões que 

envolvam, direta ou indiretamente, a questão arquivística. 

O desenvolvimento de sistemas de arquivo exige uma versatilidade do arquivista 

quanto a sua relação com outros profissionais envolvidos na produção documental. E, 

nesse aspecto, a Norma ISO n. 15.489-1
6
 trata, de forma expressa, as questões políticas e 

os requisitos necessários para uma eficiente gestão documental.  

Um elemento que reforça o valor do documento de arquivo são os metadados, a 

respeito da qual a Norma ISO n. 15.489-1, enfocando a gestão de documentos, define: 

“Informação que descreve o contexto, conteúdo e estrutura dos documentos de arquivo e 

da sua gestão ao longo do tempo”. 

Dessa forma, os metadados podem ser úteis sob vários aspectos que envolvam os 

documentos de arquivos eletrônicos, pois fornece informações arquivísticas sobre a 

produção do documento. Constituem-se em um detalhamento de todas as 

modificações/alterações procedidas no documento, ou seja, apresentam informações 

arquivísticas contextuais sobre as atividades da organização na etapa de produção do 

documento.  

Metadados de preservação é uma expressão que remete a outras funções 

arquivísticas com implicações em relação à preservação de documentos digitais. Para 

melhor explicitar esse assunto, recorreu-se à seguinte citação de Ferreira (2006, p.54): 

“metainformação de preservação é responsável por reunir, junto do material custodiado, 

informação detalhada sobre a sua proveniência, autenticidade, actividades de 

preservação, ambiente tecnológico e condicionantes legais”.  

Já, quanto aos metadados de preservação no tocante ao acesso, esses se 

apresentam como mais um elemento facilitador para a identificação e a recuperação de 

sistemas, permitindo o entendimento dos sistemas e contexto dos documentos de arquivo 

e das demais informações relacionadas aos mesmos. 

Um importante documento foi elaborado pela Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos. Trata-se do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil, que 

                                                           
6
 www.tavanir.org.ir/tech-doc/nezam/iso_15489-1.pdf 
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enfatiza o importante legado de documentos em formato digital no contexto da 

arquivologia, bem como, da área de tecnologia da informação. Seus elaboradores 

definem o documento arquivístico e o documento digital a partir de uma análise com 

vistas a soluções que venham a suprir as dificuldades trazidas por esse suporte. A 

respeito do referido documento, que também leva em consideração os fundamentos da 

diplomática, Duranti afirma que:  

 
Essa capacidade dos registros documentais 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). 

 

Ainda no tocante a diplomática, no viés arquivístico, Rondinelli (2005, p.56) diz 

que: “A análise diplomática de um documento arquivístico pressupõe uma relação entre 

a palavra e o mundo, o que significa buscar entender o mundo através do documento.”  

Rondinelli (2005) ainda se refere aos elementos constitutivos de um documento 

para uma análise diplomática, onde se destaca o elemento conteúdo que, no caso, 

entende-se possa se aplicar ao sistema de registro de projetos e que diz: 

 

[…] é a mensagem transmitida pelo documento. Conforme dito anteriormente, 

para existir o documento arquivístico tem que estar afixado num suporte. Isso 

quer dizer que dados contidos em bases de dados dinâmicas, isto é,  que 

mudam constantemente, não podem ser considerados documentos 

arquivísticos. Para tanto, esses dados teriam que ser reunidos e seu conteúdo, 

devidamente articulado, fixado num suporte (RONDINELLI , 2005, p.56). 

 

No e-ARQ Brasil são estabelecidos os requisitos básicos para o agente produtor 

e/ou recebedor de documentos no âmbito do Sistema de Gestão Arquivística de 

Documentos – SIGAD. 

Em relação ao SIGAD e, especificamente, no requisito segurança, cabe destacar o 

item Trilhas de Auditoria, que se constitui em um fator determinante no enfoque que se 

pretende abordar neste trabalho, visto que o item segurança está associado diretamente 

às possibilidades de comprovação dos registros e das alterações ocorridos em relação a 

um documento ao longo de sua criação, assim como, de seu armazenamento e 

preservação. 

A questão de segurança e preservação, no que tange às propriedades 

significativas de documento digital, com forte impacto na questão da consistência das 
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informações arquivísticas que fazem parte do banco de dados, tem a seguinte 

implicação, conforme Ferreira: 

 

A definição das propriedades significativas de um objecto digital influencia 

directamente a forma como este deverá ser preservado. Quanto maior for o número 

de propriedades significativas, maiores serão os requisitos relativamente à infra-

estrutura tecnológica necessária para suportar a preservação (FERREIRA, 2006, p. 

52). 

