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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo levantar a literatura sobre Sistema Informatizado de
Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD, nas áreas de Arquivologia e Ciência da
Informação. A abordagem teórica privilegiou aspectos relacionados aos conceitos de
"documento arquivístico” (considerando a dimensão de documento arquivístico convencional),
“documento digital”, e “documento arquivístico digital”, “Gestão arquivística de documentos”
convergindo para a ideia e definição de SIGAD. No âmbito de uma pesquisa exploratória,
recorreu-se aos métodos da pesquisa bibliográfica e documental, utilizando, para a primeira,
como fontes secundárias o Portal de Periódicos da CAPES, a Base de Teses e Dissertações da
CAPES, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT, a BRAPCI,
e, complementarmente, o Google Acadêmico. Como fontes bibliográficas primárias, foram
pesquisadas as revistas Acervo do Arquivo Nacional e a Informação Arquivística, publicada
pela Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ). A palavra-chave
empregada nas buscas foi “SIGAD”. Objetivou-se conhecer o interesse que o tema vem
despertando junto aos estudiosos das referidas áreas, com ênfase na área de Arquivologia,
elencando autores e canais que difundem as pesquisas sobre SIGAD. A pesquisa documental
baseou-se na análise do documento “e-ARQ Brasil: Modelo de Requisitos para sistemas
informatizados de gestão arquivística de documentos”. A pesquisa permitiu apresentar um
quadro abrangente sobre SIGAD, conforme os propósitos do estudo.
Palavras-chave: SIGAD; e-ARQ Brasil; Gestão de Documentos Digitais; Gestão de
Documentos.

ABSTRACT

The present work aims to raise the literature on Systems Computerized of Document Archival
Management SIGAD, in the areas of Archivology and Information Science. The theoretical
approach emphasized aspects related to the concepts of "archival document" (considering the
size of a conventional archival document), "digital document", and "digital archival document",
"Archival records management" converging to the idea and definition of SIGAD. In the scope
of an exploratory research, the methods of bibliographical and documentary research were used,
for the first, as secondary sources, the Portal of Periodicals of CAPES, the Base of Thesis and
Dissertations of CAPES, the Brazilian Digital Library of Theses and also as bibliographic
sources, the BRAPCI and in addition, Google Scholar. As primary bibliographic sources, the
journals Acervo a revista do Arquivo Nacional and Informação Arquivística, published by the
Association of Archivists of the State of Rio de Janeiro (AAERJ) The keyword used in the
searches was "SIGAD." The objective was to know the interest q and the theme has awakened
among the scholars of these areas, with emphasis in the area of Archivology, listing authors and
channels that disseminate the research on SIGAD. Documentary research was based on the
analysis of the document "e-ARQ Brazil: Model Requirements for Systems Computerized of
Document Archival Management". The research made it possible to present a comprehensive
framework on SIGAD, according to the purposes of the study.
Keywords: SIGAD, e-ARQ Brasil, Electronic Records Management, Records management.
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1. INTRODUÇÃO

A partir das evoluções tecnológicas ocorridas no século XX e XXI, nos âmbitos da
informatização da informação e do advento das redes eletrônicas, culminando na Internet, a
sociedade se deparou com uma série de novos conhecimentos e ferramentas de criação,
preservação e distribuição de informação.
Tais fatos levaram à criação de novos tipos de meios de comunicação e de transmissão
de informação, gerando um grande avanço e um grande crescimento na produção de
conhecimento da humanidade. Apesar destes meios facilitarem o desenvolvimento da sociedade
como um todo, eles também trouxeram novas dúvidas e complexos problemas.
O armazenamento da informação com a utilização da tecnologia no meio digital tem
grande importância, porém para que a preservação, o registro e o acesso aos documentos e a
informação presente neles seja possível é necessário que a gestão dos documentos digitais e seu
tratamento sejam realizados da melhor maneira possível, pois se a informação contida nos
documentos não for acessível de maneira segura, rápida e concisa o propósito original do
documento é perdido.
A informação ganhou através do meio digital uma série de novos suportes e formatos e
a partir dessa transformação nasceram também novas maneiras e necessidades de gestão e
controle. Neste trabalho focaliza-se a produção literária voltada para o termo SISTEMA
INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS (SIGAD), visto
aqui como objeto desta transformação e tema relevante para a área da Arquivologia. Para tanto,
além da definição de SIGAD, foram considerados os conceitos de “documento digital” e
“documento arquivístico digital”, “gestão arquivística de documentos”, “Sistema de gestão
arquivística de documentos” e “Gerenciamento eletrônico de documentos”, conforme os
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pressupostos do “Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de
documentos: e-ARQ Brasil”.
Considerando o objeto desta pesquisa, SIGAD, no âmbito da literatura das áreas de
Arquivologia e Ciência da Informação, elegeu-se como problema a necessidade de verificar a
presença que tal objeto vem ocupando na literatura das referidas áreas, levantar os autores que
mais se dedicam ao estudo do tema e elencar os canais que difundem a literatura sobre SIGAD.
Para estudá-lo, formularam-se questões que podem ser resumidas da seguinte maneira: em
termos de um SIGAD, quais são os autores e os respectivos veículos - teses, dissertações, artigos
de periódicos - que o abordam? Quais são as instituições de vínculo dos autores/pesquisadores?
Quais são os programas de pós-graduação onde as teses e dissertações foram produzidas e
respectivas instituições?
O objetivo geral deste estudo consistiu em conhecer o interesse que o tema vem
despertando junto aos estudiosos das referidas áreas, elencando autores atuantes na abordagem
acadêmica sobre SIGAD. Para tanto, foram escolhidas como fontes para o estudo, artigos
publicados em revistas, representando pesquisas consolidadas sobre SIGAD e teses e
dissertações, que refletiriam o interesse mais recente sobre a temática envolvendo jovens
pesquisadores.
Em termos dos "Objetivos Específicos", arrolam-se os seguintes:

1. Elencar os autores voltados para a temática SIGAD.
2. Relatar as principais fontes que focalizam o termo SIGAD, notadamente teses, dissertações
e artigos.
3. Apresentar e destacar os conceitos e noções mais presentes na abordagem do tema pela
literatura.
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Como justificativa para a escolha do tema do SIGAD para a realização da pesquisa da
qual origina-se a presente monografia, ressalta-se o interesse que o curso de Arquivologia do
Departamento de Ciência da Informação da UFF despertou em torno das questões relacionadas
a boas práticas para gestão de documentos digitais. É inegável que o constante avanço das
tecnologias cria a todo momento novos suportes de informação voltados para o armazenamento,
gestão, preservação e disseminação de documentos digitais, originando complexos problemas
para tais práticas. A partir daí, chegou-se ao termo SIGAD, identificando-se então o interesse,
por sua importância, de estudar a literatura das áreas de Arquivologia e Ciência da Informação
que tratam do mesmo.
No atual mercado de trabalho, compreende-se que os profissionais das áreas da
informação, mais especificamente os arquivistas, precisam estar preparados para gerir os
documentos digitais utilizando as novas ferramentas de armazenamento e distribuição da
informação.
Os documentos são o principal objeto de trabalho da área da Arquivologia e, diante da
criação das novas tecnologias, os formatos e suportes nos quais os documentos estão sendo
armazenados, já se torna evidente o fato de que os documentos digitais estão sendo cada vez
mais utilizados.
Os documentos digitais facilitam o acesso e o armazenamento da informação, porém
eles estão sujeitos a problemas ligados a possibilidade de perda da informação devido à má
gestão no meio digital. Devido a este fato é importante que os procedimentos de gestão de
documentos digitais sejam realizados corretamente.
Os métodos buscados para a realização do presente estudo foram a pesquisa
bibliográfica e documental. Para a primeira, as fontes secundárias utilizadas foram o Portal de
Periódicos da CAPES, a Base de Teses e Dissertações da CAPES, a Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT, a BRAPCI. Como fonte bibliográfica primária,
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foram pesquisadas as revistas Acervo do Arquivo Nacional (URL) e a Informação Arquivística
(URL) publicada por Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ) a
palavra-chave empregada nas buscas foi “SIGAD”. A pesquisa documental baseou-se na
análise do documento “e-ARQ Brasil: Modelo de Requisitos para sistemas informatizados de
gestão arquivística de documentos”, que permitiu o entendimento de conceitos-chave para a
identificação dos subtemas tratados na abordagem sobre um SIGAD.
A monografia apresenta-se estruturada da seguinte maneira: na próxima seção, MARCO
TEÓRICO CONCEITUAL, após considerações sobre o advento e o atual papel das tecnologias
da informação em redes eletrônicas na sociedade e nas áreas profissionais, sobretudo na
Arquivologia, aborda-se esta, ainda que brevemente, como campo do conhecimento, pois é nele
que está situado o tema SIGAD. Em seguida, apresentam-se os principais conceitos e noções destacadamente Gestão de Documentos e Gestão de documentos Digitais - que levam ao
conceito de SIGAD, igualmente definido; na seção seguinte – METODOLOGIA:
PROCEDIMENTOS E DADOS OBTIDOS – após breve definição dos métodos adotados e
apresentação dos respectivos procedimentos empregados, arrolam-se os dados obtidos, ou seja,
a produção científica conforme as fontes secundárias utilizadas, destacando os canais que
difundem tal produção: artigos, teses e dissertações; na penúltima seção, ANÁLISE DOS
DADOS OBTIDOS, apresentam-se os resultados gerais sistematizados, destacando os
autores/produtores de estudos e os canais previamente definidos. Ressaltaram-se as instituições
de vínculo dos autores de artigos e os programas de pós-graduação de onde se originam as teses
e dissertações, igualmente informando as universidades que os abrigam. Na CONCLUSÃO,
faz-se um apanhado das principais ideias que a pesquisa permitiu traçar.
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2. MARCO TEÓRICO CONCEITUAL

Na presente seção, apresenta-se a rede de conceitos que nortearam a pesquisa realizada.
Assim, julgou-se importante enfatizar a gestão de documentos digitais (partindo das definições
de documento e de documento arquivístico) para ao final definir o termo SIGAD. Para tanto,
inicialmente, foram considerados o papel das tecnologias digitais, a Arquivologia como campo
do conhecimento afetado pelas tecnologias digitais de informação e a relação da área com a
Ciência da Informação.
A gestão de documentos digitais surgiu a partir da evolução da tecnologia, ambas ligadas
ao desenvolvimento da informática. O avanço das novas tecnologias no século XXI está
ocorrendo de forma cada vez mais rápida e os meios de comunicação tornam-se cada vez mais
velozes. A troca e a criação de novas informações, sejam para o uso cotidiano, profissional ou
para o uso acadêmico, são afetadas cada vez mais pelo emprego das tecnologias digitais em
rede.
Tendo como foco os meios acadêmicos, toda esta evolução proporcionou um imenso
salto na produção científica. O acesso às informações facilitou muito a busca por conhecimento
e isto também beneficiou e acelerou a criação de novos conhecimentos.
A afirmação de Heloísa Liberalli Bellotto (2006), relacionando estes fatos com a
arquivologia demonstra isso:
O arquivista hoje não pode esquecer que vive e atua profissionalmente na
chamada “era da informação”, na qual as tecnologias da informação e da
comunicação tem presença marcante (2006, p.299).

A Arquivologia, como campo do conhecimento, é assim vista por Jardim (1998) ao citar
Bruno Delmas (1992):
Ao analisar o tema sob uma perspectiva francesa, Delmas situa a arquivologia
ora como uma ciência já configurada, ora como uma ciência a construir. Para
ele (1990), a arquivologia é "a ciência que estuda os princípios e os
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procedimentos metodológicos empregados na conservação dos documentos
de arquivos, permitindo assegurar a preservação dos direitos, dos interesses,
do saber e da memória das pessoas físicas e morais". (JARDIM,1998, p.2,
apud DELMAS, 1992).

Rondinelli (2005) ressalta o que dizem Duranti e MacNeil (1996) afirmando que a
arquivologia é um “corpo de conceitos e métodos voltados para o estudo de documentos nos
termos das suas relações documentária e funcional e do modo como são controlados e
comunicados” (DURANTI e MACNEIL, 1996, apud RONDINELLI, 2005, p. 46).
A arquivologia vem sendo afetada pela a evolução tecnológica assim como as outras
áreas do conhecimento, o mesmo ocorrendo com os meios de armazenamento e fornecimento
de informação, que sofreram e sofrem relevantes mudanças.
A relação entre Arquivologia e a Ciência da informação, contemplada no presente
estudo quando da busca da literatura sobre o SIGAD é problemática, pois muitos autores
omitem a relação entre estas duas áreas do conhecimento. Maria Odila Fonseca (2005) afirma:
Importa muito que não percamos de vista a tríplice dimensão do objeto da
arquivologia e sua ordem: arquivos – documentos de arquivo – informação
(2005, p.10).

