
 
II CONGRESSO ONLINE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E    

INFORMAÇÕES 
 

TIPO DE TRABALHO: RELATOS DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Competências, atuação, formação e atividades do 

profissional da informação. 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVOS DO COLTEC: 

RELEVÂNCIA DA ELIMINAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 

THE ORGANIZATION OF COLTEC FILES DOCUMENTS: RELEVANCE 

OF ELIMINATION FOR THE PRESERVATION OF DOCUMENTARY 

HERITAGE 

 
Resumo: Este artigo tem a finalidade de salientar a importância da eliminação de documentos de arquivo 

para a gestão documental no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais – Coltec-UFMG. 

Para tanto, esta pesquisa investiga a trajetória da produção documental no Colégio, de modo a identificar os 

documentos de valor mediato da Instituição, bem como frisar a relevância da contribuição destes para 

preservação da memória institucional e para concepção da memória social. Entende-se que o tratamento na 

massa documental acumulada beneficiará não somente o Colégio, mas toda comunidade universitária e a 

sociedade, uma vez que contribuirá para soluções de problemas rotineiros, como falta de espaço nos setores 

administrativos, redução dos custos de produção, armazenamento e acondicionamento dos documentos de 

arquivo, e o mais importante: a agilidade da recuperação das informações contidas nos documentos de 

arquivo. Por fim, este artigo busca trazer mais visibilidade para as políticas arquivística implementadas no 

Coltec.  
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Abstract: This article aims to highlight the importance of the elimination of archival documents for 

document management at the Technical College of the Federal University of Minas Gerais - Coltec-UFMG. 

To do so, this research investigates the trajectory of documentary production in the College, in order to 

identify documents of medium value of the Institution, as well as to emphasize the relevance of their 

contribution to the preservation of institutional memory and to the conception of social memory. It is 

understood that the treatment in the accumulated documentary mass will benefit not only the College, but 

every university community and society, since it will contribute to solutions of routine problems, such as 

lack of space in the administrative sectors, reduction of production costs, storage and packaging of archival 

documents, and most importantly, the agility of retrieving the information contained in the archival 

documents. Finally, this article seeks to bring more visibility to the archival policies implemented in Coltec.  
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1. Introdução 

 

 No Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (Coltec-UFMG), a 

eliminação de documentos de arquivos é imprescindível para a preservação do patrimônio 

documental de interesse histórico-cultural do ensino técnico e profissional na UFMG. De acordo o 

Dicionário de Terminologia Arquivística, eliminação é a “destruição de documentos que, na 

avaliação, foram considerados sem valor permanente” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 81). É 

primordial que essa eliminação seja precedida por uma avaliação documental criteriosa e realizada 

dentro dos parâmetros arquivísticos. A avaliação é uma etapa decisiva na implantação de políticas 

de gestão de documentos nas instituições públicas e privadas. Mas, o que significa avaliar 

documentos de arquivos? Essa função arquivística consiste, fundamentalmente, em identificar 

valores e definir os prazos de guarda para os documentos de arquivo, independentemente de o 

suporte ser o papel ou o documento nato-digital. Essa avaliação deve ser feita no momento da 

produção documental e paralelamente ao processo de classificação de modo a se evitar acumulação 

desordenada desses documentos.  

A seguir apresentamos os procedimentos básicos que devem fazer parte de todo processo 

de avaliação de documentos de arquivo: 

 Constituição da Comissão setorial de Avaliação de Documentos;  

 Elaboração de normas para padronização da produção documental; 

 Estudo da estrutura administrativa e análise das competências, funções e atividades dos 

setores acadêmicos e administrativos do órgão;  

 Levantamento da produção documental por meio de entrevistas com os servidores 

responsáveis de cada setor, com intuito de identificar as séries documentais geradas no 

exercício de suas funções e atividades;  

 Análise do fluxo documental;  

 Identificação dos valores dos documentos;  

 Identificação dos prazos guarda e destinação dos documentos de arquivo de acordo com o 

Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e destinação de documentos de arquivo 

relativos às atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e Código 

de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: atividades-

meio.  



  

 
 

O ideal é que o procedimento de avaliação seja realizado concomitantemente à 

classificação, mas o que é encontrado na maior parte das instituições públicas são massas 

documentais acumuladas, o que dificulta a implementação da gestão documental. Essas duas 

funções, quando bem elaboradas, são instrumentos que impulsionam as políticas de arquivo, nas 

quais a classificação deverá refletir as funções e atividades de um determinado órgão e auxiliar na 

recuperação dos documentos de arquivo.  

