
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

PROJETO  DE  GESTÃO  ARQUIVISTICA  PARA  A  UMEF  PAULO  CESAR 

VINHA

DATA: 10/04/2013 – VERSÃO 4.00

JUSTIFICATIVA

Após análise do grau de satisfação do cliente no atendimento, diagnóstico da ordenação, 

classificação e avaliação documental, gestão de processos e de trabalho, realizado nos 

meses de abril e maio, verificou-se insatisfação do usuário com respeito ao horário e 

modo de atendimento,  falta de organização do fluxo documental e de padronização e a 

necessidade emergente  da  aplicação do cumprimento da legislação arquivística  que 

trata deste assunto.  . Este projeto será realizado em conformidade com a Resolução do 

Conarq 8.159 de 1991; Legislação Brasileira Sobre Acesso à Informação; Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 5º; PL Nº 1.532-C, DE 1999; Decreto-

Lei  n.º  447/88  de  10  de  Dezembro.  E  conforme  a  Norma  Brasileira  de  Descrição 

Arquivística.

Informações básicas sobre o projeto:

NOME DO

PROJETO

Projeto de Gestão Documental 

do  Arquivo  Escolar  da 

Secretaria  da  Umef  Paulo 

César Vinha

ÁREA  DE 

IMPLANTAÇÃO

Arquivo 

corrente  e 

permanente da 

Secretaria 

COORDENADOR 

DO PROJETO

Deborah Jäger DATA DO

INÍCIO

05/07/2011

PERÍODO  DE 

EXECUÇÃO

12 meses CLIENTES

BENEFICIADOS

Pais de alunos, 

professores, 



equipe 

pedagógica.

OBJETIVO: Melhorias nos seguintes processos:

_Ordenação  dos  arquivos  corrente,  intermediário  e  permanente,  para  a  busca  mais 

rápida de qualquer processo;

-Mudança do fluxo documental para evitar extravio de documentos;

_Otimização do Protocolo para um melhor atendimento ao usuário.

_Segurança Digital evitando perda de dados em meio eletrônico.

PROPOSTAS:

_Remodelagem e Otimização de Processos.

_Alteração do arquivo corrente para caixa-arquivo padrão, com nomenclatura externa e 

digitalização das turmas.

_Alteração  da  ordenação  do  arquivo  intermediário  (físico  e  lógico)  para  controle 

numérico, com criação de Thesaurus (físico e lógico). 

_Alteração do Layout da sala, centralizando o arquivo num só espaço.

- Organização de documentos em mídia digital através da Representação Temática por 

assunto;

_otimização no atendimento ao usuário do serviço da secretaria.(2ª etapa)

_criação da tabela  de  temporalidade.  Ordenação do arquivo permanente.  Quadro  de 

Arranjo.

_transferência e recolhimento do arquivo permanente. Publicação de Edital.

_Criação das Atas de Resultado final em Ordem Decrescente em meio eletrônico.

-Gestão  de  processos:  manual  de  procedimentos,  divisão  de  tarefas  pendentes, 

treinamento de equipes.

_criação  de  Banco  de  Dados/GED:  automação,  ordenação,  descrição  e  segurança 

digital.



EQUIPE:

Após aprovação do projeto pela Secretaria de Educação Municipal de Vila Velha e pelo 

diretor  da  Umef,  a  equipe  de  trabalho será  formada  por  servidores  da  instituição  e 

estagiários:

_Autorização de implementação pelo Diretor Ronaldo Maia. 

_A Coordenadora designada para o projeto é Deborah Jager.

_Todos  os  servidores  receberão  treinamentos  sobre  os  processos:  melhoria  no 

atendimento,  gestão  de  processos  e  técnicas  de  arquivamento,  segurança  digital.  O 

treinamento será realizado concomitantemente com o desenvolvimento dos trabalhos a 

serem executados.

ESCOPO:

_A responsabilidade deste Projeto será limitada às atividades e resultados estabelecidos 

neste plano de trabalho. Nenhuma atividade será adicionada ao escopo estabelecido.