O uso da informática como ferramenta de transmissão e de armazenamento de
informação e conhecimento, principalmente na área da Arquivologia tem sido extremamente
vital para a evolução desta área.
Theo Thomassen (1999, p. 7) fala que durante o início dos anos 1980 era evidente que
os computadores causariam um grande impacto no mundo arquivístico, mas a maioria dos
arquivistas ainda considerava o computador simplesmente como uma ferramenta de trabalho.
Através da informática foi possível a criação de várias ferramentas para o gerenciamento
da informação, além de novos suportes de informação, na área da arquivologia.
A questão da validade ou autenticidade de um documento eletrônico é muito importante
pois como fala Rondinelli (2005, p.64):
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Enquanto nos documentos convencionais elementos como data e assinatura
são considerados suficientes para que os mesmos sejam considerados
completos, o mesmo não acontece com os documentos eletrônicos (2005).

A gestão de documentos no meio digital ou eletrônico é uma questão complexa, porém
boa parte dos conhecimentos arquivísticos comuns já existentes antes das novas tecnologias
também pode ser aplicada aos documentos digitais, como fala Peterson, (1989):
Gerenciar documentos eletrônicos, entretanto, não significa ter que criar nova
teoria arquivística. Os princípios arquivísticos tradicionais continuam guiando
a prática arquivística. Esta crescera e mudará, mas os princípios permanecerão
(1989, p.83)

Para falar sobre a gestão de documentos digitais é necessário observar a definição de
alguns conceitos como documento, documento digital e gestão de documentos.
O termo documento é definido por Bellotto (2006):
Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer elemento
gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o
livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a
legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita
magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja produzido, por
motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, pela
atividade humana. (BELLOTTO, 2006, p.35).

As definições de documento digital e de documento eletrônico apresentadas pelo
Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) são:
Documento digital. Documento codificado em dígitos binários, acessível por
meio de sistema computacional.
Documento eletrônico. Gênero documental integrado por documentos em
meio eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, como
cartões perfurados, disquetes e documentos digitais. (2005, p. 75).

As definições de documento digital e de documento eletrônico apresentadas pelo
Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) são:
Documento Digital Informação registrada, codificada em dígitos binários,
acessível e interpretável por meio de sistema computacional.
Documento Eletrônico Informação registrada, codificada em forma analógica
ou em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de um equipamento
eletrônico. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p.19).

É importante ressaltar a diferença entre o documento digital e o documento eletrônico
apresentada no Manual de Gestão de documentos da Universidade de Brasília (2015, p.25):
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A diferença entre o documento eletrônico e o digital é que um documento
eletrônico é acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico
(aparelho de videocassete, filmadora, computador), podendo ser registrado e
codificado em forma analógica ou em dígitos binários, ao passo que um
documento digital é um documento eletrônico caracterizado pela codificação
em dígitos binários e acessado somente por meio de sistema computacional.
Assim, todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento
eletrônico é digital. (2015).

As definições de documento arquivístico e documento arquivístico digital também
devem ser trazidas. A definição de ambos pelo Glossário da Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos (CTDE) é esta:
Documento Arquivístico; documento produzido (elaborado ou recebido), no
curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal
atividade, e retido para ação ou referência. Documento Arquivístico Digital;
documento digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico.
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p. 18).

O e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011) apresenta definições de documento arquivístico,
documento digital, e documento arquivístico digital:
O que é documento arquivístico?
É um documento produzido e/ou recebido e mantido por pessoa física ou
jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o suporte, e
dotado de organicidade.
O que é documento digital?
É a informação registrada, codificada em dígitos binários e acessível por meio
de sistema computacional.
O que é documento arquivístico digital?
É um documento digital que é tratado e gerenciado como um documento
arquivístico, ou seja, incorporado ao sistema de arquivos. (2011, p.9).

2.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS
O surgimento do conceito de gestão de documentos segundo Rodrigues (2002):
O conceito de gestão de documentos foi formulado após o advento da Segunda
Guerra Mundial, quando ocorreu uma explosão documental no âmbito das
administrações públicas e a consequente necessidade de racionalizar e
controlar o volume de grandes massas documentais que começaram a ser
acumulados nos depósitos. (2002, p.26).

A gestão de documentos segundo Indolfo (2007) teve origem nos Estados Unidos:
Os Estados Unidos, entre outros países anglo-saxônicos, são considerados
pioneiros, desde os anos 1940, na elaboração do conceito de gestão de
documentos (records management) cuja ótica, inicialmente, era nitidamente
mais administrativa e econômica do que arquivística, uma vez que se tratava,
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essencialmente, de otimizar o funcionamento da administração, limitando a
quantidade de documentos produzidos e o prazo de guarda, (2007, p. 30-31
A partir de então e durante as décadas iniciais do século XX, ocorre um
crescimento vertiginoso da documentação em virtude da proibição legal de
destruí-la. Em virtude dessa situação, comissões foram criadas, atividades
censitárias foram desenvolvidas e atos legislativos foram expedidos, visando
autorizar a eliminação de documentos, estudar procedimentos de aplicação das
técnicas da administração moderna ao governo federal, recensear o volume de
documentos acumulados nas agências federais, bem como autorizar a
construção de um edifício para o arquivo nacional. (2007, p.31- 32).

Indolfo (2007) fala que não se pode considerar um conceito ou um modelo único de
gestão documental pois a forma como a gestão é produzida e utilizada em vários países e em
vários contextos varia bastante.
Não se pode falar de gestão de documentos como um conceito único e de
aplicação universal, uma vez que de sua elaboração e desenvolvimento
participaram fatores determinantes, em que se destaca uma dada e específica
tradição arquivística, e também administrativa, e um contexto histórico e
institucional. Não se pode falar, ainda, de um modelo de gestão de
documentos, mas de diversidades que se produziram com as práticas em
diferentes países. (2007, p. 33-34).

O termo gestão de documentos definido pela legislação norte americana é:
[Gestão de documentos é] o planejamento, o controle, a direção, a
organização, o treinamento, a promoção e outras atividades gerenciais
relacionadas à criação, manutenção, uso, e eliminação de documentos, com a
finalidade de obter registro adequado e apropriado das ações e transações do
Governo Federal e efetiva e econômica gestão das operações das agências (44
U.S.C. Chapter 29 apud FONSECA, 2004, p. 73, tradução da autora).

Um outro conceito de gestão de documentos é fornecido pela lei brasileira que dispõe
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências, a Lei 8.159
de janeiro de 1991 no Artigo 3°:
Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento
em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento
para guarda permanente. (Lei 8.159 de janeiro de 1991).

A gestão de documentos é vista por Jardim (1987) da seguinte maneira:
Segundo o historiador norte americano Lawrence Burnet, a gestão de
documentos é uma operação arquivística "o processo de reduzir seletivamente
a proporções manipuláveis a massa de documentos, que é característica da
civilização moderna, de forma a conservar permanentemente os que têm um
valor cultural futuro sem menosprezar a integridade substantiva da massa
documental para efeitos de pesquisa". Por outro lado, alguns concebem a
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gestão de documentos como a aplicação da administração científica com fins
de eficiência e economia, sendo os benefícios para os futuros pesquisadores
considerados apenas meros subprodutos. (1987, p.1).

A gestão de documentos guia o documento desde sua criação até sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente. Para compreender esse processo natural do ciclo de vida
documental é necessário entender as três idades dos arquivos. Na visão de Paes (2004):
Arquivo de primeira idade ou corrente é Constituído de documentos em curso
ou consultados frequentemente, conservados nos escritórios ou não
repartições que os recebam e os produziram ou em dependências próximas de
fácil acesso (VALETTE, 1973 apud PAES, 2004, p.21)
Arquivo de segunda idade ou intermediário é Constituído de documentos que
deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos que os
receberam e os produziram podem ainda solicitá-los, para tratar de assuntos
idênticos ou retomar um problema novamente focalizado. Não há necessidade
de serem conservados próximos aos escritórios. A permanência dos
documentos nesses arquivos é transitória. Por isso, são também chamados de
“limbo” ou “purgatório” (VALETTE, 1973 apud PAES, 2004, p.21-22).
Arquivo de terceira idade ou permanente é Constituído de documentos que
perderam todo valor de natureza administrativa, que se conservam em razão
do seu valor histórico ou documental e que constituem os meios de conhecer
o passado e sua evolução. Estes são os arquivos propriamente ditos.
(VALETTE, 1973 apud PAES, 2004, p.22).

A partir destas definições Paes (2004, p.53), destaca “as três fases básicas da gestão de
documentos: a produção, a utilização e a destinação.” Na Lei 8.159 de janeiro de 1991 no
capítulo II estão identificados os documentos públicos:
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 objeto de consultas frequentes.
§ 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. (Lei 8.159 de janeiro de 1991).

O Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP fez a publicação Gestão
Documental Aplicada”, produzido por Bernardes e Delatorre (2008), que indica uma série de
diretrizes para gestão documental. Na referida publicação, existem alguns quadros que
informam de maneira simples os processos e procedimentos referentes a ela.
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1ª Idade
FASE CORRENTE
2ª Idade
FASE INTERMEDIÁRIA

Documentos Vigentes e
frequentemente consultados

Arquivo Corrente

Final de vigência. Aguardam
prazos de prescrição e
precaução, raramente são
consultados e aguardam
destinação final: eliminação
ou guarda permanente.

Arquivo Intermediário

3ª Idade

Documentos que perderam a
Arquivo Permanente ou
Histórico
vigência
administrativa,
FASE PERMANENTE
porém são providos de valor
secundário ou históricocultural
Figura 1 - Quadro apresentando as três idades do arquivo.
Fonte: BERNARDES; DELATORRE (2008, p. 10).

Na publicação de Bernardes e Delatorre (2008) também são definidas as atividades que
compõem a gestão documental:
Atividades da gestão de documentos:
Produção de documentos – elaboração padronizada de tipos/séries
documentais, implantação de sistemas de organização da informação e
aplicação de novas tecnologias aos procedimentos administrativos.
Utilização dos documentos - inclui todas as atividades de Protocolo
(recebimento, classificação, registro, distribuição, tramitação e expedição),
todas as atividades de Arquivo (organização e arquivamento, reprodução,
acesso à documentação e recuperação de informações) e a gestão de sistemas
de protocolo e arquivo, sejam eles manuais ou informatizados.
Destinação de documentos - inclui uma das atividades mais complexas da
gestão de documentos que é a avaliação. A avaliação se desenvolve a partir da
classificação dos documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos
órgãos públicos ou empresas privadas, com vistas a estabelecer seus prazos de
guarda e sua destinação final, garantindo a preservação de documentos de
guarda permanente e a eliminação criteriosa de documentos desprovidos de
valor probatório e informativo.
Tramitação - estudo das instâncias de decisão, padronização e controle do
fluxo documental (workflow).
Organização e arquivamento de acordo com os critérios definidos no Plano de
Classificação.
Reprodução – Duas razões para a reprodução: 1. Reprodução visando a
preservação do documento original de guarda permanente e, 2. Reprodução
visando a substituição do documento em papel pelo microfilme. O documento
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em papel de guarda temporária poderá ser eliminado e o microfilme deverá
ser preservado pelo prazo indicado na Tabela de Temporalidade de
Documentos de Arquivo.
Classificação – recupera o contexto de produção dos documentos, isto é, a
função e a atividade que determinou a sua produção e identifica os tipos/séries
documentais.
Avaliação – trabalho multidisciplinar que consiste em identificar valores para
os documentos e analisar seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos
para sua guarda e destinação (eliminação ou guarda permanente). (2008, p.9).

O quadro a seguir, traçado por Bernardes e Delatorre (2008), mostra os instrumentos
fundamentais da gestão documental:

Figura 2 - Quadro apresentando os instrumentos fundamentais de Gestão Documental.
Fonte: BERNARDES; DELATORRE (2008, p. 11).

