Curso Técnico em Secretaria Escolar

Técnicas de Arquivamento da Secretaria Escolar
1

Governador
Cid Ferreira Gomes

Vice Governador
Domingos Gomes de Aguiar Filho

Secretária da Educação
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Secretário Adjunto
Maurício Holanda Maia

Secretário Executivo
Antônio Idilvan de Lima Alencar

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc
Cristiane Carvalho Holanda

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC
Andréa Araújo Rocha

2

Este material foi preparado com muita dedicação para
propiciar a você um estudo motivador. Esperamos que este
compêndio sirva para o devido embasamento para compreensão
das Técnicas de Arquivamento, e que contribua com uma
significativa mudança nas suas práticas cognitivas. Lembramos
que o profissional que se dedica à arquivologia assume em seu
cotidiano responsabilidades sobre toda documentação que lhes é
confiada e que processo de arquivamento demanda muita atenção
e dedicação que são diferenciais mais almejados no mundo do
trabalho. Leia mais.

Marciano Alves Correia
Coordenador do Curso
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1. Qualidade dos controles e registros educacionais: da matrícula à
certificação.

A coletânea de documentos referentes à vida escolar do aluno
(requerimentos, fichas individuais, ficha de matrícula, histórico escolar, atestados,
certificado ou diploma e outros) constitui a Pasta Individual ou Dossiê do aluno.

Documentos
matrícula:

necessários

para

1. Requerimento
de
matrícula
preenchido;
2. Documento de transferência ou
declaração de escolaridade da escola de
origem;
3. Histórico Escolar;
4. Duas fotografias 3 x 4 recentes e
iguais;
5. Cópia de Certidão de Nascimento;
6. Ficha de saúde devidamente
preenchida;
7. Perfil socioeconômico familiar
devidamente preenchido;
8. Folha resumo Cadastro Único;
9. CPF do aluno (a);
10. RG do aluno (a);
11. Comprovante de residência, o mais recente possível.
Fique sabendo:
APENSAÇÃO é a juntada, em caráter temporário, feita com o objetivo de elucidar ou
subsidiar a matéria tratada, conservando cada processo a sua identidade e
independência.
1.1 Documentos Referentes ao Aluno
•

Registro da matrícula;

•

Comprovante de escolaridade anterior;

•

Registro dos resultados obtidos;

•

Ficha Individual;

•

Histórico Escolar;

•

Certificado;

•

Diploma;
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•

Certidão como Certificado ou Diploma;

•

Ficha de Matrícula;

•

Ficha Cumulativa (geralmente, para a Educação Infantil).

1.2 Documentos Referentes à instituição
•

Ato constitutivo da mantenedora;

•

Atos regedores do funcionamento;

•

Ementa do trabalho;

•

Habilitação dos docentes;

•

Relatório anual;

•

Livro de Registro de Certificados e Diplomas;

•

Livro de Ata de Conselho de Classe;

•

Diário de Classe;

•

Regimento Escolar;

•

Proposta Pedagógica;

1.3. Histórico Escolar
•

Cabeçalho – denominação, endereço, ato autorizativo para funcionamento;

•

Dados de identificação do aluno;

•

Dados referentes à vida escolar;

•

Competências definidas no perfil profissional de conclusão do curso, se de
Educação Profissional;

•

Em Observações – informações relativas a qualquer alteração ocorrida na
vida escolar do aluno com o respectivo amparo legal;

•

Indicação sobre a situação final no período letivo;
- Aprovado

•

- Reprovado

Legendas – com o significado dos símbolos utilizados para exprimir
resultados, quando usados;

•

Assinaturas – do Diretor e do Secretário com respectivo carimbo;

•

Data da expedição, por extenso.

Veja a seguir modelo de histórico escolar:
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HISTÓRICO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL
Nome do Aluno:
Nascimento

BASE NACIONAL COMUM

ÁREAS DE CONHECIMENTO

Ano
1º

ANO / PERÍODO LETIVO
CICLO I
CICLO II
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
2º
3º
4º
5º
6º
7º

RA:
País:
Carga
Horária

Ano
8º

Língua Portuguesa
Língua Estrangeira Moderna
Educação Artística
Educação Física
História
Geografia
Matemática
Ciências Físicas e Biológicas

PARTE DIVERSIFICADA

Ensino Religioso

TOTAL DE CARGA HORÁRIA
Base Nacional Comum e Parte Diversificada
TOTAL DA CARGA HORÁRIA

ESTUDOS
REALIZADOS

Fundamento Legal: Lei Federal 9394/96 Artigo 32,33 e 34; Resolução CNE/CEB nº 02/98; Lei Federal
11.114/2005 e Lei Federal 11.274/2006

R.G.: 000.000.000-0
Estado:
Data:

Município:
Mãe:

Per. Letivo
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Ano

Estabelecimento de Ensino

Município

UF

OBSERVAÇÕES:
* Critérios de Avaliação:

N° de Concluinte GDAE:

CERTIFICADO
O Diretor da Escola Estadual...... CERTIFICA, nos termos do Inciso VII, Artigo 24 da Lei Federal 9394/96, que
R.G. 000.000.000-0, concluiu a 8ª série do Ensino Fundamental, no ano de
.