Para Schellenberg (2006, p. 95), “os documentos públicos devem ser classificados em 

relação à função. Resultam de uma função, são usados em relação à função e devem, portanto, ser 

classificados de acordo com esta”. 

Conforme Gonçalves (1998, p. 12);  

O objetivo da classificação é, basicamente, dar visibilidade às funções e às atividades do 

organismo produtor do arquivo, deixando claras as ligações entre os documentos. 

Podemos entender que a classificação é, antes de tudo, lógica: a partir da análise do 

organismo produtor de documentos de arquivo são criadas categorias, classes genéricas, 

que dizem respeito às funções/atividades detectadas (estejam elas configuradas ou não em 

estruturas específicas, como departamentos, divisões etc.). 

 

No arquivo setorial do Coltec, o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e 

destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-fim das Instituições Federais de 

Ensino Superior – IFES e o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a 

Administração Pública, atividades-meio, foram tomados como base para a estruturação da gestão 

documental. 

Desse modo, a eliminação de documentos é uma ação que deve ser realizada 

criteriosamente, evitando que documentos de valor mediato sejam eliminados, o que acarreta 

prejuízos para a memória da Instituição, para Universidade e para sociedade em geral, haja vista 

que os documentos produzidos/acumulados pelo Coltec possuem caráter público.  

 

2. Fundamentação Teórica  

 

O referencial teórico acerca dos procedimentos de identificação da Tipologia documental e 

da Gestão de documentos são os sustentáculos deste texto. A pesquisa compreendeu a busca de 

periódicos científicos da área de Arquivologia e Ciências da Informação disponíveis no Portal de 

Periódicos da Capes, além de livros de arquivologia e “websites”. Fez-se o levantamento 

bibliográfico e revisão de literatura das áreas da: Diplomática, Tipologia Documental, Identificação 



  

 
 

Arquivística, Gestão de Documentos, Classificação e Avaliação. Isso foi essencial para 

compreensão dos fundamentos teóricos e metodológicos da Identificação da Tipologia Documental 

no enfoque da Diplomática Contemporânea, para auxiliar na elaboração da listagem de eliminação 

de documentos de arquivo do Coltec.  

A identificação dos documentos contribui para a gestão documental.  

“A identificação arquivística é uma ferramenta metodológica que se fundamenta em 

análise decorrente de diagnóstico elaborado sobre o documento de arquivo e seu órgão 

produtor, com a finalidade de propor soluções para o problema apresentado” 

(RODRIGUES, 2015 p.73).  

 

Além disso, a identificação dos documentos permitirá o reconhecimento das estruturas 

administrativas e das suas atribuições, elementos registrados na tipologia documental, cujos 

métodos, estão nos parâmetros Diplomática Contemporânea, base teórica para a elaboração dos 

instrumentos de gestão documental. A identificação fornece as bases para o desenvolvimento de 

todo o tratamento arquivístico nas várias etapas do ciclo de vida dos documentos, possibilitando, 

particularmente, a elaboração do Plano de Classificação, instrumento imprescindível na 

organização de um fundo (CARMONA MENDO, 2004, p. 45). A identificação arquivística vem 

sendo estudada e utilizada como uma proposta de metodologia para aplicação de gestão de 

documentos, fundamentada na Tipologia Documental que é a ampliação da Diplomática em 

direção à gênese documental, com a finalidade contextualizar as competências, funções e 

atividades dos produtores/acumuladores de documentos de arquivo.  

Rondinelli (2013, p.114) afirma que o século XX, “pode ser identificado como o momento 

em que a diplomática dá a sua virada de uma disciplina confinada nas chancelarias medievais para 

uma área do conhecimento que, associada à arquivologia, se adéqua perfeitamente ao mundo 

atual”. Ainda, segundo a autora, essa virada epistemológica amplia o escopo de estudo dos 

documentos arquivísticos medievais de caráter eminentemente jurídico (diplomática clássica) para 

os modernos e contemporâneos de todos os tipos (diplomática moderna). A partir desse momento, 

“o objeto da Diplomática não se restringe mais aos documentos arquivísticos jurídicos ou de 

consequências legais, mas a todos os documentos gerados no curso das atividades de uma pessoa 

física ou jurídica” (RONDINELLI, 2011, p. 116). De acordo com Rondinelli (2004) a possibilidade 

de integração dos princípios e conceitos da diplomática aos da Arquivologia no final do século XX, 

é vista como o caminho seguro para o gerenciamento dos documentos atuais, especialmente os 

digitais.  