A publicação de Bernardes e Delatorre (2008) segue tratando sobre o plano de
classificação e a tabela de temporalidade:
O Plano de Classificação de Documentos de Arquivo resulta da atividade de
classificação que recupera o contexto de produção dos documentos de arquivo
agrupando-os de acordo com o órgão produtor, a função, a subfunção e a
atividade responsável por sua produção ou acumulação.
A Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo resulta da atividade
de avaliação, que define prazos de guarda para os documentos em razão de
seus valores administrativo, fiscal, jurídico-legal, técnico, histórico, autoriza
a sua eliminação ou determina a sua guarda permanente. (2008, p.11).
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A classificação que Rodrigues (2006) apresenta, na visão de Souza (2003), é vista de
forma diferente a partir do caráter do documento:
Sousa (2003, p. 240) entende a classificação como a medida crucial dentro da
gestão dos arquivos. A classificação dos documentos determina e é
determinada pelas demais atividades que compõem a Gestão de Documentos.
Convencionou-se, entre os autores da arquivologia, que a classificação dos
documentos de caráter permanente denomina-se Arranjo. Quando se o utiliza
o termo classificação, ele se refere aos arquivos correntes. (2003 apud
SOUZA; RODRIGUES, 2006, p. 110).

2.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E SIGAD
Para tratar da gestão de documentos digitais em âmbito nacional é necessário falar sobre
o e-ARQ Brasil. Assim:
[e-ARQ Brasil]. É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela
organização produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão
arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade
e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Além disso, o e-ARQ Brasil
pode ser usado para orientar a identificação de documentos arquivísticos
digitais. (CONARQ, 2011, p. 9).

O e-ARQ Brasil: Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão
Arquivística de Documentos foi criado pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).

O e-ARQ Brasil foi criado pela Resolução Nº 25, de 27 de abril de 2007, que:
Dispõe sobre a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados
de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil pelos órgãos e
entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR.
(CONARQ, 2007).

O e-ARQ Brasil é composto por duas partes:
O e-ARQ Brasil está dividido em duas partes. A Parte I, Gestão arquivística
de documentos, pretende fornecer um arcabouço para que cada órgão ou
entidade possa desenvolver um programa de gestão arquivística de
documentos, e a Parte II, Especificação de requisitos para sistemas
informatizados de gestão arquivística de documentos, descreve os requisitos
necessários para desenvolver o SIGAD.
A Parte I contém sete capítulos e trata da política arquivística, do
planejamento e da implantação do programa de gestão arquivística de
documentos, dos procedimentos e controles do SIGAD e dos instrumentos
utilizados na gestão de documentos.
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A Parte II está organizada em Aspectos de funcionalidade, Metadados,
Glossário e Referências. Os Aspectos de funcionalidade contêm catorze
capítulos, divididos em seções, e tratam de organização de documentos
(incluindo o plano de classificação), produção, tramitação, captura,
destinação, recuperação da informação, segurança, armazenamento,
preservação, funções administrativas e técnicas, e requisitos adicionais. Cada
seção compreende um preâmbulo e a relação dos requisitos correspondentes
àquela seção. Os requisitos são apresentados em quadros numerados com o
enunciado correspondente e a classificação dos níveis de obrigatoriedade. O
esquema de metadados apresenta elementos relacionados a quatro tipos de
entidades: documento, classe, agente e componente digital. (CONARQ, 2011,
p.14).

Os objetivos do e-ARQ Brasil são:
Orientar a implantação da gestão arquivística de documentos arquivísticos
digitais e não digitais;
Fornecer especificações técnicas e funcionais, além de metadados, para
orientar a aquisição e/ou a especificação e desenvolvimento de sistemas
informatizados de gestão arquivística de documentos. (CONARQ, 2011,
p.12).

A área de atuação e a forma de atuação do e-ARQ Brasil são definidas como:
O e-ARQ Brasil deve ser utilizado para desenvolver um sistema informatizado
ou para avaliar um já existente, cuja atividade principal seja a gestão
arquivística de documentos.
O e-ARQ Brasil é aplicável aos sistemas que produzem e mantêm somente
documentos digitais e aos que compreendem documentos digitais e
convencionais. Com relação aos documentos convencionais, o sistema inclui
apenas o registro das referências nos metadados, já no caso dos documentos
digitais, o sistema inclui os próprios documentos.
Desde que a organização estabeleça um programa de gestão arquivística de
documentos, o e-ARQ Brasil é aplicável aos setores público e privado de
qualquer esfera e âmbito de atuação, servindo para diferentes tipos de
documentos arquivísticos. Destina-se, igualmente, aos documentos relativos
às atividades-meio e às atividades-fim de um órgão ou entidade e não se
restringe a um ramo de atividade específica. Pode ser adotado como padrão
ou norma pela administração pública federal, estadual, municipal, dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de uniformizar o desenvolvimento
e aquisição de sistemas que visam produzir e manter documentos arquivísticos
em formato digital. (CONARQ, 2011, p. 12).

Para chegar-se ao conceito de SIGAD, considera-se necessário ressaltar alguns
conceitos apresentados pelo e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011), entre eles:
Sistema de informação: Conjunto organizado de políticas, procedimentos,
pessoas, equipamentos e programas computacionais que produzem,
processam, armazenam e proveem acesso à informação proveniente de fontes
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internas e externas para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou
entidade.
Gestão arquivística de documentos: Conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos
documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.
Sistema de gestão arquivística de documentos: Conjunto de procedimentos e
operações técnicas, cuja interação permite a eficiência e a eficácia da gestão
arquivística de documentos.
Gerenciamento eletrônico de documentos (GED): Conjunto de tecnologias
utilizadas para organização da informação não estruturada de um órgão ou
entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: captura,
gerenciamento, armazenamento e distribuição. Entende-se por informação
não estruturada aquela que não está armazenada em banco de dados, como
mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilha
etc.
O GED pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de
trabalho (workflow), processamento de formulários, indexação, gestão de
documentos, repositórios, entre outras. A literatura sobre GED distingue,
geralmente, as seguintes funcionalidades: captura (ou entrada),
armazenamento, apresentação (ou saída) e gerenciamento, e cita as
tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow) etc.
como possibilidades, não como componentes obrigatórios. (CONARQ, 2011,
p. 10).

O e-ARQ Brasil estabelece requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de
Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), independentemente da plataforma tecnológica
em que for desenvolvido e/ou implantado. (CONARQ, 2011, p. 9).
A respeito do SIGAD no e-ARQ Brasil:
Um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema
de gestão arquivística de documentos, processado por computador. Pode
compreender um software particular, um determinado número de softwares
integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação
destes. O sucesso do SIGAD dependerá, fundamentalmente, da
implementação prévia de um programa de gestão arquivística de documentos.
(CONARQ, 2011, p. 10).

O e-ARQ Brasil aponta as obrigações de um SIGAD:
O SIGAD deve ser capaz de gerenciar, simultaneamente, os documentos
digitais e os convencionais. No caso dos documentos convencionais, o sistema
registra apenas as referências sobre os documentos e, para os documentos
digitais, a captura, o armazenamento e o acesso são feitos por meio do SIGAD.
Os requisitos dirigem-se a todos que fazem uso de sistemas informatizados
como parte do seu trabalho rotineiro de produzir, receber, armazenar e acessar
documentos arquivísticos. Um SIGAD inclui um sistema de protocolo
informatizado, entre outras funções da gestão arquivística de documentos. O
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e-ARQ Brasil especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão
arquivística de documentos, desde a produção, tramitação, utilização e
arquivamento até a sua destinação final. Todas essas atividades poderão ser
desempenhadas pelo SIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em
conformidade com os requisitos aqui apresentados, conferirá credibilidade à
produção e à manutenção de documentos arquivísticos. (CONARQ, 2011,
p.10).

Para que um SIGAD seja eficiente e funcione de maneira correta é necessário que ele
aplique os conceitos da arquivologia tanto aos documentos físicos, quanto aos digitais, como é
afirmado no e-ARQ Brasil (2011):
A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas informatizados
de gerenciamento de documentos. Entretanto, para se assegurar que
documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos e possam ser
preservados com essas características, é fundamental que os sistemas acima
referidos incorporem os conceitos arquivísticos e suas implicações no
gerenciamento dos documentos digitais. (CONARQ, 2011, p. 10).

As funções exercidas por um SIGAD são apontadas no e-ARQ Brasil como:
Um SIGAD tem que ser capaz de manter a relação orgânica entre os
documentos e de garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo
do tempo, aos documentos arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de
prova das atividades do órgão produtor. O SIGAD é aplicável em sistemas
híbridos, isto é, que utilizam documentos digitais e documentos
convencionais. Um SIGAD inclui operações como: captura de documentos,
aplicação do plano de classificação, controle de versões, controle sobre os
prazos de guarda e destinação, armazenamento seguro e procedimentos que
garantam o acesso e a preservação a médio e longo prazo de documentos
arquivísticos digitais e não digitais confiáveis e autênticos. (CONARQ, 2011,
p.11).

A segunda parte do e-ARQ Brasil fala sobre os requisitos do SIGAD especificando as
obrigatoriedades do SIGAD:
Obrigatoriedade dos requisitos. Os requisitos foram classificados em
obrigatórios, altamente desejáveis e facultativos, de acordo com o grau maior
ou menor de exigência para que o SIGAD possa desempenhar suas funções.
No e-ARQ Brasil, os requisitos foram considerados:
•
obrigatórios quando indicados pela frase: “O SIGAD tem que...”
•
altamente desejáveis quando indicados pela frase: “O SIGAD deve...”
•
facultativos quando indicados pela frase: “O SIGAD pode...” Cada
requisito numerado é classificado como:
(O) = obrigatório = “O SIGAD tem que ...”
(AD) = altamente desejável = “O SIGAD deve ...”
(F) = facultativo = “O SIGAD pode ...” Tem = o requisito é imprescindível.
Deve = podem existir razões válidas em circunstâncias particulares para
ignorar um determinado item, mas a totalidade das implicações deve ser
cuidadosamente examinada antes de se escolher uma proposta diferente.
Pode = o requisito é opcional.
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Tanto para os requisitos considerados altamente desejáveis como para os
requisitos facultativos, é preciso observar que uma implementação que não
inclua determinado item altamente desejável ou facultativo deve estar
preparada para interoperar com outra implementação que inclui o item,
mesmo tendo funcionalidade reduzida. De forma inversa, uma implementação
que inclua um item altamente desejável ou facultativo deve estar preparada
para interoperar com outra implementação que não inclui o item. (CONARQ,
2011, p.15).

A respeito dos documentos digitais perante o funcionamento do SIGAD, são ressaltadas
no e-ARQ:
No caso dos documentos digitais, um SIGAD deve abranger todos os tipos de
documentos arquivísticos digitais do órgão ou entidade, ou seja, textos,
imagens fixas e em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio
eletrônico, páginas web, bases de dados. (2011, p.11)

No e-ARQ Brasil são demarcados os requisitos arquivísticos que caracterizam um
SIGAD:
•
captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de
documentos arquivísticos;
•
captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os
componentes digitais do documento arquivístico como uma unidade
complexa;
•
gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a
relação orgânica entre os documentos;
•
implementação de metadados associados aos documentos para
descrever os contextos desses mesmos documentos (jurídico-administrativo,
de proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico);
•
integração entre documentos digitais e convencionais;
•
foco na manutenção da autenticidade dos documentos;
•
avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação
daqueles considerados de valor permanente;
•
aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos;
•
transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função
de exportação;
•
gestão de preservação dos documentos. (CONARQ, 2011, p. 11-12).

O e-ARQ Brasil é dirigido principalmente a:
•
fornecedores e programadores: para orientar o desenvolvimento de um
SIGAD em conformidade com os requisitos exigidos;
•
profissionais da gestão arquivística de documentos: para orientar a
execução desses serviços a partir de uma abordagem arquivística;
•
usuários de um SIGAD: como base para auditoria ou inspeção do
SIGAD instalado;
•
potenciais usuários de um SIGAD: como apoio na elaboração de edital
para apresentação de propostas de fornecimento de software;
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•
potenciais compradores de serviços externos de gestão de documentos:
como material auxiliar para a especificação dos serviços a serem comprados;
•
organizações de formação: como um documento de referência para a
formação em gestão arquivística de documentos;
•
instituições acadêmicas: como recurso de ensino.

Sobre o termo SIGAD, em termos legais, a Resolução nº 25, de Abril de 2007 do
CONARQ dispõe:
§3º Considera-se sistema informatizado de gestão arquivística de
documentos o sistema desenvolvido para produzir, receber, armazenar,
dar acesso e destinar documentos arquivísticos em ambiente eletrônico.