DATA

Nome do Secretário
R.G.: 000.000.000-0

Nome do Diretor
R.G.: 000.000.000-0
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,

HISTÓRICO ESCOLAR – ENSINO MÉDIO
Nome do Aluno:
Nascimento

R.G.: 000.000.000-0
Estado:
Data:

Município:
Mãe:

Linguagens
Códigos e
suas
Tecnologias
Ciências da
Natureza,
Matemática e
suas
Tecnologias
Ciências
Humanas e
suas
Tecnologias

BASE NACIONAL COMUM

Período Letivo
(Ano)
(Ano)
(Ano)
1º
2º
3º

Carga
Horária

Município

UF

Língua Portuguesa e Literatura
Educação Artística
Educação Física
Língua Estrangeira e Moderna

Matemática
Biologia
Física
Química

História
Geografia

CARGA HORÁRIA – Base Nacional Comum
PARTE
DIVERSIFICADA

Filosofia
Sociologia
Psicologia

CARGA HORÁRIA – PARTE DIVERSIFICADA
TOTAL DE CARGA HORÁRIA - Base Nacional Comum e Parte Diversificada
Série/Termo Ano
Estabelecimento de Ensino
Ensino
Fundamental
8º
ESTUDOS
REALIZADOS

Fundamento Legal: Lei Federal 9394/96, Artigo 35 e 36; Resoluções CNE/ CEB nº 03/1998

COMPONENTES CURRICULARES

RA:
País:

Ensino Médio

1º
2º
3º

OBSERVAÇÕES:

N° de Concluinte GDAE:

CERTIFICADO
O Diretor da Escola Estadual ...... CERTIFICA, nos termos do Inciso VII, Artigo 24 da Lei Federal 9394/96, que
, R.G. 000.000.000-0, concluiu o Ensino Médio – Período Diurno, no ano de
.

DATA

Nome do Secretário
R.G.: 000.000.000-0

Nome do Diretor
R.G.: 000.000.000-0
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1.4 Certificado
Deve ser expedido quando da conclusão de:
•

Ensino Fundamental e Médio (qualquer modalidade);

•

Disciplinas de exame supletivo;

•

Formação inicial e continuada de trabalhadores;

•

Módulo ou etapas quando o curso for assim estruturado, ensejar
terminalidade (Qualificação de Nível Técnico);

Curiosidade sobre Certificado do Ensino Médio:
¹O Enem pode ser utilizado para fins de certificação de conclusão do ensino médio, para
alunos maiores de 18 anos e que não concluíram esse nível de escolaridade na idade
adequada, conforme o art. 38 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
A certificação é realizada pelas Secretarias Estaduais de Educação e pelos Institutos
Federais de Educação que aderiram a essa modalidade, nos termos da Portaria MEC nº 10,
de 20 de maio de 2012 e da Portaria INEP nº 144, de 24 de maio de 2012.
O participante do Enem deve indicar, no ato da inscrição, que deseja realizar o Exame para
obter o certificado de conclusão do ensino médio e em qual instituição.
O Guia de Certificação do Enem, elaborado pelo Inep para uso das Unidades Certificadoras,
dá orientações sobre os procedimentos para validação do Exame Nacional do Ensino Médio.
As Unidades Certificadoras são as responsáveis pela emissão do Certificado do Ensino
Médio aos participantes do Enem que a tenham solicitado, cumpridos os critérios
necessários.
As Unidades Certificadoras são Secretarias Estaduais de Educação e Institutos Federais de
Educação (IFs).
Orientações

para

obtenção

de

certificação

de

conclusão

do

Ensino

Médio:

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/certificacao/2012/orientac
oes_certificacao_enem2012.pdf

______________________________________
¹. Certificação. Encontrado em: http://inep.gov.br/web/enem/certificacao. Cesso no dia 02 de setembro de 2013
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Veja a segui modelo de Certificado Escolar:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NOME DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
(Endereço Completo, Município, Cep, Telefone)

(Decreto Nº.../Resolução Nº...)
Atos Legais da Escola e de Autorização do Curso

CERTIFICADO
O Diretor da Escola________________________________________________, nos termos do inciso VII, artigo 24 da
Lei Federal 9394/96,

Confere a nome do(a) aluno(a) RG_______ ____________, nascido (a) em_______, de _________de__________,
natural do Município
de________________________, Estado de________________________, o presente
Certificado de conclusão do Ensino________, em _____ de _____ de______.

______________________________ ______________________________ ________________________________
Concludente

Secretário de Escola

Diretor de Escola

Nome Do Secretário

Nome Do Diretor

R.G. XXX.XXX.XXX-X

R.G. XXX.XXX.XXX-X
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Fique sabendo

Registro de Diplomas e Certificados
Certificados – Documentação Necessária para Registros de Diplomas/Certificados:
Certificado e histórico de ensino fundamental e ou médio; diploma e histórico do
ensino médio; cópia da certidão de nascimento ou identidade; Documento de
Arrecadação Estadual(DAE) – exclusivo para alunos de escolas privadas.
Observações importantes:
1 – O serviço é gratuito para alunos de escolas públicas. Alunos de escolas
particulares pagam taxa de R$ 9,00. Para isso, poderão procurar um posto de
atendimento da Sefaz, solicitar um boleto do Documento de Arrecadação Estadual
(DAE) e efetuar o pagamento em qualquer agência bancária. O DAE também está
disponível via Internet, no site www.sefaz.ce.gov.br
2 – Alunos provenientes de cursos de educação profissional técnica, de nível médio,
deverão, inicialmente, procurar a Seduc para registrar o documento do ensino
regular e só depois poderão procurar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Educação Superior(Secitece), a fim de registrar o certificado referente à educação
profissional.
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2. Diploma de Conclusão de Curso

É o documento que atesta a conclusão de um curso de nível superior. O
diploma registrado confere a seu titular todos os direitos e prerrogativas reservados
ao exercício profissional da carreira de nível superior.
O diploma não

pode

ser

cobrado.