  

 
 

Dessa forma, as pesquisas de identificação da Tipologia Documental do ponto de vista da 

Diplomática Contemporânea são essenciais para a implementação das políticas arquivística nas 

entidades públicas e privadas e auxiliam a avaliação dos documentos de arquivo o que garantem 

a esses uma destinação final adequada.   

3. Metodologia  

 A metodologia de pesquisa aplicada nessa Intervenção envolveu métodos 

qualitativos e quantitativos. O método quantitativo é conclusivo, e tem como objetivo quantificação 

e a comparação das tipologias documentais do Coltec. Como método qualitativo, o procedimento 

adotado foi a análise documental.  Ela foi realizada nos documentos do Setor de Arquivo do Coltec. 

Essa análise foi iniciada por meio de um Plano de Intervenção, pois não havia, em 2016, um 

Programa de Gestão Arquivística implantado com designação de responsabilidades e atribuições 

de funções. O Planejamento envolveu o levantamento e a análise da realidade documental do 

Colégio e o estabelecimento das diretrizes e procedimentos a serem cumpridos para a identificação 

dos documentos de valor mediato (secundário).  

Segundo Ludke e André (1986), a análise documental constitui uma técnica importante na 

pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema. Nessa análise foram aplicados os 

procedimentos teóricos da Arquivística Integrada teoria desenvolvida no Canadá por Rousseau e 

Couture (1982, 1998) que propõe uma arquivística que se preocupa com o tratamento da 

informação desde a gênese documental até o seu destino final. Nesse modelo a arquivística é tratada 

como disciplina que agrupa todos os princípios, normas e técnicas que regem as funções 

arquivística, tais como a produção, classificação, avaliação, descrição, aquisição, difusão e 

preservação. Todas essas funções interligadas e indivisível que se completam e são 

concomitantemente realizadas em um tratamento único. Após essa análise, foi apresentado um 

diagnóstico acerca da situação documental do Coltec e, com isso, selecionou os documentos que 

servirão como fonte para história da educação técnica e profissional na UFMG, resgatando temas, 

como a cultura escolar, formação dos professores, livros didáticos, disciplinas, currículos, práticas 

educativas e todo desempenho do Coltec em meio século de existência. A identificação da 

Tipologia Documental auxilia o processo de avaliação que garante a definição da destinação final 

dos documentos de arquivo de forma segura e com amparo legal.   



  

 
 

Portanto a identificação da Tipologia Documental aliada com as práticas arquivísticas 

contribuirão para a efetivação de uma política de gestão de documentos no Coltec e assegurará 

a eliminação seguro dos documentos desprovidos de valor secundário. 

 

4. Gestão documental na UFMG  

 

Na UFMG, a implantação da gestão documental é basilar para a manutenção do patrimônio 

documental produzido no curso das atividades e funções acadêmicas e administrativas. Em 2008, 

a Administração Central da UFMG deu os primeiros passos para definir a implantação de uma 

Política de Arquivos Institucionais por meio de ações simples, como a nomeação de arquivistas 

para o Quadro de Pessoal da Universidade. Em 2012, houve a criação da Comissão de Estudos para 

a Definição de Políticas de Arquivos na UFMG, e, no ano seguinte, foi instituída a Diretoria de 

Arquivos Institucionais (Diarq), que, embora sem muita estrutura, representou um grande avanço 

para gestão documental na Universidade. Essa Diretoria disponibiliza em sua website os órgãos 

que eliminaram documentos em 2016 (DLO, DCF e Escola de Enfermagem) e 2017 (DLO, BU, 

DCC, PRPG). Ao analisar esses dados, de maneira simples e superficial, verifica-se que o 

quantitativo de documentos eliminados é ínfimo se comparado à produção documental, ainda que 

esta não tenha sido rigorosamente mensurada. Outro fator que se observa é que a UFMG, em 

janeiro de 2019, possuía apenas 10 arquivistas em seu quadro de Pessoal, número inexpressivo 

quando comparado à estrutura organizacional da Universidade. Essa constatação tem a finalidade 

de demonstrar que gestão documental necessita de um incremento para conseguir alcançar a 

dimensão total dos documentos produzidos e acumulados em toda Universidade.  