_O Projeto não será responsável por capacitar funcionários. Haverá apenas treinamento 

para  os  servidores  que  trabalham  com  atendimento  e  execução  das  tarefas 

administrativas da secretaria.

_O Projeto se restringirá apenas ao setor selecionado (Secretaria) e não será estendido 

aos demais setores da UMEF.

_Não haverá  mudança  nas  ações  do projeto  durante  sua  implantação.  As mudanças 

necessárias após avaliação do resultado,  deverão ser estabelecidas  num Relatório de 

Resultados que será anexado a este Projeto.

_Cada trabalho realizado pelo membro da equipe  já faz parte de sua função como 

funcionário da Instituição,  não recebendo, portanto nenhuma remuneração extra para 

executar este projeto.

_Para criação do Banco de Dados ficará pendente a verificação de hardware e software 

disponível nos computadores que compõe a secretaria.

CUSTOS:

A substituição de dois arquivos gavetas padrão/paisagem para arquivos padrão/retrato 

(verificar possibilidade da implantação de um arquivo deslizante.). Impressão de manual 



de procedimentos e apostila de treinamento. Etiquetas para numeração dos processos. 

Livro guia para instrumento de pesquisa. 

INDICADORES DE RESULTADOS

DIAGNÓSTICO: Anexo II

O pré-diagnóstico e o diagnóstico devem ser o ponto de partida para os projetos de 

organização  de  documentos,  subsidiando  a  proposta  de  modelos  de  classificação, 

avaliação e descrição apropriadas, visando a um destino final eficiente e eficaz.  

O levantamento geral dos dados sobre as atividades, fluxo informacional, estruturas e 

funções retratam a concepção que a instituição/organização tem sobre a importância e 

valor da informação.  O tratamento da informação, com a finalidade de recuperação e 

uso,  supõe  conhecimento  e  aplicação  conjunta  de  teoria,  metodologia  e  prática.  É 

necessária a atenção especial no diagnóstico, na constituição, na manutenção, ou seja, 

na gestão de arquivos.  Todas as tentativas  fora dessa teoria  redundarão em pseudo-

arquivos onde tudo se acumula e nada se localiza. (¹)

a) O acervo constitui-se de 5 estantes de aço com portas, com média de X caixas por 

estantes, 4 arquivos gavetas modelo padrão/paisagem, com o total aproximado de 2500 

documentos. (....X... metros linear). Os arquivos que constituíam o depósito (estantes 

com livros e caixas desorganizados), agora fazem parte da secretaria.

b) nenhum funcionário nunca participou de um curso de capacitação para 

trabalhar na organização dos arquivos. Realiza o trabalho da maneira que acha 

conveniente para encontrar a informação que necessita. Então, registra num arquivo tipo 

word os nomes dos alunos separados por turmas, formando uma pasta de cada turno 

para assim poder identificá-los. 

c) O arquivo intermediário sempre está desorganizado, porque não existem normas para 

o acesso aos documentos. Todos os funcionários que trabalham com a documentação 

têm acesso aos três armários e ao manuseá-los nunca deixam os processos organizados, 

da  forma  como  encontrou,  causando  assim  transtornos  a  partir  do  momento  que 

necessitam do documento para realizar uma tomada de decisão. Ausência de métodos 



técnicos-científicos  na  organização  dos  processos,  causando  extravio  ou  localização 

inadequada.

 Preservando a linguagem utilizada na distribuição do acervo, a guarda documental é 

empírica,  apenas  encontrando-se  em  ordem  cronológica  e  agrupados  por  espécie 

documental.  

d)  (o  arquivo  permanente  encontra-se  fragmentado  –  parte  na  secretaria,  parte  no 

depósito)  O  arquivo  permanente  não  possui  quadro  de  arranjo  ou  tabela  de 

temporalidade, sendo apenas MDA.

e) Atuais funcionários: Nunca houve treinamento para o trabalho deste setor, gerando a 

seguinte situação: a Ordem dos processos não é mantida; as tarefas não são executadas 

conforme o determinado; não deixam o local de trabalho em ordem, comprometendo a 

apresentação  do  ambiente   de  trabalho;   não  usam corretamente  as  ferramentas,  as 

máquinas e os demais equipamentos; os prazos não são cumpridos; os horários não são 

respeitados; os planos de trabalho não são cumpridos; não demonstram interesse em 

melhorias; não seguem procedimentos de segurança tecnológica.