A

exigência

do

pagamento

do diploma pelas faculdades fere diversas leis, como a Resolução 3/89 do Conselho
Federal de Educação, a Lei da Mensalidade Escolar (Lei nº 9.870/99) e o Código de
Defesa do Consumidor (CDC). O diploma não pode ser cobrado nem mesmo dos
inadimplentes. O artigo 6° da Lei da Mensalidade Escolar prevê que o estudante não
pode ser castigado por ser devedor. A exigência do pagamento também atinge o
Código de Defesa do Consumidor porque a cobrança não é esclarecida nos
contratos elaborados pelas faculdades e universidades.
A Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, não cria norma para o registro e controle acadêmico. Cabe a
cada instituição de ensino superior (IES) fixar as normas específicas para tais atos
acadêmicos.
O Conselho Nacional de Educação (CNE), todavia, pelo Parecer CP/CNE
nº 16/1997, (Documenta [434] Brasília, Nov. 1997, p. 434), homologado em 21/11/97
(DOU de 24/11/97 - Seção I, p. 27.372), aprova recomendações sobre o registro e
controle acadêmico. Essas normas podem ser consideradas como uma atualização
da Portaria SESu nº 255, de 1990 (DOU, Seção 1, de 24/12/1990, p. 25.225),
editada antes da Lei nº 9.394, de 1996, para incluir a possibilidade de microfilmagem
e digitalização de documentos usados nos registros acadêmicos.
As instituições federais de ensino superior (IFES), que integram o Sistema
de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal, dispõem
da “Tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às
atividades-fim das instituições federais de ensino superior”, que pode servir de
referencial para as IES da livre iniciativa. Por essa tabela, alguns documentos
podem ser guardados “Enquanto o aluno mantiver o vínculo com a Instituição de
Ensino” e outros pelo prazo máximo de cinco anos. É recomendável que as IES
privadas aprovem, pelo seu colegiado superior, uma “tabela de temporalidade” para
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os documentos que integram o seu setor de registro e controle acadêmico, que deve
ser amplamente divulgada na comunidade acadêmica.
A expedição e o registro de diplomas de cursos superiores estão
disciplinados no art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996, a LDB, nos seguintes termos: Art.
48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão
validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. § 1o Os
diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e
aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em
universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.
O Parecer CES/CNE nº 379/2004, homologado, mediante despacho
publicado no DOU, Seção 1, de 12/1/2005, aprova normas para registro de diplomas
pelas universidades, “em substituição à Portaria MEC/DAU nº 33, de 2 de agosto de
1978”. O referido parecer registra que a única “alteração substancial entre os dois
instrumentos legais (a Portaria MEC nº 33/1978 e o Parecer CES/CNE nº 379/2004)
se refere à não exigência do Título de Eleitor e do Certificado de Reservista como
componentes obrigatórios do Histórico Escolar”.
A Resolução CES/CNE nº 12, de 2007, dispõe que ”os diplomas dos
cursos de graduação e sequenciais de formação específica expedidos por
instituições não-universitárias serão registrados por universidades credenciadas,
independentemente de autorização prévia deste Conselho”, revogando o Parecer
CES/CNE nº 287/2002.
A Resolução CES/CNE nº 1, de 2008, dispõe sobre o registro de diplomas
de cursos de pós-graduação, em níveis de mestrado e doutorado (stricto sensu),
expedidos por instituições não detentoras de prerrogativas de autonomia
universitária (Faculdades e congêneres). Esses diplomas serão registrados por
universidades credenciadas, independentemente de autorização prévia do CNE. A
citada resolução determina que somente podem ser expedidos diplomas de cursos
de pós-graduação de mestrado e de doutorado “avaliados positivamente pela
CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC”.
A Portaria Normativa MEC nº 40 de 2007, republicada em 29/12/2010,
que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de
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informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema
federal de educação, diz, no § 4º, art. 32, que “a expedição do diploma considera-se
incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a
cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com
a utilização de papel ou tratamento e gráficos especiais, por opção do aluno” (grifei).
A proibição de cobrança é para “a expedição do diploma” e não para o seu registro.
As universidades federais cobram taxa de registro de diploma, assim como as
demais.
O Parecer CES/CNE nº 16/1997, dispõe que, em relação às IES que
integram o sistema federal de ensino, “cessada a atividade da Instituição de ensino,
todos os seus arquivos serão transferidos para o órgão público de supervisão,
avaliação

e

acompanhamento

das

atividades

dessa

instituição,

sob

a

responsabilidade do MEC”.

2.1. Registro de Histórico, Certificados e Diplomas:
No protocolo consta:
• Número do registro;
• Número da folha e do livro;
• Publicação em Diário Oficial;
• Assinatura do Secretário (a);
• Espaço para registro no órgão de classe, quando exigido;

Fique sabendo

ANEXAÇÃO é a juntada, em caráter definitivo, na qual prevalece, para referência, o
número do processo mais antigo.

_________________________________
¹ABMES. Celso Frauches Ano 2 • Nº 70 • 14 a 20 de agosto de 2012 Pesquisado em 24 de outubro
de 2012.
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2.2. Atas que compõem o Relatório Anual de:

Anexos:

•

Regularização de Vida Escolar

•

Resultados Finais

•

Resultados Finais de Reclassificação

•

Resultados Finais de Dependência

•

Resultados Finais de Adaptação

•

Resultados Finais de Plano de Estudos

Relatório

do

Sistema

Integrado

de

Gestão

Escolar

-

SIGE:

http://sige.seduc.ce.gov.br/ e Relação da matrícula do ano seguinte.

Modelo de Ata de Resultados Finais:

COLÉGIO
Rua:XXXXXXXXXXXX, XXX – XXXXX – local/ estado
Fone: XXXX-XXX

ANO LETIVO
2013

REGISTRO E CONTROLE DO RESULTADO FINAL DO RENDIMENTO ESCOLAR

Diretor de escola

Secretário de escola

Resultado
final

Sociologia

Turma

filosofia

Educaçã
o Física

LP/LT

Ano

Biologia

Química

Ensino

Física

Matem.