O Conselho Nacional de Arquivos Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos
Orientação Técnica nº 1, abril de 2011 trata do SIGAD como:
1.1 O que é um SIGAD
·
O Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos é um
sistema que controla o ciclo de vida dos documentos arquivísticos. A gestão
arquivística de documentos compreende a captura, a tramitação, a utilização e
o arquivamento até a sua destinação final, isto é, eliminação ou recolhimento
para guarda permanente.
·
Uma solução SIGAD (conjunto de procedimentos de gestão
arquivística de documentos e de tecnologias da informação) pode ser
implementada por um único software ou pela integração de diversos
softwares.
·
O SIGAD abrange as fases corrente e intermediária da gestão de
documentos e apoia procedimentos de preservação. Conforme disposto no art.
8º, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991: “consideram-se
documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação,
constituam objeto de consultas frequentes”; e “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”.
·
Um SIGAD não compreende as funcionalidades necessárias para a
guarda de documentos permanentes, isto é, não tem por objetivo implementar
todos os procedimentos de preservação digital necessários aos documentos de
guarda permanente. Conforme disposto no art. 8º, § 3º, da Lei n.º 8.159, de 8
de janeiro de 1991: “consideram-se permanentes os conjuntos de documentos
de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente
preservados”.
·
Um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e um
Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) têm
objetivos diferentes. Um GED é uma ferramenta que visa a apoiar e facilitar a
condução de uma ou mais atividades da instituição. Já o foco do SIGAD é o
controle completo do ciclo de vida do documento, desde a captura
(independentemente do sistema ou ferramenta que o produziu) até a
destinação final, seguindo os procedimentos da gestão arquivística de
documentos.
·
A eliminação de documentos no SIGAD é feita de forma controlada e
de acordo com a legislação em vigor. Conforme disposto nos art. 9º e 10º da
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Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991: “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”; e “os documentos de valor permanente são inalienáveis e
imprescritíveis”.
·
O SIGAD pode gerenciar documentos digitais, convencionais e
híbridos (um documento pode ter uma parte convencional – papel – e uma
parte digital). Com relação aos documentos convencionais, o sistema inclui
apenas o registro das referências nos metadados, como número de protocolo,
código de classificação e data; já no caso dos documentos digitais, o sistema
inclui os próprios documentos.

A Orientação Técnica n.º 1 - abril de 2011, fala sobre o e-ARQ Brasil e sobre o SIGAD:
1.2 O que é o e-ARQ Brasil
O “Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística
de documentos e-ARQ Brasil” tem por objetivo orientar a implantação da
gestão arquivística de documentos, fornecer especificações técnicas e indicar
os metadados para se desenvolver e/ou se adquirir um SIGAD.
O SIGAD que for desenvolvido e/ou adquirido em conformidade com os
requisitos do e-ARQ Brasil possibilitará que os documentos permaneçam
autênticos e acessíveis por todo o tempo previsto para sua guarda nas fases
corrente e intermediária. Os documentos de guarda permanente, a serem
recolhidos para instituições de preservação, deverão observar orientações
específicas relativas à preservação digital. (CONARQ, CTDE, 2011).

A vinculação entre o e-ARQ Brasil e um SIGAD é ressaltada num artigo escrito pelo
Professor Daniel Flores e publicado na revista Acervo do Arquivo Nacional (2016),
compreendendo que o e-ARQ Brasil fornece uma base para a implantação de um SIGAD é
demonstrada no texto a seguir:
O conjunto de requisitos propostos no e-ARQ Brasil fornece a base para a
implementação de um sistema informatizado de gestão arquivística de
documentos (doravante SIGAD), comportando, assim, os requisitos para
desenvolver um ambiente confiável para a gestão de documentos
arquivísticos. Dessa forma, as fases corrente e intermediária serão
contempladas pelo SIGAD e, após o comprimento dos prazos estabelecidos,
este deverá exportar os documentos de valor permanente para um repositório
arquivístico digital confiável (FLORES, 2016).

Em um artigo publicado na revista Informação Arquivística Netto (2014) cita algumas
das contribuições do SIGAD:
Portanto, o SIGAD contribui para que os documentos arquivísticos digitais
permaneçam autênticos, confiáveis e acessíveis à administração que os
produziu e, caso possuam valor para a guarda permanente, para que possam
ser preservados com essas características. (NETTO, 2014).
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No artigo existe um quadro comparativo na página 5 entre tipos de documentos:

Figura 3 – Quadro comparativo entre documento convencional e documento eletrônico.
Fonte: NETTO (2014. p.5).

Daniel Flores (2010) ressalta aspectos de funcionalidade de um SIGAD presentes no e
ARQ Brasil:
O e-ARQ Brasil (2006) está estruturado em duas partes. A primeira dando
ênfase às teorias e conceitos que norteiam a Gestão Arquivística de
Documentos. A segunda, destacando a especificação de requisitos para o
SIGAD e apresentando aspectos de funcionalidade de um sistema
informatizado, dentre as quais destacam-se a Tramitação e Fluxo de Trabalho.
(FLORES, 2010).

Considerando que a literatura acadêmica produzida sobre o objeto desta pesquisa –
SIGAD - tal como visto pelos estudiosos, tem importância relevante para explicá-lo em suas
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diferentes dimensões, passa-se a relatar na seção seguinte a metodologia empregada para
levantar a citada literatura, os procedimentos adotados, bem como os achados da pesquisa: as
fontes, os principais autores que escreveram sobre SIGAD e os subtemas encontrados sobre o
tema.
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3. METODOLOGIA: PROCEDIMENTOS E DADOS OBTIDOS

Para a realização do presente estudo, recorreu-se à pesquisa documental e à pesquisa
bibliográfica. A pesquisa documental conforme Santos (2000) é realizada em fontes diversas,
como tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de
qualquer natureza – pintura, escultura, desenho, etc.) e muitos outros documentos. No caso
deste estudo, a pesquisa documental voltou-se para o exame do documento Modelo de
requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos – e-ARQ Brasil
(CONARQ, 2011). Tal procedimento possibilitou um aprofundamento sobre os conceitos
centrais envolvidos na concepção de um SIGAD e também, de certa forma, contextualização
institucional.
A pesquisa bibliográfica, para Gerhardt, T. E., & Silveira, D. T. (2009) é feita a partir
do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Assim, a pesquisa
bibliográfica realizada, teve dois propósitos: o primeiro, fornecer, igualmente, a compreensão
de conceitos-chave envolvidos na pesquisa. O segundo, foi permitir cumprir os objetivos do
estudo, anteriormente apresentados, voltados para o exame da literatura sobre SIGAD, autores
e temas abordados. Neste sentido, a literatura estudada consistiu no campo empírico da presente
investigação.
Inicialmente, na fase exploratória da investigação, foram considerados:
·

As bibliografias dos Programas das disciplinas de Gestão de Documentos 1 e 21;

·

Publicações relacionadas à área de arquivologia que foram encontradas no site do

CONARQ. Entre elas destacou-se o e-ARQ Brasil (2011);

1

Anexo contendo as Bibliografias presente no final do trabalho.
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·

Buscas no Google Acadêmico que levaram até diversas publicações, entre estas as de

Indolfo (2007) e Rodrigues (2006);
·

O Blog do Professor Daniel Flores que embora enfatize preservação digital, fala também

sobre a gestão de documentos digitais.
Em seguida, definiu-se que seriam levantadas teses e dissertações, para retratar o
interesse sobre SIGAD em pesquisas da pós-graduação nas áreas do conhecimento
“Arquivologia” e “Ciência da Informação” no Brasil e os artigos publicados em revistas
científicas brasileiras das referidas áreas, por revelarem pesquisas consolidadas feitas por
autores destacados nestas áreas.
As fontes secundárias utilizadas para fundamentar este trabalho foram o Portal de
Periódicos da CAPES (com o termo SIGAD usando-se apenas filtro da língua portuguesa); o
Banco de Teses e Dissertações do portal CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD), para a localização da tipologia teses e dissertações e, para os artigos, as
bases de dados BRAPCI e o Scielo. Na base BRAPCI recuperaram-se artigos, mas arrolou-se
um trabalho publicado em Anais do ENANCIB2. Por fim, decidiu-se realizar buscas no Google
acadêmico. Estas resultaram em textos diversos sobre SIGAD, com tipologia igualmente
variada. Todos os textos recuperados nesta ferramenta de busca foram arrolados. Os sites das
revistas da área de Arquivologia – Acervo a revista do Arquivo Nacional – e Informação
Arquivística, publicada pela Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ),
foram também levantados, mediante o dispositivo de busca existentes nos mesmos.
O termo utilizado nas buscas em todos os recursos foi SIGAD.

2

Embora a pesquisa tenha sido voltada para artigos, teses e dissertações, adotou-se um trabalho de congresso,
tendo em vista o resultado da busca na base BRAPCI, a título de ilustração.
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3.1 DADOS OBTIDOS
Arrolam-se a seguir os dados obtidos nas buscas realizadas nos recursos mencionados.
Tais dados seguem o seguinte arranjo: dados referenciais de cada fonte seguidos do respectivo
resumo tal como presentes na fonte.

3.1.1 A Busca realizada no Portal de periódicos CAPES/MEC registrado na Comunidade
Acadêmica Federada (CAFE) encontrou 2 resultados. São eles:



FLORES, Daniel; ROCCO, Brenda; et RODRIGUES, Sérgio Ricardo da S. “Mensagens
de correio eletrônico identificadas como documento arquivístico e Preservação Digital”.
Vaquinhas, Nelson, et al... Da produção à preservação informacional: desafios e
oportunidades. Évora: Publicações do Cidehus, 2016. (pp. 472-485).
Descrição: As mensagens de correio eletrônico, atualmente, apresentam-se como uma
das mais significativas mudanças ocorridas na forma de produção e transmissão de
informações nas instituições. Resultado dos avanços tecnológicos, tais mensagens
apresentam-se como potenciais objetos da Arquivística uma vez que muitas delas podem
ser consideradas documentos arquivísticos. Nesse sentido, está sendo desenvolvida uma
pesquisa no âmbito do grupo de pesquisa “Gestão Eletrônica de Documentos
Arquivísticos – GED/A” – UFSM, Brasil, visando identificar as mensagens como
documentos arquivísticos, bem como o tratamento adequado a elas. O presente artigo
visa apresentar resultados preliminares sobre essa temática. Por encontrar-se em suas
primeiras etapas, a pesquisa apresenta ainda questões conceituais e somente alguns
resultados de testes efetivados no campo empírico com a adoção dos Repositórios
Arquivísticos Digitais Confiáveis – RDC-Arq's no sentido de manutenção da cadeia
ininterrupta de custódia com ambientes autênticos para a gestão, preservação e acesso
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de Documentos Arquivísticos Digitais - DAD's como o RDC-Arq e os Sistemas
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD's.



SANTOS, Henrique Machado dos; FLORES, Daniel. Os impactos da obsolescência
tecnológica frente à preservação de documentos digitais. // Brazilian Journal of
Information Studies: Research Trends. 11:2 (2017) p.28-37. ISSN 1981- 1640.
Resumo: Este estudo tem por objetivo realizar uma reflexão sobre os impactos da
obsolescência tecnológica nas atividades de preservação digital para ressaltar suas
principais limitações teóricas e apontar meios de minimizar estes efeitos em longo
prazo. A metodologia utilizada consiste no levantamento bibliográfico de materiais
previamente publicados e apresenta uma breve revisão de literatura sobre a
obsolescência tecnológica. Dentre as questões abordadas, destaca-se a necessidade de
definir políticas institucionais, bem como, implementar estratégias de preservação e
sistemas informatizados. Desta forma, estima-se desenvolver um ambiente confiável
para minimizar os efeitos da obsolescência tecnológica e garantir manutenção da
autenticidade dos documentos digitais em logo prazo. Por fim, observa-se que a
obsolescência manifestada em nível de software se apresenta como o desafio de maior
pertinência para a comunidade de preservação, pois ainda não há teorias e nem práticas
que comprovem a solução deste problema.

3.1.2 A busca realizada no Banco de teses e dissertações da CAPES. A busca pelo termo SIGAD
obteve 6 resultados.


LIMA, Gillian Leandro de Queiroga. Sistemas informatizados existentes em serviços
arquivísticos governamentais da cidade do Salvador. 2009, 134 f. Mestrado em
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL
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DA BAHIA, SALVADOR Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Reitor Macedo
Costa (UFBA)
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira (Devido a data de produção somente o título
estava disponível).