RECOMENDAÇÕES:

a) elaboração de um quadro de arranjo e avaliação documental;  Alguns documentos, 

conforme as normas vigentes, deverão ser produzidos em formatos padronizados. Os 

documentos  identificados  nas  tabelas  de  temporalidade  e  destinação  como  de  valor 

permanente deverão ser preservados em condições adequadas ao seu uso, pelos prazos 

de guarda estabelecidos nas tabelas de temporalidade e destinação de documentos.

b)  utilização  de procedimentos  de segurança  da informação  em meio  digital;  salvar 

históricos como arquivo pdf para garantir a integridade das informações. 

c)  classificação,  ordenação  e  novo  acondicionamento  da  documentação;  Cabe 

acrescentar que: Os papéis das capas de processos devem ser alcalinos; As presilhas 

devem ser  em plástico  ou  metal  não  oxidável;  As  práticas  de  grampear  e  de  colar 

documentos devem ser evitadas; Os dossiês, processos e volumes devem ser arquivados 

em pastas suspensas ou em caixas, de acordo com suas dimensões. 

d) capacitação de funcionários para continuação dos serviços; A informação deve estar 

adequadamente  identificada,  classificada  e  controlada,  para  que  a  localização  e  a 



devolução ao local original sejam realizadas de forma ágil e sem riscos de danos ou 

extravios. 

e)  elaboração  de  catálogos  auxiliares  para  facilitar  a  recuperação  dos  documentos; 

instrumento de pesquisa; banco de dados;

f)  elaboração  de  manual  de  procedimentos:  Não  manusear  documentos  portando 

alimentos  e/ou líquidos  (água,  refrigerante,  suco,  etc);  Não dobrar,  rasurar,  recortar, 

grampear ou colar os documentos; Ao consultar documentos avulsos, não tirá-los da 

ordem  em  que  se  encontram;  Não  recolocar  a  documentação  nas  estantes 

aleatoriamente: respeitar a ordem em que se encontram os documentos no arquivo; Ser 

responsável e cuidadoso com os materiais de trabalho: ao finalizar o expediente, guardar 

em local apropriado. 

g) indexação da documentação digital;  Não há agrupamento físico – os documentos 

digitais são reunidos em unidades lógicas de arquivamento por meio de metadados (de 

difícil identificação). 

h) automação do arquivo; adequação da área de trabalho.

i)  tratamento  do acervo fotográfico:  centenas  de  fotos  que  registram momentos  da 

UMEF ao longo de seus anos, como participação em eventos,  formatura de  alunos, 

etc. Muitas,  sem  identificação,  e  sem cuidados de preservação.

  Após  reunir  as  fotografias,  deverá  ser  feita  uma  análise  criteriosa  separando   as 

identificadas  daquelas  sem  identificação,  descrevendo os  grupos  como  evento, 

Unidade, personalidades, cursos, etc.

j)  Os  computadores  devem  contar  com  sistema  de  energia  elétrica  independente, 

devidamente aterrado e estabilizado. Não ligar vários equipamentos na mesma tomada.

TREINAMENTO:

As pessoas são essenciais para que a qualidade do atendimento e dos serviços prestados, 

continuem sendo  reconhecido pelo  cliente.  Por  isso,  é  necessário  que  os  servidores 

tenham total conhecimento do posicionamento da Instituição, dos objetivos e metas do 

projeto e contribuam com um excelente atendimento, comprometimento e participação 

ativa, gerando resultados como: rapidez no processo de busca, diminuição de serviços 

pendentes, valorização do servidor e divisão justa do trabalho da secretaria.