Geografi
a

História

Turno

Educaçã
o
Artística

CÓDIGO

Inglês

CURSO OU HABILITAÇÃO

Códigos do Resultado final
P=
Promovido

R = Retido

T=
Transferido

E = Evadido
(Abandono /
Desistente)
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3. Registro de Arquivos
O arquivamento de documentos escolares observará as seguintes
modalidades:


O próprio documento no original ou em fotocópia autenticada;



Em fotograma obtido por microfilmagem;



Em digitalização em programa ou software que assegure a segurança e
perenidade do documento.

E apresentará duas formas de organização:


Vivo ou de movimento - para pronta consulta, escrituração e guarda de livros,
documentos e atos escolares e papéis referentes aos alunos regularmente
matriculados nos cursos superiores da instituição;



Permanente, morto ou definitivo - quando finalizada a escrituração da vida
acadêmica do aluno, pela conclusão de curso, transferência, trancamento de
matrícula, morte, abandono ou desistência do curso.
O documento reproduzido (de preferência em suas cores originais) será

autenticado

pelo

responsável pela

secretaria

acadêmica

ou

setor similar

encarregado do registro acadêmico, com a identificação do órgão emissor do
documento, com nome, cargo e registro do emitente, com a declaração: “Cópia de
microfilme” ou “Cópia digitalizada”. No entanto, os documentos de identificação
pessoal e CPF serão registrados pelos seus números, órgão emissor e data da
emissão nos requerimentos de matrículas.
A responsabilidade pela movimentação e guarda dos arquivos é do
profissional secretário(a) designado pelo dirigente da unidade ou da instituição, na
forma estatutária ou regimental. Os arquivos devem ser mantidos em lugar de total e
absoluta segurança, sendo manuseado tão somente por pessoal vinculado ao setor
responsável pelos registros acadêmicos. A documentação dos alunos em atividade
acadêmica será mantida em pastas individuais, em original e rigorosa ordem
cronológica de sua entrada. Cessada a relação por abandono, desistência, morte,
transferência ou conclusão de curso, a pasta respectiva será transferida para o
arquivo permanente, morto, ou definitivo. Nos casos de trancamento de matrícula,
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quando houver o destrancamento a pasta do aluno voltará a integrar o arquivo vivo
ou de movimento.
O arquivamento da documentação, exceto livros de atas dos colegiados,
poderá ser processado com a adoção de:
a) encadernação do documento correspondente ao histórico escolar;
b) microfilmagem;
c) digitalização.
Todo o material eliminado, incluindo os que passaram por processo de
microfilmagem ou digitalização, será inutilizado mecanicamente, alienado ou cedido
a instituição beneficente para reciclagem ou reaproveitamento, mediante registro em
termo ou ata (e/ou de acordo com o órgão superior competente)
Será fornecida certidão ou cópia de documentos arquivados, mediante
requerimento do interessado, pelo responsável do registro acadêmico, de acordo
com as normas estatutárias, regimentais ou regulamentares.
Os livros de ata dos órgãos colegiados, textos de estatuto ou regimento,
resoluções e normas regimentais, curriculum vitae dos docentes, plano de
desenvolvimento institucional (PDI), projeto pedagógico de curso (PPC), projeto
político pedagógico (PPP) e demais documentos podem ser encadernados ou
arquivados em pastas, facilmente identificáveis e localizáveis com facilidade.
Podem, contudo, passar pelo processo de arquivo informatizado.
Devem ser mantidos na pasta individual do aluno – arquivo vivo ou em
movimento:
a) documento de identidade;
b) comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente;
c) histórico acadêmico ou escolar;
d) Ata de resultados finais;
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Podem ser microfilmados ou digitalizados e mantidos em arquivo
permanente, obrigatoriamente, com identificação do estudante:
a) documento de identidade;
b) cadastro de pessoa física (CPF);
c) certificado ou diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente;
e) histórico acadêmico ou escolar;
f) Ata de resultados finais;
g) registros de frequência.
Segundo o Parecer CES/CNE nº 16/1997, o arquivamento de fotogramas
de microfilmagem, disquete, cd-rom ou outro sistema computadorizado, “pelo
reduzido espaço que ocupa no arquivo, condições especiais de armazenamento e
facilidade de consulta e reprodução, será sempre da modalidade de Arquivo Vivo ou
de Movimento”.

Fique sabendo

A excelência da qualidade dos controles e dos registros educacionais
depende unicamente da atenção dada à rotina exigida pelo ambiente de secretaria.
Portanto, faz-se necessário lembrar que o profissional que lida com documentos,
deve sempre estar atento aos detalhes inerentes à criação, organização e
arquivamento. A segurança é outro fator a ser considerado, quando o assunto é
qualidade dos registros educacionais da instituição escolar.
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4. Temporalidade de Documentação

A Tabela de Temporalidade de Documentos é um
instrumento que tem por objetivo definir prazos de
guarda e destinação de documentos, para garantir, a
todos, acesso a informação. Sua estrutura básica
deve necessariamente contemplar os conjuntos
documentais

produzidos

e

recebidos

por

uma

instituição no exercício de suas atividades, os prazos
de guarda nas fases corrente e intermediária, a
destinação final – eliminação ou guarda permanente.
Como mostra o exemplo abaixo:
PRAZOS DE GUARDA
ASSUNTO

FASE
CORRENTE

FASE
INTERMEDIÁRIA

DESTINAÇÃO FINAL

ENQUANTO
VIGORA

5 ANOS

GUARDA PERMANENTE

002 PLANOS,
PROGRAMAS E
PROJETOS DE
TRABALHO.

5 ANOS

9 ANOS

GUARDA PERMANENTE

003 RELATÓRIOS DE
ATIVIDADES

5 ANOS

9 ANOS

GUARDA PERMANENTE

000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
001 MODERNIZAÇÃO E
REFORMA
ADMINISTRATIVA
PROJETOS, ESTUDOS E
NORMAS.