 

Ainda em relação à segurança da informação de documentos gerados e mantidos 

no sistema de registros e alterações de projetos, cabe destacar o que diz Rondinelli 

(2005, p.65): “Quanto mais rígidas, detalhadas as regras e o estabelecimento de rotinas 

terão como resultado mais fidedignidade.” Isso faz com que o estabelecimento de regras 

garanta a idoneidade de um sistema. 

Rondinelli (2005) ainda diz que para a obtenção dessa condição, idoneidade, ela 

será garantida através da aplicação de métodos que viabilizem a prevenção e a 

verificação dos documentos gerados pelo sistema. 

Pela revisão dos aspectos acima considerados, observa-se que a temática, a que o 

estudo se propõe, já vem sendo tratada pelos estudiosos, servindo como referência para a 

análise das novas situações às quais o presente trabalho se dirige.  

 

2.1 Gestão eletrônica de documentos – GED 

 

A gestão eletrônica de documentos por ser um assunto recente e bastante 

utilizado pelos profissionais arquivistas e profissionais da área de Tecnologia da 

Informação, envolvidos no tratamento de informações arquivísticas, reveste-se de 

importante contribuição para o presente estudo.  

Considerando-se, inicialmente, o conceito de documento eletrônico, o DBTA o 

define como: “Gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico ou 

somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e 

documentos digitais” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.75) 

Já, na definição de documento eletrônico do CONArq (2009, p.70), essa assim é 

expressa: “Informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários, 

acessível e interpretável por meio de equipamento eletrônico.”  
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A partir dessas definições, passa-se a considerar as informações arquivísticas, 

objeto deste trabalho, como documento eletrônico.  

Quanto à gestão de documentos, o DBTA define como:  

 
Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, 

uso, avaliação e Arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, 

visando sua eliminação ou recolhimento (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.100). 

 

A respeito da gestão eletrônica de documentos – GED, Flores (2006, p.83) 

salienta que a GED é uma ferramenta na gestão de documentos e que a mesma não está 

somente voltada para documentos em formato eletrônico, mas também para documentos 

em suporte papel, digitalizados e outros. 

Para Kock, as iniciativas mais arrojadas na atualidade, de gestão eletrônica de 

documentos vêm  

 

[…] buscando incorporar os conceitos arquivísticos, evoluindo de um mero 

software de digitalização e acesso para tornar-se um instrumento de apoio 

dentro de um sistema de gerenciamento de documentação, seja eletrônico ou 

não (apud SANTOS, 2005, p.17) 

 

O conceito de gerenciamento eletrônico de documentos para CONArq (2009, 

p.10) é o seguinte:  

 

Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não estruturada 

de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: 

captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. Entende-se por informação 

não estruturada aquela que não está armazenada em banco de dados, como 

mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilhas etc.  

 

Cabe destacar, conforme Flores (2000) e Santos (2002 apud FLORES, 2006) que 

o enfoque GED era referido como gerenciamento eletrônico de documentos, associando 

essa ferramenta à “recuperação de documentos digitalizados” em substituição à 

microfilmagem. Mas, atualmente, essa situação tem outro enfoque, arquivístico. Nesse 

sentido, cita-se Flores (2006) que desenvolve estudos que tratam do que antes se 

chamava de gerenciamento, hoje, de gestão eletrônica de documentos e voltada para 

arquivística. Sob este enfoque, recorre-se novamente a Flores (2006), quando elenca 

situações-problema na arquivística, tais como: “políticas de avaliação, produção, 

descrição, destinação e preservação de documentos eletrônicos” e que a gestão 

eletrônica de documentos pode viabilizar soluções às situações já citadas. 
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Também pode-se citar Mundet (1994 apud FLORES, 2006), que “entende a GED 

como Identificação Eletrônica de Documentos – IED”. Flores (2006) discorre com 

propriedade que a GED “comunica informação codificada, simbólica, em um formato 

estruturado, sendo os dados lidos pelas máquinas”. Seguindo essa linha, entende -se que 

esses dados podem compor diferentes documentos conforme as associações, rotinas e 

sistematização da organização mediante seus interesses e prioridades 

“independentemente do hardware ou software e do procedimento de conexão” 

(FLORES, 2006). 

O GED pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de 

trabalho workflow, processamento de formulários, indexação, gestão de documentos, 

repositórios, entre outras. 

A gestão eletrônica de documentos, entendida como sistema, é uma tecnologia  

 

[…] que provê em meio de facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar e 

recuperar informações existentes em documentos. Os sistemas GED permitem aos 

usuários acessar os documentos de forma ágil e segura, normalmente via navegador 

web por meio de uma intranet corporativa (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO 

DE DOCUMENTOS, 2009). 

 

Esse enfoque é o que mais se adéqua ao sistema de registro de projetos, muito 

embora algumas dessas facilidades referenciadas nessa citação ainda não sejam 

possíveis, pelo fato do sistema operar somente via intranet.  