Em 2019, o Coltec passará a fazer parte dos órgãos que eliminaram documentos de arquivo, 

dentro dos parâmetros do Arquivo Nacional, pois há uma listagem de eliminação contendo mais 

de 300 caixas de arquivos avaliadas e classificadas aguardando autorização para eliminação. A 

implementação de uma política de arquivos da UFMG precisa ser ampliada para possibilitar o 

cumprimento da legislação arquivística brasileira, pois a eliminação de documentos é um dever 

dos órgãos públicos. Atualmente, os documentos de arquivo do Coltec encontram-se distribuídos 

nos diversos arquivos setoriais, cumprindo funções de arquivo corrente, e uma boa parte está 

acondicionada em caixas e armazenada, em sua maioria, em armários de aço em um depósito. Essa 

documentação, até 2016, encontrava-se sem tratamento arquivístico adequado, não sendo possível, 



  

 
 

na época, sequer mensurar a dimensão total dessa documentação. A ação interventiva iniciada em 

2016 com a finalidade de identificar os tipos documentais e avaliar os documentos produzidos e 

acumulados em quase meia década de existência pode ser considerada como uma das primeiras 

medidas para a implantação de uma política arquivística no Coltec. Nessa intervenção no Setor de 

Arquivos foram encontrados  uma vultosa massa documental acumulada. Essa é uma situação 

comum quando se trata de documentos de arquivos, principalmente nas instituições públicas, e a 

conduta satisfatória nesses casos é fazer um diagnóstico da situação documental.  

Segundo o Arquivo Nacional, diagnóstico de arquivos é:  

[...] a Análise das informações básicas (quantidade, localização, estado físico, condições 

de armazenamento, grau de crescimento, frequência de consulta e outros) sobre os 

arquivos, a fim de implantar sistemas e estabelecer programas de transferência, 

recolhimento, microfilmagem, conservação e demais atividades (ARQUIVO 

NACIONAL, 1996, 24).  

 

Sendo assim, o diagnóstico da situação documental é fundamental para o reconhecimento 

das necessidades de cada produtor/acumulador de documentos. Essa ação é indispensável ao 

processo de organização de documentos de Arquivo e contribuirá para a reconstrução do passado 

e ajudará a garantir a preservação da memória institucional.  

 

5. Resultados da Intervenção Arquivística no Arquivo do Coltec 

 

Nas sociedades contemporâneas, ao realizar o levantamento dos resultados das intervenções 

arquivísticas em massas documentais acumuladas nos arquivos públicos é necessário compreender 

as atividades inerentes à gestão da informação, uma vez que o profissional da área precisa conhecer 

todos os setores envolvidos na produção, uso e disseminação dos documentos que contêm 

informações relevantes para a continuidade das funções administrativas e acadêmicas na 

Instituição. No Setor de arquivo do Coltec, aproximadamente 80% da massa documental 

acumulada recebeu tratamento arquivístico e há mais de 300 caixas de arquivos avaliadas e 

classificadas aguardando autorização do Arquivo Nacional para serem eliminadas. Essa 

documentação organizada, em sua maioria, é registro de pontos que não podem ser recolhidos ao 

arquivo permanente, são documentos com prazo de guarda longos (em torno de 47 anos) que 

deveriam aguardar a destinação final em um arquivo intermediário.  



  

 
 

Dessa forma, a concretização do Plano de Intervenção na massa documental acumulada é 

uma questão de responsabilidade administrativa que está sendo implementada com o auxílio 

técnico da Diarq/UFMG e com o apoio da Direção do Coltec.  

 

6. Considerações Finais 

 

Este artigo faz uma breve reflexão sobre a importância da gestão documental nas 

instituições públicas e privadas. Grande parte dessas iniciativas, no entanto, estão longe de 

corresponder ao que é determinado pela legislação ou tecnicamente orientado pelo Conarq, mas é 

o início de um trabalho inesgotável quanto se trata de documentos de arquivos. Nesse sentido, essa 

ação permitiu manifestar acerca das inquietudes entre os produtores de documentos, seu tratamento 

técnico e as questões políticas que envolvem a gestão de documentos na Universidade. No Coltec, 

a aplicação do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade das IFES conjuntamente com 

a integração a um Sistema de Arquivo irão assegurar o pleno exercício da cidadania, promover a 

transparência das ações administrativas, agilizar os processos decisórios, além de incentivar o 

trabalho multidisciplinar e em equipe. Os principais obstáculos enfrentados na execução dessa 

intervenção foram o tempo, o acesso aos documentos e a falta de profissionais qualificados para 

implementação de uma política de arquivos no Coltec. 

Dessa forma, a Gestão documental assegurará o cumprimento de todas as fases do 

documento: Corrente, Intermediária e Permanente, possibilitando o efetivo controle dos 

documentos desde sua produção até sua destinação final.  
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