PRAZOS DE GUARDA
ASSUNTO

FASE
CORRENTE

FASE
INTERMEDIÁRIA

DESTINAÇÃO FINAL

004 ACORDOS. AJUSTES.
CONTRATOS E
CONVÊNIOS

ENQUANTO
VIGORA

10 ANOS

GUARDA PERMANENTE

010. ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
NORMAS,
REGULAMENTAÇÕES,
DIRETRIZES,
PROCEDIMENTOS,
ESTUDOS E/OU
DECISÕES DE CARÁTER

ENQUANTO
VIGORA

5 ANOS

GUARDA PERMANENTE
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GERAL
010.1. REGISTRO NOS
ÓRGÃOS COMPETENTES

ENQUANTO
VIGORA

010.2 REGIMENTOS.
REGULAMENTOS,
ESTATUTOS,
ORGANOGRAMAS E
ESTRUTURAS.

ENQUANTO
VIGORA

010.3 AUDIÊNCIAS,
DESPACHOS, REUNIÕES.
011 COMISSÕES.
CONSELHOS, GRUPOS
DE TRABALHO, JUNTAS E
COMITÊS.
ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS
E RELATÓRIOS.

ELIMINAÇÃO

5 ANOS

GUARDA PERMANENTE

2 ANOS

ELIMINAÇÃO

4 ANOS

5 ANOS

ELIMINAÇÃO

4 ANOS

5 ANOS

GUARDA PERMANENTE

Tabela – I: Exemplo de Lista (Tipos de Documentos) em conformidade com o art. 9º da lei nº
8.159, de 08 de janeiro de 1991. Àpud BRASIL: 2001. p54.

F IQUE SABENDO

ACERVO É A TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS SOB CUSTÓDIA DE UM ARQUIVO.

4.1. Guarda de Documentos: Segurança e Controles Internos.

A palavra documento, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, pode
ser conceituada como: “1.Qualquer base de conhecimento, fixada materialmente e
disposta de maneira que se possa utilizar para consulta, estudo, prova, etc”; 2.
“Escritura destinada a comprovar um fato; declaração escrita, revestida de forma
padronizada, sobre fato(s) ou acontecimento(s) de natureza jurídica”.
Armazenar, gerenciar e localizar documentos empresariais, como ficha e
cadastro de funcionários, fornecedores, clientes, históricos, relatórios, contas etc.,
são pontos extremamente essenciais para todas as empresas que desejam ganhar
agilidade e destacar-se no mercado.
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Independente de porte e segmento, as empresas devem manter em dia
toda a documentação, pois, além do governo, todo empreendedor presta contas a
todos que a empresa mantém relações. E como efetivar essa ação de maneira fácil,
ágil e segura? Uma das grandes soluções que já podemos encontrar no mercado é
a virtualização de documentos.
O maior pensador contemporâneo do mundo dos negócios, Peter
Drucker, assevera que a Revolução da Informação, que vem ocorrendo atualmente,
encontra-se no mesmo ponto em que a Revolução Industrial estava no início da
década de 1820, aproximadamente 40 anos após o aperfeiçoamento, por James
Watt, da máquina a vapor. Em breve conclusão, o mesmo autor discorre que: “A
máquina a vapor era para a Revolução Industrial aquilo que o computador vem
sendo para a Revolução da Informação”.
A escola dispõe de uma potente ferramenta para o controle e
acompanhamento dos dados escolares o Sistema Integrado de Gestão Escolar –
SIGE ESCOLA. A gestão escolar passou a buscar de forma mais frequente as
informações colocadas pelas escolas no sistema. Isto gerou a necessidade de novas
versões do SIGE, com novas funcionalidades. A Secretaria Estadual de Educação
definiu que o SIGE é a única ferramenta de coleta de dados das unidades escolares,
ou seja, as informações do SIGE serão utilizadas para todos os processos da
Secretaria de Educação como: repasse de verbas, censo escolar, matrícula
informatizada, merenda e outros.
Além da área administrativa, o SIGE se destaca pelo seu potencial em
oferecer para a área pedagógica, informações das unidades escolares que
auxiliarão no diagnóstico e na formulação de políticas pedagógicas para melhoria da
educação.
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Algumas das informações que o SIGE pode fornecer:
Relação professor X aluno;
Índice de abandono/evasão;
Rendimento escolar;
Distorção idade X série;
Informações sobre a qualificação do corpo docente;
Número de turmas;
Quantitativo de alunos e outros...
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5. Legislação sobre o arquivo

Decreto nº 7.845 de 14 de novembro de 2012
Regulamenta procedimentos para credenciamento
de segurança e tratamento de informação
classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe
sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento.

PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 25, 27, 29, 35, § 5o, e 37 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Este Decreto regulamenta procedimentos para o credenciamento de
segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo no
âmbito do Poder Executivo federal, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e
Credenciamento, conforme o disposto nos arts. 25, 27, 29, 35, § 5º, e 37 da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - algoritmo de Estado - função matemática utilizada na cifração e na
decifração, desenvolvido pelo Estado, para uso exclusivo em interesse do serviço de
órgãos ou entidades do Poder Executivo federal;
II - cifração - ato de cifrar mediante uso de algoritmo simétrico ou assimétrico,
com recurso criptográfico, para substituir sinais de linguagem clara por outros
ininteligíveis por pessoas não autorizadas a conhecê-la;
III - código de indexação - código alfanumérico que indexa documento com
informação classificada em qualquer grau de sigilo;
IV - comprometimento - perda de segurança resultante do acesso não
autorizado;
V - contrato sigiloso - ajuste, convênio ou termo de cooperação cujo objeto ou
execução implique tratamento de informação classificada;
VI - credencial de segurança - certificado que autoriza pessoa para o
tratamento de informação classificada;
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VII - credenciamento de segurança - processo utilizado para habilitar órgão ou
entidade pública ou privada, e para credenciar pessoa para o tratamento de
informação classificada;
VIII - decifração - ato de decifrar mediante uso de algoritmo simétrico ou
assimétrico, com recurso criptográfico, para reverter processo de cifração original;
IX - dispositivos móveis - equipamentos portáteis dotados de capacidade
computacional ou dispositivos removíveis de memória para armazenamento;
X - gestor de segurança e credenciamento - responsável pela segurança da
informação classificada em qualquer grau de sigilo no órgão de registro e posto de
controle;
XI - marcação - aposição de marca que indica o grau de sigilo da informação
classificada;
XII - medidas de segurança - medidas destinadas a garantir sigilo,
inviolabilidade, integridade, autenticidade e disponibilidade da informação
classificada em qualquer grau de sigilo;
XIII - órgão de registro nível 1 - ministério ou órgão de nível equivalente
habilitado pelo Núcleo de Segurança e Credenciamento;
XIV - órgão de registro nível 2 - órgão ou entidade pública vinculada a órgão de
registro nível 1 e por este habilitado;
XV - posto de controle - unidade de órgão ou entidade pública ou privada,
habilitada, responsável pelo armazenamento de informação classificada em
qualquer grau de sigilo;
XVI - quebra de segurança - ação ou omissão que implica comprometimento ou
risco de comprometimento de informação classificada em qualquer grau de sigilo;
XVII - recurso criptográfico - sistema, programa, processo, equipamento isolado
ou em rede que utiliza algoritmo simétrico ou assimétrico para realizar cifração ou
decifração; e
XVIII - tratamento da informação classificada - conjunto de ações referentes a
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte,
transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação,
destinação ou controle de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

________________________________
Fonte:
Ver
na
íntegra
2014/2012/Decreto/D7845.htm#art60.

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
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A legislação brasileira de Arquivologia tem por base a Lei No 8.159, de 8
de janeiro de 1991, que sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e
dá outras providências. O CONARQ Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ é
um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional da Casa Civil da Presidência da
República, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e
privados, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, bem como
exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial
aos documentos de arquivo.
A Constituição Federal de 1988 e particularmente a Lei nº 8.159, de 8 de
janeiro de 1991,

delegaram ao Poder Público estas responsabilidades,

consubstanciadas pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que consolidou os
decretos anteriores - nºs 1.173, de 29 de junho de 1994; 1.461, de 25 de abril de
1995, 2.182, de 20 de março de 1997 e 2.942, de 18 de janeiro de 1999. De acordo
com estes dispositivos legais, as ações visando à consolidação da política nacional
de arquivos deverão ser emanadas do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.

LEI No 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos
e privados e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu
sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º É dever do Poder Público a gestão documental e a de proteção
especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.
Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter
público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas,
bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a
natureza dos documentos.
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Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e
operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente.
Art. 4º Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de
arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas.
Art. 5º A Administração Pública franqueará a consulta aos documentos
públicos na forma desta lei.
Art. 6º Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou
moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e
administrativa.

CAPÍTULO II

Dos Arquivos Públicos

Art. 7º Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e
recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal,
estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções
administrativas, legislativas e judiciárias.
§ 1º São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e
recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas
da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades.
§ 2º A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público
implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a
sua transferência à instituição sucessora.
Art. 8º Os documentos públicos são identificados como correntes,
intermediários e permanentes.
§ 1º Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que,
mesmo sem movimentação, constituam de consultas frequentes.
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§ 2º Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de
uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo,
aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
§ 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
Art. 9º A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de
caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística
pública, na sua específica esfera de competência.
Art. 10º Os documentos de valor permanente são inalienáveis e
imprescritíveis.

CAPÍTULO III

Dos Arquivos Privados

Art. 11. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos
produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas
atividades.
Art. 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público
como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos
de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional.
Art. 13. Os arquivos privados identificados como de interesse público e
social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental,
nem transferidos para o exterior.
Parágrafo único. Na alienação desses arquivos o Poder Público exercerá
preferência na aquisição.
Art. 14. O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como
de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização de seu
proprietário ou possuidor.
Art. 15. Os arquivos privados identificados como de interesse público e
social poderão ser depositados a título revogável, ou doados a instituições
arquivistas públicas.
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Art. 16. Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos
anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse
público e social.

CAPÍTULO IV

Da Organização e Administração de Instituições Arquivísticas Públicas

Art. 17. A administração da documentação pública ou de caráter público
compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e
municipais.
§ 1º São Arquivos Federais o Arquivo Nacional do Poder Executivo, e os
arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São considerados, também, do
Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Relações
Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica.
§ 2º São Arquivos Estaduais o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do
Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário.
§ 3º São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o
Arquivo do Poder Secretariado - Documentação e Arquivismo Legislativo e o arquivo
do Poder Judiciário.
§ 4º São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do
Poder Legislativo.
§ 5º Os arquivos públicos dos Territórios são organizados de acordo com
sua estrutura político jurídica.
Art. 18. Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos
documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como
preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e
implementar a política nacional de arquivos.
Parágrafo único. Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional
poderá criar unidades regionais.
Art. 19. Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o
recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal
no exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o acesso aos
documentos sob sua guarda.
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Art. 20. Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o
recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal
no exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundos de cartórios e
secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua
guarda.
Art. 21. Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os
critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem
como a gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição
Federal e nesta lei.