ZAIDAN, Fernando Hadad. Aportes da arquitetura corporativa para o ambiente dos
sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos: aplicação em companhia
de energia elétrica' 22/09/2015 176 f. Doutorado em CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, Belo
Horizonte Biblioteca Depositária: Biblioteca Universitária.
Tese. Resumo: O objetivo desta pesquisa é avaliar o emprego da arquitetura corporativa
(EA) no ambiente dos sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos
(SIGAD), de maneira geral, para as organizações. É papel de um SIGAD processar o
conjunto de operações do ciclo de vida da gestão arquivística de documentos (GAD):
produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e destinação de documentos
arquivísticos. Em decorrência da atual complexidade do cenário de negócios, aplicações
e infraestrutura de tecnologia da informação (TI), recomenda-se a elaboração de uma
EA para obter uma visão holística da organização e facilitar o raciocínio sobre as
estruturas e os comportamentos dos sistemas. Utilizando a EA, soma-se o indispensável
alinhamento estratégico da TI aos negócios. A fim de guiar esta pesquisa, adotou-se a
metodologia design science (DS) e o método design science research (DSR). O
paradigma DS é apropriado para orientar a condução de pesquisas científicas em
informação, tecnologia, engenharia e gestão, embora ainda pouco utilizado na área da
Ciência da Informação. Utilizando a DS e a DSR gera-se conhecimento no processo de
concepção de artefatos, no caso desta pesquisa, os modelos concebidos de EA.
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Complementa-se esta escolha metodológica com a abordagem qualitativa, revisão
bibliográfica, observação direta, coleta documental e entrevistas. Um diferencial neste
trabalho foi a possibilidade de imersão do pesquisador no transcurso do projeto de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) da Companhia Energética de Minas Gerais
(CEMIG). Este P&D nasceu na CEMIG em 2013, com prazo previsto de dois anos, para
atender às necessidades de melhoria do processo conhecido como “Gestão de Capa de
Lote”. Esta gestão realiza procedimentos e operações técnicas dos documentos
contábeis da Companhia de forma integrada. Como resultados, após investigar os
problemas da GAD, foram desenvolvidos, apresentados e discutidos os modelos da EA
para o ambiente do SIGAD no cenário atual e no futuro desejado. Do ponto de vista
teórico, foram apontadas as contribuições da EA para a GAD no projeto do P&D e de
maneira geral para as organizações. Na abordagem prática, com o redesenho e as
validações dos modelos, confirmou-se o maior alinhamento do SIGAD planejado e a
estratégia de negócios da Companhia Energética.



COSTA, Patrícia de Jesus Ferreira. O paradigma físico no tratamento dos acervos
imagéticos na administração pública federal: estudo de caso da ANA', 2013, 172 f.
Mestrado

em

CIÊNCIAS

DA

INFORMAÇÃO

Instituição

de

Ensino:

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA
CENTRAL – UnB
Dissertação. Resumo: Nos últimos anos, foi possível observarmos no Brasil uma
crescente preocupação com o acesso à informação, principalmente, com a transparência
ativa dos órgãos públicos. Nessa circunstância, houve a ampliação da participação dos
cidadãos nas atividades de instituições do governo bem como uma tendência na
utilização de novas tecnologias como ferramentas de difusão de informações.
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Considerando esse contexto, este estudo reside na compreensão do uso de sistemas
informatizados de gestão arquivística de documentos (SIGAD) nos processos de
organização, preservação e acesso a informações de documentos imagéticos da
Administração Pública Federal brasileira. Para esta pesquisa, foi adotado um estudo de
caso prático no Banco de Imagens da Agência Nacional de Águas (ANA), composto por
fotografias produzidas no decorrer das atividades desenvolvidas na instituição. O estudo
parte do questionamento sobre o tratamento arquivístico tradicional aplicado em acervos
fotográficos, discute a problemática do documento imagético organizado e recuperável
em sistemas informatizados e, por último, analisa como as orientações normativas do
Conselho Internacional de Arquivos (ICA) e Conselho Nacional de Arquivos
(CONARQ) influenciam nesse processo. Os resultados da pesquisa permitiram
identificar dificuldades e peculiaridades da gestão de documentos imagéticos em
SIGADs e traçar um esboço das ações que estão sendo desenvolvidas pelos órgãos
normatizadores acerca do problema estudado.


LUZ, Charlley Dos Santos. Ontologia digital arquivística: interoperabilidade e
preservação da informação arquivística em sistemas informatizados de arquivos e na
web' 31/08/2016 144 f. Mestrado em CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO Instituição de
Ensino: Universidade de São Paulo, São Paulo Biblioteca Depositária: ECA/USP
Dissertação. Resumo: Neste estudo verificou a possibilidade, no contexto tecnológico
digital, de como a relação dos padrões de descrição arquivísticos, representados por
meio de metadados, estimulam a criação de ontologias leves com potencial uso no
processamento e na interoperabilidade. Esta pesquisa justificou-se pela necessidade de
interoperabilizar a informação digital, tanto para a difusão como para a preservação a
longo prazo em sistemas de arquivo e na internet, e serviu para identificar a descrição
arquivística como base para ontologias leves. A pesquisa utilizou método misto
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exploratório, comparativo e prospectivo. Com o método exploratório, nota-se que a
descrição arquivística permite acesso a informação arquivística registrada e,
conjuntamente ao vínculo arquivístico (Archival bond), é capaz de fornecer dados
acerca do contexto de produção documental para sistemas de arquivo e para a Web 3.0.
Para o estudo foram utilizados os padrões dos sistemas informatizados de arquivos,
como o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) e
Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de
Documentos (e-ARQ), além dos Repositórios Digitais Confiáveis Arquivísticos
(RDCArq) e o Modelo Record Continuum. Verificou-se que a confiança na cadeia de
custódia e do contexto arquivístico podem garantir em longo prazo a confiabilidade do
ambiente de guarda documental e a presunção de autenticidade. Relacionou-se a
interoperabilidade com a organização da informação, a semântica e as ontologias. Com
o método prospectivo concluiu-se que as ontologias têm seu papel na estruturação dos
domínios de conhecimento e seu uso na tecnologia digital. Identificou-se as
características das ontologias que podem resultar do uso de padrões arquivísticos e o
resultado disso como uma Knowledge Organization System (KOS). Com o método
comparativo, o estudo também relaciona os padrões arquivísticos e a descrição
arquivística. Como achados, verificou-se que é possível a utilização de elementos de
metadados para a estruturação de ontologia capaz de representar o contexto e a estrutura
de arquivos, além de colaborar na disseminação da Informação arquivística,
estruturando uma Ontologia Digital Arquivística. Assim, verificou-se que é possível a
aplicação de ontologias para auxiliar na manutenção da cadeia de custódia e do contexto
da informação arquivística e do documento arquivístico, além de seu uso na difusão e
na preservação digital em longo prazo, tanto em sistemas de arquivo quanto na rede
mundial de computadores.
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TEIXEIRA, Marcela Goncalves. Os desafios da organização do patrimônio documental
arquivístico nos equipamentos culturais da Universidade Federal do Ceará' 09/03/2015
124 f. Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, Fortaleza Biblioteca
Depositária: HUMANIDADES
Dissertação. Resumo: Apresenta os resultados da pesquisa que tem como objetivo
investigar o modo como a Universidade Federal do Ceará (UFC) está tratando o
patrimônio documental arquivístico de seus equipamentos culturais na perspectiva da
preservação da memória histórica e da difusão e acesso deste patrimônio documental à
comunidade cearense e aos demais interessados. Metodologicamente, trata-se de uma
pesquisa do tipo exploratória descritiva, adotando-se fontes documentais primárias e
secundárias para o levantamento e análise do estado da arte referente ao objeto de
estudo. A coleta de dados foi feita por meio da observação direta simples e do
questionário aplicado junto às equipes que atuam nos equipamentos culturais da UFC,
Campus de Fortaleza. A pesquisa foi feita em três etapas: a primeira constou da revisão
de literatura; na segunda etapa, fizemos o mapeamento dos equipamentos culturais da
UFC e, por último, o estudo empírico com alguns gestores e profissionais atuantes nos
arquivos, bem como na administração desses equipamentos culturais. Entendemos que
os equipamentos culturais compreendidos nessa pesquisa são espaços de práticas, de
produção artística e cultural, criados e consolidados por meio de atos legais da
Administração Superior, que apresentam também quadro de pessoal em suas respectivas
unidades de atuação. Como resultados do mapeamento, constatamos na UFC dez (10)
equipamentos, legalmente institucionalizados, que possuem peculiaridades, tanto em
que concerne ao patrimônio documental arquivístico tanto como a organização desses
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acervos. Também ficaram evidentes que as ações relativas à conservação e difusão da
história e cultura universitária ainda são tênues para o reconhecimento da identidade da
Instituição e de sua comunidade, mesmo que já se evidenciem que esses equipamentos,
são em sua essência espaços de memória da Universidade Federal do Ceará. No que diz
respeito ao tratamento e a organização informacional desses documentos as iniciativas
são isoladas e, consequentemente não obedecem aos critérios estabelecidos pelo
Conarq, mais especificamente ao Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da
Administração Pública Federal (SIGA) e também pelo Sistema Informatizado de Gestão
Arquivística de Documentos (SIGAD). Diante desses resultados, sugerimos que sejam
criados mecanismos que venham a contribuir para a estruturação de uma política de
arquivos na Universidade Federal do Ceará.


VIANA, Gilberto Fladimar Rodrigues. Os documentos arquivísticos digitais no sistema
de informações SIE/UFSM: Da produção ao acesso. 05/05/2015 139f. Doutorado em
Ciência da Informação. Instituição de Ensino: Universidade Estadual Paulista Júlio
Mesquita Filho. Marília Biblioteca Depositária: Campus de Marília
Tese. Resumo: Esta pesquisa analisa os documentos arquivísticos digitais e analógicos
no Sistema de Informações para o Ensino, da Universidade Federal de Santa Maria –
SIE/UFSM – aplicado ao subsistema “Produção Institucional”, “Módulo de Registro de
Projetos”, no âmbito do Centro de Artes e Letras – CAL. Desenvolve estudos que
propiciem o adequado tratamento da massa documental criada, armazenada e acessada
em sistemas de informações, como o SIE/UFSM, sendo que o estudo se desenvolveu
através da observância do arcabouço teórico, normativo, legal, institucional e social,
pertinente à gestão e à destinação documental dos documentos digitais na Instituição. A
pesquisa foi desenvolvida através de uma abordagem quali-quanti, constituída de
levantamentos através de acessos e consulta ao SIE em nível operacional gerencial,

40

apoiada pelo referencial teórico e normativo pertinente aos tópicos desenvolvidos ao
longo da pesquisa, que se constitui, inicialmente, do detalhamento do SIE/UFSM, do
módulo de registro projetos, onde também se procede à análise quantitativa dos projetos
nele registrados, provenientes do CAL. Foi observada a variação quantitativa das
situações dos projetos em períodos distintos em função da definição institucional do
tempo máximo de sua duração, assim como ações institucionais de incentivo ao
desenvolvimento de projetos. Foram abordadas, também, as questões do patrimônio
documental e da memória associados ao esquecimento na perspectiva do SIE/UFSM,
constatando-se a ausência de ações institucionais (políticas) que reconheçam a
potencialidade e estabeleçam o SIE como gênese da memória institucional
consubstanciada como patrimônio documental disponível à sociedade; procede-se,
também, à contextualização teórica da Arquivologia contemporânea, considerando os
documentos analógicos e digitais, o conceito de sistemas de informação, assim como a
atuação do arquivista neste contexto. Constata-se que a realidade de atuação do
arquivista contemporâneo se conecta com a arquivística pós-custodial, propiciado pelo
uso já convencional do documento digital, porém também fundamentado com os
referenciais teóricos da arquivística clássica (custodial). Trata-se, teoricamente, do eARQ Brasil no ambiente SIE/UFSM; constatou-se, a atualização do corpo técnico do
CPD, consonante com os requisitos arquivísticos de segurança e gerenciamento dos
documentos digitais, já que o sistema já teve a ocorrência de problemas que propiciaram
a perdas de dados do mesmo. Apresenta-se, também, o modelo Records Continuum –
RC, desenvolvido segundo a cultura Australiana de gerenciamento dos documentos, o
qual ficou constatado que se coaduna com a realidade do SIE, tendo em vista primar
pela responsabilidade compartilhada da gestão dos documentos, assim como pela
manutenção da cadeia de custódia e o comprometimento (moral) das instituições
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custodiadoras em propiciar o acesso aos documentos à sociedade. Abordou-se, também,
a norma SAAI, através do modelo funcional das entidades e dos pacotes de informação,
ambos aplicados ao SIE, onde se constata a pertinência do estabelecimento do modelo
funcional à gestão documental propiciada pela implementação do SIGAD e de um
sistema que consubstancie a implementação de repositório para acesso a documentos.
Aborda-se, também, a Lei de Acesso à Informação – LAI no 12.527. Comparando-a à
realidade do SIE, constata-se que a aplicação de seus preceitos, assim como o
gerenciamento desta Instituição, apresentam-se incipientes, dado a mesma ser recente e
haver, também, o estabelecimento de uma política institucional voltada ao cumprimento
da exigência legal. Almeja-se que esta pesquisa contribua cientificamente à
implementação de sistemas de informação consistentes e de políticas de acesso à
informação, tanto de forma passiva, como ativa, além de vislumbrar que seja útil aos
arquivistas e aos demais profissionais comprometidos com a legitimação de sistemas de
informação estruturados, de forma consistente e confiável, voltada aos interesses de
Instituições Públicas como a UFSM e da sociedade.