FLUXOGRAMA:

É a representação gráfica da seqüência do trabalho, de forma analítica, caracterizando as 

operações, os responsáveis e/ou unidades envolvidos no processo, a fim de padronizar a 

representação dos procedimentos, facilitar sua descrição, leitura e entendimento, assim 

como,  ajudar  a  localização  e  identificação  dos  aspectos  da  gestão  documental  com 

maior rapidez no acesso/busca.

01 – ATENDIMENTO AO USUÁRIO:  atendimento aos pais de alunos, ex-alunos, 

professores, pedagogos e coordenadores de turno.

01.01 - INGRESSO DE ALUNO - Refere-se ao conjunto de procedimentos relativos à 

divulgação de vagas oferecidas, das normas referentes à chamada pública para o período 

letivo, dos documentos solicitados, dos procedimentos de formalização de matrícula e 

de execução da mesma.

01.02  _  EXPEDIENTE  DA  VIDA  ESCOLAR  -  refere-se  à  elaboração  de  atos 

administrativos relativos à legalização da vida escolar, à elaboração de expedientes para 

concessão de direitos (declarações, históricos) e benefícios ( bilhetes, passeios, projetos) 

e aos procedimentos para acompanhamento do cumprimento dos deveres (freqüência, 

laudo), troca de turno ou sala.

01.03 -  CONTROLE DOS REGISTROS ESCOLARES –  refere-se  à  elaboração  de 

boletins,  relatórios  pedagógicos,  arquivamento  de  atestados,  atualização  de  dados; 

emissão de certificados e históricos; atualização das pautas e listagens de alunos.

1. –  FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO – refere-se ao controle do fechamento das 

pautas  para  realização  da  Ata  de  Resultado;  relatório  de  alunos  retidos,  para 

preenchimento das turmas; finalização dos históricos dos alunos do último ano;

 ANÁLISE DE RISCOS:

Kets de Vries e Balazs (1999) procuram identificar as principais fontes de resistência à 

mudança (dos  funcionários)  que  variam em função  da  situação  dos  indivíduos  no 

processo, entre as quais se destacam: o medo do desconhecido, que causa ansiedade e 

perda  da  segurança,  resultando  no  desejo  de  retornar  aos  antigos  padrões  de 

comportamento; o temor de que as boas condições de trabalho ou a liberdade possam 



ser perdidas; o medo de que a mudança possa implicar a perda de responsabilidade e 

autoridade, com conseqüente perda de status, direitos ou privilégios; o sentimento de 

não possuir suficiente competência e vigor para os novos aprendizados que a mudança 

implica;  a  impressão  de  que  a  mudança  é  uma  punição  ou  represália  a  ações 

anteriormente realizadas ou um ataque a seu desempenho passado; e a ameaça de perda 

de amigos, contatos e alianças. É necessário dar retorno às reclamações e sugestões dos 

servidores e quais as expectativas em torno de seu desempenho.

RECOMENDAÇÕES

Realização  de  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO,  pelo  supervisor  imediato  do 

funcionário, onde o funcionário faz uma descrição das atividades desempenhadas no 

período.

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:

1ª  Etapa:  apresentação  do  Projeto  e  Treinamento  dos  funcionários.  Procedimentos 

Técnicos de tratamento da informação arquivística.

2ª  Etapa:  Classificação  dos  Documentos  quanto  ao  gênero,  espécie  e  tipologia 

documental.

Ordenação física dos documentos. Divisão dos documentos correntes, intermediários e 

permanentes.

3ª Etapa: Descrição Orgânico Funcional do Arquivo.

Diagnóstico:  levantamento  de  dados  referente  à  produção  de  documentos  em mídia 

digital. Classificação e ordenação.

Elaboração de Instrumentos de Pesquisa.

4ª Etapa: Pesquisa referente à legislação dos prazos prescricionais dos documentos. 

Criação do plano de Classificação e Quadro de arranjo.

5ª Etapa: Elaboração de Relatório para transferência/eliminação de documentos. Tabela 

de Temporalidade.

DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ARQUIVÍSTICA:



Analisando o problema da gestão da informação no âmbito dessa instituição pública 

municipal, a situação é bastante alarmante: o acúmulo de documentos sem tratamento 

adequado,  a  dificuldade  de  manutenção  dos  arquivos  de  processos  de  alunos, 

documentos administrativos, inadequação de espaço para a guarda de documentos e a 

falta de pessoal especializado para organizar os “papéis gerados”, criando a necessidade 

urgente de uma gestão documental.

a) analisar todos os documentos tendo como base a forma de organização arquivística 

da instituição, respeitando-se os procedimentos do tratamento intelectual e físico destes 

documentos propondo melhor forma de ordenação;

b) quanto à destinação serão levados em conta os parâmetros estabelecidos na tabela de 

temporalidade já existente no Arquivo Publico municipal;

c)  análise  criteriosa  dos  documentos,  identificando  o  conteúdo,  coordenando  e 

ordenando os documentos referentes ao mesmo processo;

d)  aplicar  arranjo  documental  pré-determinado  quando  se  tratar  de  documentos 

operacionais;

e) atualizar as planilhas de controle do acervo; e

f)  organizar  o controle arquivístico por  meio de 01  (um)  software específico para 

GED e do Instrumento de Pesquisa a ser elaborado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ARQUIVO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR:

A escola  é  uma instituição  social  que proporciona aos alunos por meio  de trabalho 

diário, condições para o desenvolvimento global de suas potencialidades. 

Ela está regida sob a luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

Por determinação da Constituição Brasileira, art° 211, a União, os Estados, o Distrito 

Federal  e  os  Municípios,  organizarão  em regime  de  colaboração,  seus  sistemas  de 

ensino. No âmbito federal o órgão executivo responsável fica a cargo do Ministério de 

Educação (MEC) e o normativo é  o Conselho Nacional de Educação (CNE). Já na 



esfera municipal, as Secretarias de Educação assumem a administração das respectivas 

redes de escolas. 

Na escola, são produzidos em seu cotidiano, diversos tipos de documentos e 

registros, exigidos pela administração e pelo cotidiano burocrático, por isso é que toda 

unidade escolar deve ter um arquivo bem instalado, organizado e atualizado, de forma a 

oferecer  informações  aos seus   usuários,  com rapidez e  presteza.  Esses documentos 

devem  estar  a  cargo  da  secretaria  escolar  -  que  é  a  guardiã  da  memória  e  da 

documentação da escola, de seus alunos, professores e funcionários- devendo garantir o 

controle de toda situação escolar, atendimento e qualidade dos serviços. 

Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988

Titulo VII

DA ORDEM SOCIAL

Capitulo III, Seção I

Da Educação

Art.  216. Constituem Patrimônio Cultural  brasileiro  os bens de natureza material  e 

imaterial, tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à 

identidade,  a  ação,  a  memória  dos  diferentes  grupos formadores  da  sociedade 

brasileira, nos quais se incluem:

...

IV  –  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  às 

manifestações artístico-culturais.

É  de  inteira  responsabilidade  da  administração  escolar,  cuidar  e  zelar  pela 

documentação de seu arquivo, pois, caso  isto não aconteça, receberá sanções 

como afirma a Lei Nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991. 

Art. 25 - Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, 

na  forma  da  legislação  em  vigor,  aquele  que  desfigurar  ou  destruir 

documentos  de  valor  permanente  ou  considerado  como  de  interesse 

público e social. (BRASIL 1991) 



O tema arquivo escolar nas últimas décadas, a partir de1990, vêm ganhando importância 

no Brasil, pois, os mesmos possuem riquezas documentais de grande relevância para a 

sociedade que busca  nele  inúmeras  informações  sobre o funcionamento  interno,  as 

relações que estabelece com a comunidade local e suas relações com o estado.

O arquivo escolar também tem por finalidade, servir à administração da 

escola para a qual ele foi criado. Visando compreender melhor essa finalidade, 

Bonato (2000, p.45) afirma que: 

O arquivo de uma escola tem por finalidade armazenar a documentação 

de 

interesse da escola que venha auxiliar a administração e o ensino, assim 

como permitir o levantamento de dados para pesquisa educacional e 

histórica da instituição e da comunidade na qual ela está inserida. [...] 