CAPÍTULO V

Do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos

Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos.
Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas
pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos.
§ 1º Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da
sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas
são originariamente sigilosos.
§ 2º O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da
sociedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a
contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma única
vez, por igual período.
§ 3º O acesso aos documentos sigilosos referentes à honra e à imagem das
pessoas será restrito por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da sua data
de produção.
Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a
exibição reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à
defesa de direito próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte.
Parágrafo único. Nenhuma norma de organização administrativa será
interpretada de modo a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo.
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Disposições Finais

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.
Art. 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), órgão
vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como
órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos (Sinar).
§ 1º O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do
Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e
acadêmicas, públicas e privadas.
§ 2º A estrutura e funcionamento do conselho criado neste artigo serão
estabelecidos em regulamento.
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.

TRÂMITE
 Curso do documento, desde a sua produção ou recepção, até o cumprimento de sua
função administrativa. Também referido como tramitação ou movimentação.
VALOR PROBATÓRIO
 Valor intrínseco de um documento de arquivo que lhe permite servir de prova legal.
TEORIA DAS TRÊS IDADES
 Teoria segundo a qual os arquivos (1) são considerados correntes, intermediários ou
permanentes, de acordo com a frequência de uso por seus geradores e a
identificação de seus valores primário e secundário.
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6. Principais métodos de arquivamento

Para se alcançar tais objetivos encontram-se descritos, a seguir os
principais métodos de arquivamento utilizados para a organização dos acervos
arquivísticos:
 Métodos de Arquivamento

Os arquivos precisam de sistemas e métodos
 Função dos Arquivos

A função primordial dos arquivos é disponibilizar as informações contidas
nos documentos para a tomada de decisão e comprovação de direitos e obrigações,
o que só se efetivará se os documentos estiverem corretamente classificados e
devidamente guardados.
 Tão importante quanto arquivar é achar rapidamente as informações no
momento desejado.

Sistemas: direto e indireto
 Sistema direto: é aquele em que a busca do documento é feita diretamente no
local onde se acha guardado.
 Sistema indireto: é aquele em que, para se localizar o documento, é preciso
antes consultar um índice ou um código.

Sistema semi-indireto
 O método alfanumérico – combinação de letras e números – não se inclui nas
classes de métodos básicos e padronizados e é considerado do sistema
semi-indireto.
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6.1. Principais ordenações do arquivo

Quando se trata de planejar a organização de um arquivo ou fichário, os
elementos constantes de um documento a considerar são:


Nome (do remetente do destinatário ou da pessoa a quem se refere o
documento);



Local,



Número,



Data,



Assunto.

De acordo com o elemento mais importante e frequentemente procurado,
em cada caso, pode-se organizar os fichários ou arquivos em:


Ordem alfabética;



Ordem geográfica;



Ordem numérica (simples ou cronológica)



Ordem de assunto.

6.2. Método Alfabético

É o mais simples, desde que o elemento principal a ser considerado seja
o NOME. É um método direto, porque a pesquisa é feita diretamente no documento,
não sendo necessário se recorrer a um índice auxiliar para localizar qualquer
documento. Nesse método, as fichas ou pastas são dispostas na ordem
rigorosamente alfabética, respeitadas as normas gerais para a alfabetação, através
de guias divisórias, com as respectivas letras. (PAES,2005)

DESVANTAGENS DESSE MÉTODO

Os erros de arquivamento tendem a predominar no arquivamento
alfabético, quando o volume de documentos é muito grande, devido ao cansaço
visual e à variedade de grafia dos nomes.
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Este método obedece treze regras de alfabetação:


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Pela 1ª letra do último sobrenome:
João Barbosa; Pedro Álvares Cabral; Paulo Santos
a) Barbosa, João
b) Cabral, Pedro Álvares
c) Santos, Paulo


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para nomes compostos:
Camilo Castelo Branco; Paulo Monte Verde; Heitor Villa Lobos.
a) Castelo Branco, Camilo
b) Monte Verde, Paulo
c) Villa Lobos, Heitor


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para sobrenomes abreviados:
J. Vieira; Jonas Vieira; José Vieira
a) Vieira, J.
b) Vieira, Jonas
c) Vieira, José


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para nomes com artigos e preposições:
Pedro de Almeida, Ricardo d’Andrade; Lúcia da Câmara; Arnaldo do Couto.
a) Almeida, Pedro de
b) Andrade, Ricardo d’
c) Câmara, Lúcia da
d) Couto, Arnaldo do


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para sobrenomes com grau de parentesco:
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Antonio Almeida Filho; Paulo Ribeiro Júnior; Joaquim Vasconcelos Sobrinho.
a) Almeida Filho, Antonio
b) Ribeiro Júnior, Almeida
c) Vasconcelos Sobrinho, Joaquim


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para pessoas da mesma família:
Jorge de Abreu Sobrinho; Jorge de Abreu Filho; Jorge de Abreu Neto.
a) Filho, Jorge de Abreu
b) Neto, Jorge de Abreu
c) Sobrinho, Jorge de Abreu


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para nomes estrangeiros:
Georges Aubert; Winston Churchill; Paul Muller; Jorge Schmidt.
a) Aubert, Georges
b) Churchill, Winston
c) Mueller, Paul
d) Schmidt, Jorge


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para nomes estrangeiros (espanhol) com o nome da mãe:
José de Oviedo Y Bãnos; Francisco de Pina de Mello; Antonio de Los Rios.
a) Oviedo Y Bãnos, José de
b) Pina de Mello, Francisco de
c) Rios, Antonio de Los.