3.1.3 A busca realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) obteve
quatro resultados, porém um deles era duplicado totalizando apenas três publicações:


COSTA, Patrícia de Jesus Ferreira. O paradigma físico no tratamento dos acervos
imagéticos na administração pública federal: estudo de caso da ANA. 2013. 168 f., il.
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília,
2013. Dissertação. Resumo: Nos últimos anos, foi possível observarmos no Brasil uma
crescente preocupação com o acesso à informação, principalmente, com a transparência
ativa dos órgãos públicos. Nessa circunstância, houve a ampliação da participação dos
cidadãos nas atividades de instituições do governo bem como uma tendência na
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utilização de novas tecnologias como ferramentas de difusão de informações.
Considerando esse contexto, este estudo reside na compreensão do uso de sistemas
informatizados de gestão arquivística de documentos (SIGAD) nos processos de
organização, preservação e acesso a informações de documentos imagéticos da
Administração Pública Federal brasileira. Para esta pesquisa, foi adotado um estudo de
caso prático no Banco de Imagens da Agência Nacional de Águas (ANA), composto
por fotografias produzidas no decorrer das atividades desenvolvidas na instituição. O
estudo parte do questionamento sobre o tratamento arquivístico tradicional aplicado em
acervos fotográficos, discute a problemática do documento imagético organizado e
recuperável em sistemas informatizados e. por último, analisa como as orientações
normativas do Conselho Internacional de Arquivos (ICA) e Conselho Nacional de
Arquivos (CONARQ) influenciam nesse processo. Os resultados da pesquisa
permitiram identificar dificuldades e peculiaridades da gestão de documentos
imagéticos em SIGADs e traçar um esboço das ações que estão sendo desenvolvidas
pelos órgãos normalizadores acerca do problema estudado.


TEIXEIRA, Marcela Gonçalves. Os desafios da organização do patrimônio documental
arquivístico nos equipamentos culturais da Universidade Federal do Ceará. 2015. 124f.
– Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação
em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, Fortaleza (CE), 2015.
Resumo: Apresenta os resultados da pesquisa que tem como objetivo investigar o modo
como a Universidade Federal do Ceará (UFC) está tratando o patrimônio documental
arquivístico de seus equipamentos culturais na perspectiva da preservação da memória
histórica e da difusão e acesso deste patrimônio documental à comunidade cearense e
aos demais interessados. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa do tipo
exploratória descritiva, adotando-se fontes documentais primárias e secundárias para o
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levantamento e análise do estado da arte referente ao objeto de estudo. A coleta de dados
foi feita por meio da observação direta simples e do questionário aplicado junto às
equipes que atuam nos equipamentos culturais da UFC, Campus de Fortaleza. A
pesquisa foi feita em três etapas: a primeira constou da revisão de literatura; na segunda
etapa, fizemos o mapeamento dos equipamentos culturais da UFC e, por último, o
estudo empírico com alguns gestores e profissionais atuantes nos arquivos, bem como
na administração desses equipamentos culturais. Entendemos que os equipamentos
culturais compreendidos nessa pesquisa são espaços de práticas, de produção artística e
cultural, criados e consolidados por meio de atos legais da Administração Superior, que
apresentam também quadro de pessoal em suas respectivas unidades de atuação. Como
resultados do mapeamento, constatamos na UFC dez (10) equipamentos, legalmente
institucionalizados, que possuem peculiaridades, tanto em que concerne ao patrimônio
documental arquivístico tanto como a organização desses acervos. Também ficaram
evidentes que as ações relativas à conservação e difusão da história e cultura
universitária ainda são tênues para o reconhecimento da identidade da Instituição e de
sua comunidade, mesmo que já se evidenciem que esses equipamentos, são em sua
essência espaços de memória da Universidade Federal do Ceará. No que diz respeito ao
tratamento e a organização informacional desses documentos as iniciativas são isoladas
e, consequentemente não obedecem aos critérios estabelecidos pelo Conarq, mais
especificamente ao Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração
Pública Federal (SIGA) e também pelo Sistema Informatizado de Gestão Arquivística
de Documentos (SIGAD). Diante desses resultados, sugerimos que sejam criados
mecanismos que venham a contribuir para a estruturação de uma política de arquivos na
Universidade Federal do Ceará.
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LUZ, Charlley dos Santos. Ontologia digital arquivística: interoperabilidade e
preservação da informação arquivística em sistemas informatizados de arquivos e na
web. 2016. Dissertação (Mestrado em Cultura e Informação) - Escola de Comunicações
e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Resumo: Neste estudo verificou a possibilidade, no contexto tecnológico digital, de
como a relação dos padrões de descrição arquivísticos, representados por meio de
metadados, estimulam a criação de ontologias leves com potencial uso no
processamento e na interoperabilidade. Esta pesquisa justificou-se pela necessidade de
interoperabilizar a informação digital, tanto para a difusão como para a preservação a
longo prazo em sistemas de arquivo e na internet, e serviu para identificar a descrição
arquivística como base para ontologias leves. A pesquisa utilizou método misto
exploratório, comparativo e prospectivo. Com o método exploratório, nota-se que a
descrição arquivística permite acesso a informação arquivística registrada e,
conjuntamente ao vínculo arquivístico (Archival bond), é capaz de fornecer dados
acerca do contexto de produção documental para sistemas de arquivo e para a Web 3.0.
Para o estudo foram utilizados os padrões dos sistemas informatizados de arquivos,
como o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) e
Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de
Documentos (e-ARQ), além dos Repositórios Digitais Confiáveis Arquivísticos
(RDCArq) e o Modelo Record Continuum. Verificou-se que a confiança na cadeia de
custódia e do contexto arquivístico podem garantir em longo prazo a confiabilidade do
ambiente de guarda documental e a presunção de autenticidade. Relacionou-se a
interoperabilidade com a organização da informação, a semântica e as ontologias. Com
o método prospectivo concluiu-se que as ontologias têm seu papel na estruturação dos
domínios de conhecimento e seu uso na tecnologia digital. Identificou-se as
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características das ontologias que podem resultar do uso de padrões arquivísticos e o
resultado disso como uma Knowledge Organization System (KOS). Com o método
comparativo, o estudo também relaciona os padrões arquivísticos e a descrição
arquivística. Como achados, verificou-se que é possível a utilização de elementos de
metadados para a estruturação de ontologia capaz de representar o contexto e a estrutura
de arquivos, além de colaborar na disseminação da Informação arquivística,
estruturando uma Ontologia Digital Arquivística. Assim, verificou-se que é possível a
aplicação de ontologias para auxiliar na manutenção da cadeia de custódia e do contexto
da informação arquivística e do documento arquivístico, além de seu uso na difusão e
na preservação digital em longo prazo, tanto em sistemas de arquivo quanto na rede
mundial de computadores.

3.1.4 A busca realizada na Base de dados BRAPCI trouxe três resultados. Embora não previsto,
como integra tal resultado um trabalho de anais de congresso, optou-se por arrola-lo.


NETTO, Adriana Hekert. A contextualização da gestão arquivística de documentos
com ênfase na autenticidade e confiabilidade dos documentos digitais. Informação
Arquivística, v. 3, n. 1, 2014
Resumo: Este estudo buscou reunir conhecimentos e apresentá-los de forma a
contextualizar como a gestão arquivística em sistemas informatizados pode colaborar
para manter a autenticidade e a confiabilidade dos documentos digitais, com vistas
assegurar que a administração tenha à sua disposição acesso a informações íntegras
sempre que necessário. O estudo foi conduzido sob a forma de pesquisa bibliográfica.
Foram analisados os pontos de vista de diferentes autores, as Normas Brasileiras (NBR)
ISO/IEC 17799:2005 e ISO/IEC 27001:2006, e as recomendações do CONARQ
relacionadas ao tema. Nessa conjuntura, concluiu-se que a atuação do arquivista em
conjunto com os profissionais de tecnologia possibilita o desenvolvimento/ a adequação
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de sistemas de informação que diminuem, substancialmente, as possibilidades de a
organização ter comprometida a autenticidade e/ou confiabilidade de seus documentos
arquivísticos ao estabelecer políticas de segurança da informação alinhadas à realidade
organizacional, em observância aos fatores legais envolvidos e em sinergia com um
SIGAD estruturado adequadamente.



LEAL DA SILVA, Suéllem Chrystina; MOLIN BEDIN, Sonali Paula. Sistemas de
gestão documental em Florianópolis: análise de funcionalidades baseada nos requisitos
do E-ARQ Brasil. ÁGORA: Revista do Curso de Arquivologia da UFSC, Florianópolis,
v. 24, n. 48, p. 298-331, mar. 2014. ISSN 0103-3557.
Resumo: As tecnologias presentes na sociedade do século XXI são desenvolvidas e
modificadas em velocidade surpreendente. Nesse contexto, diversas instituições
passaram

a

utilizar

mecanismos

no

meio

digital

para

gerenciar

suas

informações/documentos. O presente artigo tem por objetivo analisar sistemas de gestão
documental desenvolvidos em Florianópolis é resultado do trabalho de conclusão de
curso de Graduação em Arquivologia. Aborda a gestão documental e apresenta a
discussão entre gestão de documentos eletrônicos (GED) e gestão arquivística de
documentos eletrônicos (GEAD) traçando seus principais aspectos e a importância da
aplicação dos requisitos sugeridos pelo e-ARQ Brasil para os Sistemas Informatizados
de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD). A análise foi realizada no setor
tecnológico de Florianópolis, tem cunho descritivo e abordagem quantitativa e
qualitativa. Foram investigadas cinco empresas no ramo de software de gestão
documental com coleta de dados por meio de entrevista e questionário com perguntas
focadas na análise de requisitos dos sistemas. Particularmente, apenas os requisitos
obrigatórios mais representativos, abordando todos os quatorze itens referentes a
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funcionalidade dos sistemas mencionados no e-ARQ Brasil, foram utilizados. Os
resultados obtidos indicam que poucas empresas conhecem o e-ARQ e as normas e leis
relacionadas aos arquivos e a gestão de documentos no Brasil. Além disso, observou-se
que as funcionalidades específicas que atendem características e princípios arquivísticos
não estão presentes na maioria dos sistemas avaliados. Entretanto, no que se refere
segurança e a recuperação da informação, estas apresentam-se bem desenvolvidos.



ALVES, Rachel Cristina Vesu. Metadados e padrões de metadados para preservação
digital no domínio arquivístico. Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da
Informação, v. 17, 2016.
Resumo: Os metadados são elementos fundamentais a serem determinados no domínio
arquivístico para garantir a identificação, representação, acesso e preservação dos
documentos. Nesse contexto, o problema que norteou este trabalho consiste em: quais
os metadados e padrões de metadados indicados para estabelecer a preservação digital
de documentos arquivísticos e contribuir, posteriormente, para o estabelecimento da
curadoria digital? Objetivou-se analisar a relação dos metadados do Modelo de
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos
(SIGAD e-Arq Brasil) e os padrões de metadados indicados nas Diretrizes de
Implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arq). A
metodologia da pesquisa consistiu na combinação de abordagem exploratória e
descritiva com pesquisa bibliográfica. Os resultados mostraram a estreita relação entre
os metadados conceituais do SIGAD e os padrões de metadados indicados nas diretrizes
do RDC-Arq. Diante disso, ressalta-se também que os metadados do SIGAD podem ser
incorporados por alguns padrões de metadados indicados nas diretrizes do RDC-Arq,
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estendendo ou especificando a representação e a preservação de dados e informações
importantes referentes ao documento arquivístico digital.