Esse 

tipo de acervo arquivístico representa um patrimônio documental, que 

integra a memória da instituição escolar que o gera e é parte da memória 

educacional brasileira.

Com a necessidade de criação de um plano de ordenação e criação de instrumento de 

pesquisa, segundo Faria (2006):

Não há como organizar, de modo eficiente, os documentos e informações 

de  um  organismo  sem  que  se  faça  um  levantamento  da  situação 

arquivística,  uma  análise  ou  mesmo  um  estudo  comparativo  para 

proposição de soluções, instrumentos e medidas normativas. A adoção de 

um  instrumento  que  não  seja  fruto  desse  esforço  tende  a  produzir 

resultados desastrosos para  a  gestão  documental,  mesmo  em  situações 

de  relevante semelhança  no  quadro  de  atividades  é  preciso  verificar 

os  demais  fatores  (cultura organizacional, estrutura, desenvolvimento 

tecnológico, suportes, contexto de produção e acumulação,  etc.)  para 

uma  adaptação  instrumental  que  conduza  o  processo  de organização, 

manutenção e recuperação à realidade complexa de cada organismo.



O Código de Ética do Arquivologista diz que:

Devem trabalhar em colaboração com seus colegas, ...visando assegurar a 

conservação e a utilização do Patrimônio Documental. Procurar estimular 

a  colaboração  e  evitar  conflitos  com  seus  colegas,  com  respeito  às 

normas arquivísticas e à ética profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Administrar ou gerenciar documentos arquivísticos, a partir da  aplicação de 

conceitos,  teorias  e métodos  difundidos  pela  arquivologia,  garante  às  empresas 

públicas   ou  privadas  obter  maior  controle  sobre  as  informações  que  produzem ou 

recebem,  racionalizar  o  espaço  de  guarda  de  documentos,  desenvolver  com  mais 

eficiência e rapidez suas atividades, atender adequadamente clientes e cidadãos. 

Além  do  trabalho  material  com  o  arquivo,  em  que  a  manipulação  responsável  e 

cuidadosa  dos  documentos  terá  grande  importância,  será  possível  lançar  também a 

proposta de fazer um boletim informativo a partir dos dados levantados: falar sobre a 

fundação da escola, sua relação com a história do bairro ou da cidade,  as diferentes 

gerações que por ali passaram, o destaque obtido por alguns ex-alunos e ex-funcionários 

como profissionais, como políticos,  como gente dedicada a alguma espécie de causa 

generosa.  Estes  dados  sempre  são  solicitados  por   estagiários  que  passam  pela 

instituição e não estão disponíveis para acesso.
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   Vila Velha, 10 de Abril de 2013.

   À UMEF “Paulo César Vinha”

   Att.: Diretor Ronaldo Maia

                                 TERMO DE ACEITE DO PROJETO

 Conforme  proposta  do  “Projeto  de  Gestão  Documental  do  Arquivo  Escolar  da 

Secretaria da Umef Paulo César Vinha”, datada de 10/04/2013 e apresentada à direção 

da escola, as partes concordam que o projeto pode ser implantado, e que as solicitações 

de mudanças devem ser aprovadas formalmente.  Por intermédio deste Termo são-lhes 

garantidos os seguintes direitos:

1. Solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre este projeto;

2. Garantia de sigilo quanto aos dados da instituição ao apresentar esse trabalho em 

algum Seminário;



3.  Liberdade  de  desistência  de  implantação  do  projeto  a  qualquer  momento  desse 

processo;

 Por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente termo dando por autorizada 

as atividades referentes a este projeto.

  ______________________________                _______________________________

   Ronaldo Maia                                                                    Lira 

        Diretor                                                                     Assistente de Coordenação

___________________________                          ______________________________

    Deborah Jager Esteves Testemunha

      Coord. do Projeto

Participantes:

____________________________                   ______________________________

____________________________                  ______________________________

___________________________                    _______________________________