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para nomes Orientais Japoneses e Árabes:
a) Al Bem Hur (permanece)
b) Ly Youtohn (permanece)


REGRAS DE ALFABETAÇÃO
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Para nomes estrangeiros com preposição:
Giulio Di Capri; Esteban De Penedo; Charles Du Pont; John Mac Adam
a) De Penedo, Esteban
b) Di Capri, Julio
c) Du Pont, Charles
d) Mac Adam, John


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para Numeral:
4º Congresso de Secretariado; I Encontro Regional de Arquivologia; III Simpósio de
Apicultura.
a) Congresso de Secretariado (4º)
b) Encontro Regional de Arquivologia (I)
c) Simpósio de Apicultura (III)


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Para Pessoas Jurídicas:
EMBRATEL; Álvaro Ramos & Cia; A Colegial; The library of Congress;
Fundação Getúlio Vargas:
a) Álvaro Ramos & Cia
b) Colegial (A)
c) Embratel
d) Fundação Getúlio Vargas
e) Library of Congress (the)


REGRAS DE ALFABETAÇÃO

Pode obedecer à ordem Dicionária ou à ordem Enciclopédica. Na ordem
dicionária os assuntos isolados são dispostos alfabeticamente, obedecendo-se
somente à sequência das letras.
Na ordem enciclopédica, os assuntos são agrupados sob títulos gerais e
dispostos alfabeticamente.
 Com a ordenação enciclopédica surgem os primeiros esboços de esquemas
de classificação.
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6.3. Método Variadex
Este método é uma variante do alfabético;
Exemplo Método Variadex: Método Geográfico
 Pertence ao sistema direto;
 As melhores ordenações geográficas são:
 Nome do estado, cidade e correspondente.
 Nome da cidade, estado e correspondente.
 Vantagens do método geográfico: é direto e de fácil manuseio.
 Desvantagens: exige duas classificações – local e nome do correspondente.

6.4. Método Numérico Duplex

A documentação é dividida em classes, conforme os assuntos, partindose do gênero para a espécie e desta para a minúcia. O método duplex oferece as
mesmas possibilidades do método decimal (Dewey) quanto ao agrupamento de
assuntos, permitindo abertura ilimitada de classes, subclasses etc. Nesse método,
os números são dados de dez em dez, para cada assunto principal.
Na primeira etapa de seleção temos:
10 – Administração;
20 – Aluguel;
30 – Compra.

6.5. Método Unitermo ou Indexação Coordenada

O Método Unitermo ou indexação coordenada foi desenvolvido por
Mortimer Taube em princípios de 1950. Não é recomendada sua aplicação nos
arquivos convencionais, a indexação coordenada vem sendo utilizada, com êxito,
nos arquivos especiais e especializados. (PAES, 2004).
O método consiste em se atribuir a cada documento, ou grupo de
documentos, um número em ordem crescente, de acordo com sua entrada no
arquivo. Esse número, denominado número de registro, controlado através de livro
próprio, deve ser assinalado no documento, em lugar visível e previamente
determinado. A finalidade deste número é identificar e localizar o documento quando
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solicitado. Uma vez numerado, procede-se à análise do documento, de onde devem
ser destacados todos os elementos identificadores que servirão à pesquisa
posterior: nomes, assuntos, fatos ou acontecimentos, datas, lugares, fenômenos,
objetos etc. Tais elementos devem ser transcritos em uma ficha índice, sob a forma
de palavra-chave, para facilitar a localização dos documentos.

6.6. Método Alfanumérico

Esse sistema procura utilizar as vantagens dos métodos alfabético e
numérico. Dessa combinação surgiu um método que tem a simplicidade do
alfabético e a rapidez e precisão do numérico. Este método trabalha com uma tabela
constituída de divisões do alfabeto, previamente planejadas e numeradas em ordem
crescente. Usam-se notações fechadas para se evitar que, uma vez numeradas, as
divisões sejam alteradas:
1ª Posição 2ª Posição
Aa - Af 1; Ag - Al 2;
Am - As 3; At - Az 4;
Ba - Bl 5; Bm - Bz 6;

6.7. Método Decimal
Este método é baseado na classificação decimal de Dewey, utilizada nas
bibliotecas. Esta classificação divide o saber humano em nove classes principais e
uma décima reservada para os assuntos por demais gerais e que não podem ser
incluídos em uma das nove classes pré-estabelecidas.
Método Decimal na prática:
 A parte inteira do número é composta de três algarismos.
 A parte decimal pode não existir como pode ter um, dois, três ou mais
algarismos.
 A divisão dos assuntos parte sempre do geral para o particular.
 Ainda não há uma classificação universal para os arquivos. Portanto no
sistema Dewey utilizamos a técnica e não a classificação.
 As 10 primeiras divisões são denominadas classes;
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 As 10 seguintes, são subclasses
 E a seguir, respectivamente, divisões, grupos, subgrupos, subseções etc.
 A tábua, tabela ou esquema, com a classificação adotada, tem o nome de
classificador ou código e não dispensa um índice alfabético.

O Método Decimal apresenta as seguintes vantagens:
 Todos os assuntos relacionados a um determinado tópico ficam reunidos em
 grupos;
 Os números classificadores formam verdadeiras nomenclaturas fáceis de
reter na memória;
 Expansão ilimitada para as subdivisões dos assuntos.
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Hino Nacional
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!
Deitado eternamente em berço
esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!
Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais
flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."
Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria
morte.
Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,

Hino do Estado do Ceará
Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus
remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!
Mudem-se em flor as pedras dos
caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!
Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um
nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?
Se, nós te amamos, em aventuras e
mágoas!
Porque esse chão que embebe a água
dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e
francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!
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