3.1.5 Arrolam-se a seguir os resultados obtidos nas buscas realizadas nos sites onde encontramse as revistas científicas “Informação Arquivística” e “Acervo a revista do Arquivo Nacional”.
No site da AAERJ (Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro) na área da
revista Informação Arquivística foi buscado o termo SIGAD e dois resultados foram
encontrados:


COSTA, Eliandro dos Santos, CAPORALLI, Lucinéia de Araújo. Preservação de
documentos аrquivísticos digitаis autênticos: estudo do “Projeto de Extensão
Eletrônico” da Universidade Estadual de Londrina. Informação Arquivística. Rio de
Janeiro, v. 3, n. 2, p. 43-69, jul./dez. 2014.
Resumo: Essa pesquisa foi desenvolvida utilizando-se dos requisitos de autenticidade e
confiabilidade recomendados pelo InterPARES para as informações no documento em
meio digital. Adotou-se como procedimentos metodológicos pesquisa exploratória e
bibliográfica e de natureza qualitativa. Apresentaram-se conceitos e definições referente
a Arquivologia no contexto de aplicação do documento arquivístico digital, mais
precisamente o projeto de extensão eletrônico, no âmbito da Universidade Estadual de
Londrina (UEL), aplicando os critérios do InterPARES. Analisando esse documento
mediante o acesso ao Sistema UEL na interface Web, desde a fase de cadastro,
tramitação até sua destinação final, buscando identificar se este documento digital
possui os requisitos necessários para ser considerado autêntico e confiável. Obteve-se
como resultado, que o Projeto de Extensão Eletrônico é estável com a sua forma fixa
inalterável, a partir do seu cadastro no Sistema UEL, impedindo que ocorram alterações
no seu conteúdo inicial, entretanto, observa-se que o documento poderia ser produzido
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mais próximo de atender as necessidades dos seus usuários, oferecendo uma avaliação
de cada projeto pelos funcionários da PROEX, a qual estaria verificando se as
informações estão registradas da forma correta para serem repassadas para a avaliação
das comissões. Assim, comprova-se que o projeto de extensão eletrônico apresenta um
melhor desempenho quando identificados os fatores que fornecem a autenticidade e a
confiabilidade para seus usuários, transmitindo maior confiabilidade na tarefa registrada
junto ao Sistema. Esse projeto pode ser observado como um projeto piloto para a
aplicação nos demais módulos, processos e unidades administrativas e acadêmicas da
UEL, possibilitando inúmeras pesquisas para aprimoramento da área nessa Instituição.



NETTO, Adriana Herkert. A contextualização da gestão arquivística de documentos
com ênfase na autenticidade e confiabilidade dos documentos digitais. Informação
Arquivística, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 2-23, jan./jun., 2014.
Resumo: Este estudo buscou reunir conhecimentos e apresentá-los de forma a
contextualizar como a gestão arquivística em sistemas informatizados pode colaborar
para manter a autenticidade e a confiabilidade dos documentos digitais, com vistas
assegurar que a administração tenha à sua disposição acesso a informações íntegras
sempre que necessário. O estudo foi conduzido sob a forma de pesquisa bibliográfica.
Foram analisados os pontos de vista de diferentes autores, as Normas Brasileiras (NBR)
ISO/IEC 17799:2005 e ISO/IEC 27001:2006, e as recomendações do CONARQ
relacionadas ao tema. Nessa conjuntura, concluiu-se que a atuação do arquivista em
conjunto com os profissionais de tecnologia possibilita o desenvolvimento/ a adequação
de sistemas de informação que diminuem, substancialmente, as possibilidades de a
organização ter comprometida a autenticidade e/ou confiabilidade de seus documentos
arquivísticos ao estabelecer políticas de segurança da informação alinhadas à realidade
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organizacional, em observância aos fatores legais envolvidos e em sinergia com um
SIGAD estruturado adequadamente.

Buscas realizadas no site da revista Acervo a revista do arquivo nacional resultaram em
um artigo:


FLORES, Daniel; ROCCO, Brenda Couto de Brito; SANTOS, Henrique Machado dos.
Cadeia de custódia para documentos arquivísticos digitais. Acervo, [S.l.], v. 29, n. 2 juldez, p. 117-132, nov. 2016.
Resumo: Este estudo resgata a abordagem da cadeia de custódia para documentos
arquivísticos analógicos e propõe sua reformulação com o objetivo de contemplar
documentos arquivísticos armazenados em ambientes digitais. Para isso, discute-se a
importância da manutenção de uma linha de custódia ininterrupta na implementação de
sistemas informatizados para gestão, preservação e acesso aos documentos
arquivísticos.

3.1.6 Buscas realizadas na ferramenta Google Acadêmico com o intuito de complementar
possíveis publicações sobre SIGAD foram realizadas, feitas com a região marcada como Brasil,
em língua portuguesa e com ano de produção de 2013 até 2017, trouxeram 44 resultados, porém
apenas 33 destes resultados realmente se relacionavam com termo SIGAD, arrolam-se a seguir
os resultados:


PINHO LOPES, Ana Suely; FLORES, Daniel. Implementação de Repositórios
Arquivísticos Digitais Confiáveis: recomendações e requisitos. Rev. Fuent. Cong., La
Paz, v. 10, n. 46, oct. 2016.
Resumo: Este estudo tem por objetivo apontar e analisar, de uma maneira breve, os
problemas referentes a preservação de documentos arquivísticos digitais, uma vez que
as constantes mudanças tecnológicas vêm comprometendo cada vez mais o futuro dos
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acervos digitais. Diante desta perspectiva, torna-se imprescindível o uso de Repositórios
Arquivísticos Digitais Confiáveis - RDC-Arq, desde que munidos de estratégias de
preservação necessárias para garantir a salvaguarda dos documentos, tendo em vista que
armazenam registros pessoais e institucionais como fonte de prova e informação na
atualidade e para as gerações futuras. A metodologia se dá por meio de consultas a
normativos e dispositivos legais, assim como realização de pesquisa bibliográfica em
material publicado nos últimos anos, em busca de soluções que viabilizem o acesso
contínuo e que assegure a autenticidade. Dar-se-á também, sob análise qualitativa de
fundamentos teóricos a fim de identificar para o problema abordado, procedimentos
arquivísticos e requisitos de um repositório digital confiável que garanta a
confiabilidade desses documentos pelo tempo que se fizer necessário.



BRANDÃO, Renata Santos; SILVA, Marcel Ferrante. Proposta de plano de
classificação facetado para as universidades federais. RDBCI: Revista Digital de
Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 16, n. 1, set. 2017.
Resumo: O presente estudo tem como objetivo apresentar um plano de classificação
facetado para a gestão arquivística de documentos nas universidades federais do Brasil.
Para isso foi realizada um levantamento bibliográfico sobre a gestão arquivística no
Brasil, os tipos de planos de classificação e a teoria da classificação facetada de
Ranganathan, por meio de buscas em bases de dados nacionais nas áreas de
Biblioteconomia e Arquivologia. Foi identificado o plano de classificação utilizado nas
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES para representar a faceta funcional e
criado o plano de classificação estrutural para representar a faceta estrutural. Os dois
planos de classificação foram consolidados dentro de um sistema de gestão de arquivos
digitais para dar origem ao plano de classificação facetado. O sistema utilizado foi
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Tainacan, um repositório digital que auxilia na gestão de documentos digitais. O plano
de classificação facetado desenvolvido permite ao usuário escolher e até combinar a
forma de buscar a informação que garante uma maior assertividade na recuperação da
informação.



FLORES, Daniel; ROCCO, Brenda Couto de Brito; SANTOS, Henrique Machado dos.
Cadeia de custódia para documentos arquivísticos digitais. Acervo, [S.l.], v. 29, n. 2 juldez, p. 117-132, nov. 2016.
Resumo: Este estudo resgata a abordagem da cadeia de custódia para documentos
arquivísticos analógicos e propõe sua reformulação com o objetivo de contemplar
documentos arquivísticos armazenados em ambientes digitais. Para isso, discute-se a
importância da manutenção de uma linha de custódia ininterrupta na implementação de
sistemas informatizados para gestão, preservação e acesso aos documentos
arquivísticos.



ALVES, Vinicius Francisco. LACERDA, Flavia de Melo. O papel do arquivista na
construção e gerência de um sistema normativo: o estudo de caso da Rede Batista de
Educação. Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, v.7, n.1, mar. 2017.
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a construção do sistema de controle de
instrumentos e documentos normativos produzidos na Rede Batista de Educação e a
participação do profissional de arquivo na construção deste sistema. A instituição é
apresentada em seu contexto histórico e administrativo, bem como o projeto de
implantação do comitê de Gestão de Sistema Normativo. A participação do profissional
de arquivo da instituição nas etapas de construção do Sistema Normativo é apresentada
através de um detalhamento do seu trabalho durante as seguintes etapas:
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desenvolvimento da Taxonomia de Funções; o levantamento de processos e funções
administrativas através da construção das Arquiteturas de Processos; o controle de
publicação dos instrumentos normativos e a gestão eletrônica destes documentos através
da ferramenta SharePoint Online da Microsoft. O trabalho do profissional de arquivo
em cada uma destas etapas será analisado do ponto de vista arquivístico com base em
referencial teórico da disciplina de Arquivologia e outras pertinentes. Ao final deste
relato, são apresentadas as próximas etapas do projeto, o envolvimento do profissional
de arquivo nestas etapas e a aplicação dos resultados do projeto na realidade arquivística
da Rede Batista de Educação.



CAMARGO, Lorena Stephanie de. GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS E
ARQUIVOS: REFLEXÕES INICIAISA PARTIR DO GUIA CBOK. Múltiplos
Olhares em Ciência da Informação-ISSN 2237-6658, v. 7, n. 1, 2017.
Resumo: Em resposta às transformações contemporâneas, muitas organizações têm
sinalizado uma tendência em modificar o gerenciamento funcional por aquele baseado
em processos. Comumente conhecido como Gerenciamento de Processos de Negócios
(BPM), esse novo formato de gestão, que se propõe a construir uma visão holística para
organizar, estruturar e conduzir o negócio, impõe às organizações uma série de desafios
para sua implantação e manutenção, muitos dos quais envolve o uso de informação,
sendo que parte delas se encontra registrada em documentos arquivísticos. Diante desse
cenário, o artigo busca realizar uma análise inicial dos possíveis diálogos que podem ser
estabelecidos entre Gestão de Processos de Negócios e arquivos. Assim, a partir de um
levantamento no guia Business Process Management Common Body of Knowledge –
CBOK – e na literatura nacional de arquivologia, foi realizado um breve estudo para
verificar como as áreas podem estabelecer relações e influências entre si. Como
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resultado, foi possível perceber que os arquivos têm a contribuir com as práticas BPM
assim como as práticas BPM podem auxiliar, e até mesmo influenciar, os procedimentos
de arquivo, o que reforça o diálogo entre arquivologia e administração e,
consequentemente, a valorização do arquivo dentro do ambiente organizacional.



COSTA, Eliandro dos Santos; CAPORALLI, Lucinéia de Araújo. Preservação de
documentos аrquivísticos digitаis autênticos: estudo do “Projeto de Extensão
Eletrônico” da Universidade Estadual de Londrina. Informação Arquivística, v. 3, n. 2,
p. 43-69, 2014.
Resumo: Essa pesquisa foi desenvolvida utilizando-se dos requisitos de autenticidade e
confiabilidade recomendados pelo InterPARES para as informações no documento em
meio digital. Adotou-se como procedimentos metodológicos pesquisa exploratória e
bibliográfica e de natureza qualitativa. Apresentaram-se conceitos e definições referente
a Arquivologia no contexto de aplicação do documento arquivístico digital, mais
precisamente o projeto de extensão eletrônico, no âmbito da Universidade Estadual de
Londrina (UEL), aplicando os critérios do InterPARES. Analisando esse documento
mediante o acesso ao Sistema UEL na interface Web, desde a fase de cadastro,
tramitação até sua destinação final, buscando identificar se este documento digital
possui os requisitos necessários para ser considerado autêntico e confiável. Obteve-se
como resultado, que o Projeto de Extensão Eletrônico é estável com a sua forma fixa
inalterável, a partir do seu cadastro no Sistema UEL, impedindo que ocorram alterações
no seu conteúdo inicial, entretanto, observa-se que o documento poderia ser produzido
mais próximo de atender as necessidades dos seus usuários, oferecendo uma avaliação
de cada projeto pelos funcionários da PROEX, a qual estaria verificando se as
informações estão registradas da forma correta para serem repassadas para a avaliação
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das comissões. Assim, comprova-se que o projeto de extensão eletrônico apresenta um
melhor desempenho quando identificados os fatores que fornecem a autenticidade e a
confiabilidade para seus usuários, transmitindo maior confiabilidade na tarefa registrada
junto ao Sistema. Esse projeto pode ser observado como um projeto piloto para a
aplicação nos demais módulos, processos e unidades administrativas e acadêmicas da
UEL, possibilitando inúmeras pesquisas para aprimoramento da área nessa Instituição.