Considerando as referências teóricas e a estrutura do funcionamento do 

SIE/UFSM, pode-se dizer que o mesmo desenvolve de fato a gestão eletrônica de 

documentos – GED, prestando-se como ferramenta para o tratamento das informações 

arquivísticas do banco de dados do SIE.  

Observa-se, em relação ao assunto GED, que o mesmo está em evidência na 

arquivística e envolve principalmente outra área, a tecnologia da informação – TI. Como 

referência, cita-se o grupo de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq, Gestão Eletrônica de Documentos, que trata dos 

recursos de TI – GED voltados ao atendimento das funções arquivísticas.  

Cabe destacar que o que o grupo estuda é a concepção de GED como área do 

conhecimento ligada à TI que, por sua vez, tem a Arquivologia inserida na Ciência da 

informação. Assim sendo, a Arquivologia pode contribuir para que essa área do 

conhecimento tenha uma maior sustentação teórica quanto às questões arquivísticas que 
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envolvem gestão eletrônica de documentos. Esse grupo de pesquisa assim define o seu 

foco:  

Os trabalhos do grupo repercutirão em referenciais teóricos acerca do GED - Gestão 

Eletrônica de Documentos/Gerenciamento Eletrônico de Documentos, enquanto área 

do conhecimento, vinculado à Tecnologia da Informação, que consequentemente se 

constitui interdisciplinarmente entre Ciência da Computação e as Ciências da 

Informação (Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia). Cabe destacar das 

Ciências da Informação, a Arquivologia, como objeto de estudo mais particular 

neste grupo de pesquisa, quando visa abordar as problemáticas que esta enfrenta 

ante os novos referenciais da TI e do GED. Ainda, busca-se romper o paradigma de 

GED enquanto sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, e assim, 

abordá-lo enquanto área do conhecimento, com suas metodologias, técnicas, 

conceitos, referenciais e princípios que são trazidos da Arquivística e se aplicam a 

esta nova forma de Gestionar Documentos, agora com o uso da TI, mas sempre 

preocupados com o desempenho das funções arquivísticas: Produção, Avaliação, 

Classificação, Descrição, Difusão, Aquisição e Preservação (CNPQ, 2011). 

 

Percebe-se que o uso deste recurso TI, ainda não foi assimilado por profissionais 

da arquivística, sendo um dos objetivos desse grupo de pesquisa é dirimir e discutir o 

assunto no âmbito da comunidade científica. 

 

2.2 Sistemas de informação 

 

Por sistema de informações entende-se o conjunto organizado de políticas, 

procedimentos, pessoas, equipamentos e programas computacionais que produzem, 

processam, armazenam e provêem acesso à informação proveniente de fontes internas e 

externas para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou entidade (e-ARQ, 

2006). 

Cabe, nesse sentido, destacar as normas que corroboram a padronização dos 

procedimentos relativos ao tratamento de informações arquivísticas que, por sua vez, 

estão dispostas em sistemas de informações em suporte informatizado, no SIE/UFSM. 

Entre elas destacam-se: a ISAD (G) Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística que estabelece diretrizes para a descrição arquivística; a ISAAR (CPF) 

Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, 

Pessoas e Famílias, que elenca princípios para a preparação de registros de autoridade 

arquivística que forneçam descrições de entidades; a ISDF Norma Internacional para 

Descrição de Funções, que dá diretivas para a preparação de descrições de funções de 

entidades coletivas associadas à produção e manutenção de arquivos e a ISDIAH – 
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Norma Internacional para Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico, que dá 

orientações detalhadas quanto aos custodiadores. 

 

3 CONSIDERAÇÕES 

 

Como já foi relatado, o SIE se constitui como um sistema de informação da 

UFSM, no qual o sistema de registro de projetos está inserido. Portanto, a partir das 

revisões realizadas e das considerações elaboradas sobre gestão de documentos 

eletrônicos, sobre os profissionais da arquivística e sobre o sistema de informação sob o 

enfoque arquivístico, pode-se afirmar que o banco de dados da instituição constitui-se 

importante fonte de pesquisa, em razão do volume e a da diversidade das informações 

nele contidas, podendo servir como referência para outras instituições. 

 Considera-se, inicialmente, a idéia de “fundo arquivo” segundo Bellotto (2007), onde 

se constata a representação desse conceito, que se adéqua perfeitamente às informações 

arquivísticas constantes do acervo ora tratado: banco de dados do sistema de registro de 

projetos da UFSM.  

 Uma outra contribuição importante encontra-se em Jardim (1995) quando enfatiza a 

atuação profissional do arquivista que, embora pareça ser um profissional a margem dos 

acontecimentos na atualidade, tem seu espaço conquistado com resistência, ou não, em várias 

áreas do conhecimento, principalmente no que se refere à área de TI.  

 A atuação do profissional arquivista no tocante a documentos em suporte digital é 

bastante abrangente, indo desde a fase da produção dos documentos até a sua disseminação. 

Entretanto, para que essa documentação seja dotada de credibilidade deve ter garantidos os 

requisitos técnicos exigidos para tal.  

 Considera-se que, no caso do SIE, a classificação que melhor se adéqua diz respeito ao 

valor primário e ao secundário, sendo esse de grande importância tanto administrativamente, 

quanto no que se refere ao ensino, à pesquisa e à extensão para instituição e/ou para os seus 

usuários, assim como para outras finalidades buscadas por interessados externos, adequando-

se assim ao que diz Schellenberg (1974) a respeito de documentos de arquivo.  

 Destaca-se, também, o caráter ostensivo da documentação, assim como o principio da 

proveniência e o de sua ordem original, itens fundamentais para a sustentação do banco de 

dados o SIE.  
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 Além disso, são consideradas como muito importantes, sob o ponto de vista dos 

requisitos da diplomática contemporânea que assim as exigem, duas funções, a saber: 

autenticidade e a fidedignidade, significando que o documento de arquivo é o que pretende ser 

e servir de prova digna de crédito. Nesse sentido, cabe destacar o documento e-ARQ Brasil 

que traz o modelo de requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Arquivos de 

Documentos. Esse documento traz as contribuições de Luciana Duranti (1994) e de Rondinelli 

(2005) que enfatizam as condições de idoneidade de um sistema. Associada à questão da 

autenticidade dos documentos constantes do banco de dados (SIE), como meio de garantí-la, 

conforme Ferreira (2006), é a necessidade da existência e do funcionamento de fato do 

recurso de trilha de auditoria. 

 Quanto à fidedignidade dos documentos digitais, enfatiza-se tratar-se de quesito que, 

no caso do SIE, deve ser considerado através dos níveis de acesso e das autorizações ativas a 

quem forem atribuídas á aprovação de projetos e as suas alterações. Conforme foi constatado 

através da operacionalização do sistema, os critérios de prazo e validade das autorizações 

expressas (portarias) ainda não são obedecidos, comprometendo assim a fidedignidade desses 

documentos. 

 Esse assunto tangencia a questão da organicidade das informações arquivísticas 

conforme diz Silva (2008), quando observa que a atuação do profissional arquivista é bastante 

exigente tendo em vista a complexidade que cerca os documentos e arquivos eletrônicos das 

instituições que os produzem, principalmente no que se refere às informações arquivísticas 

nos âmbitos governamentais. Nesse sentido, também convém resgatar Rodrigues (2009) 

quando fala sobre a atuação do arquivista no caso de uma instituição pública. Destaca-se, 

ainda, a Norma ISO n.15489-1 que trata de metadados, recurso importante para preservação 

da integridade das informações arquivisticas em meio digital. 

 Quanto à Gestão Eletrônica de Documentos – GED, considerada como enfoque 

recente em TI e, também com base no DBTA e definições do CONArq (2009),  define-se as 

informações arquivisticas como documento eletrônico, cabendo destacar que o conceito de 

GED é bem mais abrangente do que a mera recuperação de documento digitalizadas, uma vez 

que abrange as funções arquivisticas e todos os espectros que  área de TI abrange, assim como 

o que os documentos eletrônicos podem envolver de forma direta um indireta conforme os 

interesses dos usuários, muito embora alguns profissionais arquivistas ainda não tenham 

assimilado a importância desse recurso em suas atividades profissionais. 
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Por último, no enfoque do SIE/UFSM, pode-se afirmar que o mesmo se constitui 

como um sistema de informação, embora contraditoriamente também tenha-se verificado que 

não são observadas as normas que regram a descrição arquivística, o registro de autoridade 

arquivística e a descrição de funções que poderiam dar uma maior consistência ao referido 

sistema. 

Portanto, espera-se que este trabalho sirva como uma contribuição aos responsáveis 

pelo sistema SIE envolvidos com as informações arquivísticas, para que possam concentrar 

esforços no sentido de que o referido sistema apresente as informações arquivísticas 

referentes a registro e alterações de projetos de forma consistente, atendendo as normas e os 

critérios das áreas envolvidas.   

É importante destacar que a instituição pública – UFSM – está comprometida, por 

força constitucional – Constituição Federal de 1988, no seu artigo 216, parágrafo 2º, com a 

gestão da documentação e a sua consulta. Institucionalmente, a UFSM tem o compromisso de 

divulgar e facilitar o acesso do que é produzido em termos de ensino, pesquisa e extensão à 

comunidade acadêmica assim como à sociedade que lhe dá sustentação. 
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