LACERDA, Fabiana Magno de. Análise do sistema do protocolo central da
Universidade Federal do Rio de Janeiro / Fabiana Magno de Lacerda. Niterói, RJ, 2016.
40 f.
Resumo: Apresenta conceitos fundamentais da área de arquivologia utilizando como
base a diplomática e conceitos de gestão de documentos sob a perspectiva de diversos
países, apontando diferenças nos interesses público em relação ao gerenciamento de
documentos. O Modelo de Requisitos para Sistemas de Informatizados de Gestão
Arquivística de Documentos do e-ARQ Brasil, ao ser utilizado para analisar o sistema
informatizado do protocolo central da Universidade Federal do Rio de Janeiro, irá
verificar sua conformidade frente os requisitos de autenticidade e de acesso.



REZENDE, Laura Vilela Rodrigues, SILVEIRA, Raidan Cruz, PÁDUA, Rhavena
Emanoela Tocach. Levantamento de requisitos para a implantação de um sistema de
gerenciamento eletrônico de documentos em um software de gestão de processos. XXV
CBBD, Florianópolis, SC, v. 25 (2013).
Resumo: Relato de experiência vivenciada no estágio supervisionado do ano de 2012,
do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. O referido estágio foi
realizado na empresa Interagi Tecnologia, localizada em Goiânia - GO, cuja atividade
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fim é o desenvolvimento e implantação de sistemas eletrônicos de informação. Com o
intuito de otimizar a busca e recuperação da informação, teve como objetivo
desenvolver diretrizes e requisitos para a futura implantação de um módulo de
Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) no software de gestão de processos
denominado Eficiente, um dos principais produtos que a empresa comercializa.



LEHMKUHL, Camila Schwinden. O acesso à informação no Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil (SIRC). Florianópolis, SC, 2017. 121 p.
Resumo: Informações básicas da vida em sociedade de qualquer pessoa somente são
consideradas verídicas se estiverem registradas nos Ofícios (Cartórios) de Registro
Civil, como nome, sobrenome, filiação. É por meio do registro de nascimento que o
indivíduo se torna cidadão e detentor de diretos na sociedade civil. A partir do ano de
1888, os registros civis no Brasil passam a ser feitos pelos cartórios e se tornam públicos.
Em 2014, é criado o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - Sirc com a
finalidade de captar, processar, arquivar e disponibilizar dados relativos a registros
públicos. Para a presente pesquisa, foram adotadas como metodologia pesquisas
bibliográficas e documentais, assim como foram aplicados questionários aos
responsáveis pelo desenvolvimento do Sirc. Como objetivo geral da pesquisa, analisouse o Sirc quanto às formas de acesso à informação propiciadas à sociedade. Já os
objetivos específicos estiveram pautados em caracterizar o papel do Sistema Nacional
de Informações de Registro Civil em prol do acesso à informação dos registros civis;
identificar no Sirc os meios de acesso à informação de registro civil público
proporcionados aos cidadãos, aos cartórios e ao governo brasileiro; e sugerir diferentes
alternativas para preservação/acondicionamento dos arquivos de registro civil, evitando
a deterioração do suporte físico e buscando o acompanhamento do avanço tecnológico.

57

Levando em conta os objetivos apresentados, como considerações finais foram
levantadas questões relativas ao maior acesso aos registros civis proporcionados por
esse sistema, além de alternativas encontradas como a adoção de um RDC-Arq para
melhorias da recuperação e da preservação desses registros fundamentais para a garantia
de cidadania na sociedade brasileira.



AMADOR, Renato Pereira. LEONEL, Liliane Dutra. Proposta de implementação de
programa de gestão arquivística de documentos na empresa brasileira de correios e
telégrafos. Centro Universitário de Brasília. Instituto CEUB de Pesquisa e
Desenvolvimento – ICPD. Brasília, DF, 2015. 51 p.
Resumo: O objetivo do presente estudo é propor a implementação de um Programa de
Gestão Arquivística de Documentos na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
Correios, definindo procedimentos a serem adotados desde a produção até a destinação
final dos documentos, bem como a definição do ciclo vital da documentação, elaboração
de instrumentos de gestão arquivística e definição da Política de Gestão Documental.
Visando a padronização e controle dos procedimentos a serem realizados nos
documentos produzidos e recebidos pelos Correios, assim como sua guarda e a acesso
às informações quando necessário. A ausência de um programa de gestão documental
na empresa acarretou, ao longo do tempo, uma grave deficiência na organização,
armazenamento, recuperação e eficácia da informação arquivística, sobrecarregando
também as despesas institucionais com alugueis de galpão para armazenamento de
documentos sem nenhum critério. Com a implementação do programa espera-se acabar
com o problema histórico de ausência de procedimentos padrão de gestão documental
nos Correios, adequar a empresa à legislação arquivística vigente, reduzir despesas com
a racionalização da guarda documental, oferecer, de forma sistematizada, subsídios ao
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processo decisório em todos os níveis, além de proporcionar um ganho intangível para
a empresa: a preservação de sua memória institucional. Como resultado final, foi
possível concluir que tanto quanto outros recursos da empresa, a gestão dos documentos
e consequentemente da informação pode gerar lucros e, ainda, poupar muitos custos,
mostrando-se como importante insumo para as organizações.



SILVA, Nathalia Luiza Coimbra da. Gestão de documentos arquivísticos digitais:
análise do sistema Y. Niterói, RJ. 2016. 51 p.
Resumo: A partir do levantamento realizado na literatura arquivística sobre a Gestão de
Documentos Arquivísticos Digitais, foram analisados os procedimentos para a
implantação de um Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais, visando
à aderência do sistema de uma empresa de produção e distribuição de energia elétrica
aos requisitos do e-ARQ Brasil 2011.



SILVA, Thaina Alfradique. Preservação de Documentos Digitais: Implantação do GED
em Escritórios Jurídicos. Niterói, RJ. 2015. 51 p.
Resumo: O presente trabalho aborda a preservação da informação digital sob a
perspectiva da implantação de Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos. Os
conceitos e princípios teóricos juntamente com a utilização das tecnologias de
informação e comunicação foram considerados elementos essenciais para o
desenvolvimento teórico-prático do campo da arquivística. Normas e políticas que
traçam diretrizes para o tratamento do acervo das instituições são contextualizadas e
consideradas de grande importância para a Gestão Arquivística de Documentos
Eletrônicos e para o propósito da manutenção em longo prazo da informação digital no
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contexto arquivístico-jurídico e da geração de conhecimentos para a sociedade da
informação.



SOUZA, Aline Rosa. Gestão de documentos arquivísticos: análise do arquivo da
empresa JS Assessoria Aduaneira. Niterói, RJ: [s.n.], 2015. 56 f.
Resumo: Este trabalho consiste num estudo de caso baseado em levantamento realizado
explorando a literatura arquivística disponível relacionada aos conceitos pertinentes à
área, apresenta o gerenciamento eletrônico de documentos como ferramenta para
obtenção de informações de forma rápida, consistente e precisa dentro de organizações,
sejam elas privadas ou públicas. São abordados conceitos de arquivo, documento, gestão
de documentos e gerenciamento eletrônico de documentos. Destaca-se que além de ser
uma ferramenta para redução de espaço físico e acesso simultâneo a documentos, o
gerenciamento eletrônico de documentos permite agilidade na obtenção de informações
auxiliando na tomada de decisões. Foi realizada uma abordagem de questões como o
tratamento adequado, acesso aos documentos e a análise do método adotado no
gerenciamento de documentos arquivísticos, eletrônico e físico, utilizado na empresa JS
Assessoria Aduaneira, utilizando como base os conceitos de gestão de documentos e de
gerenciamento arquivístico de documentos digitais.



CASTILHOS, Daiana Trindade de. Processo de digitalização de documentos jurídicos
do IPREV: a percepção do usuário. Florianópolis, SC. 2013. 65f. il.: 30 cm.
Resumo: O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) possui um
arquivo. Para agilizar o seu manuseio, estão sendo digitalizados esses documentos e
armazenados em um programa de GED. O trabalho tem como objetivo analisar o sistema
eletrônico de arquivo sob a ótica de seus usuários. Essa pesquisa surgiu devido à
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curiosidade de identificar como funciona esse tipo de sistema de gerenciamento e da
perspectiva de seus usuários, podendo auxiliar e trazer resultados relevantes para melhor
atender a todos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória que terá como
instrumento de coleta de dados um questionário fechado, para otimizar o tempo dos
usuários. Com o resultado identificou-se o nível de satisfação dos usuários e alguns
problemas de uso do sistema.



REZENDE, Andreia de Barros. Estratégias de preservação digital para o e-mail
corporativo. Niterói, RJ. 2016. 64 f: il.
Resumo: Busca abordar as principais estratégias para a preservação digital do e-mail
corporativo sob o aspecto da adoção de boas práticas na produção, tramitação e
recebimento da mensagem de e-mail e comunicação interna e externa corporativa. Para
isso, apresenta as estratégias consolidadas para a preservação da mensagem de correio
eletrônico pelo Conarq na obra Diretrizes para a gestão da mensagem de correio
eletrônico (2012) que fornece requisitos para o bom uso da mensagem de correio
eletrônico como documento arquivístico e tem como alvo os agentes dos órgãos ou
entidades públicas ou privadas com o objetivo de apoiar o curso das funções e atividades
institucionais ao longo da produção, transmissão e recebimento da mensagem enquanto
documento arquivístico. Relaciona a preservação digital do documento arquivístico sob
o aspecto geral as soluções de caráter específicos para a manutenção de alguns
documentos e seus propósitos. Discute os diferentes aspectos do documento arquivístico
digital, as exigências que envolve cada um deles, as ameaças, fragilidades e
complexidade da mensagem de correio eletrônico além dos desafios da preservação
digital em nosso tempo.
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MORAIS, Silvia Cintra Borges. Tecnologia da informação e desempenho da gestão
documental: o caso de uma Universidade Federal. Programa de Pós-Graduação em
Administração, 2017.
Resumo: Esta pesquisa investigou a percepção de gestores e usuários sobre a influência
da tecnologia da informação no desempenho da gestão documental em uma
universidade federal. A estrutura conceitual de análise foi guiada pelos fundamentos do
Balanced Scorecard (BSC). Metodologicamente, a pesquisa caracterizou-se como
qualitativa, do tipo estudo de caso. Entrevistas semiestruturadas, observação
participante e pesquisa documental foram utilizados para a coleta dos dados. A análise
dos dados seguiu os procedimentos de codificação e categorização. Como resultado,
identificou-se um amplo espectro de possibilidades de contribuição da tecnologia da
informação ao desempenho da gestão documental. De forma geral, estas possibilidades
estão relacionadas à satisfação dos usuários, à qualidade dos processos da gestão
documental, à capacidade de aprender, inovar e melhorar a gestão documental e à
otimização dos recursos financeiros da gestão documental e consequentemente da
organização. Na universidade pesquisada, esta contribuição é parcial e incipiente. A
maximização do apoio da tecnologia da informação ao desempenho da gestão
documental depende de questões de natureza humana e social, além daquelas de ordem
tecnológica.



FREITAS, Karol Pires. O Direito à Saúde e o Papel da Defensoria Pública na sua
Efetivação: Um Estudo Dos Atendimentos Feitos Pela Defensoria Pública do Estado da
Bahia (de Julho a Novembro de 2013). Salvador, BA. 2015.
Estudo sobre os atendimentos feitos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia no
âmbito do direito à saúde, com o fito de investigar se o Poder Público tem falhado no
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cumprimento de suas promessas constitucionais, embora tenha o dever de garantir a
concretização deste direito fundamental a seus cidadãos, sobretudo quanto à obrigação
de oferecer a todos um serviço verdadeiramente gratuito e de qualidade. Para tanto,
examinar-se-á, sem pretensão de exaustão, o direito à saúde em seus aspectos mais
relevantes, tais como a sua conceituação e a do bem jurídico tutelado, sempre tentando
fornecer noções acerca de sua eficácia e efetividade. Posteriormente, faz-se um
demonstrativo das informações coletadas em campo, nas reivindicações atendidas pela
3ª Defensora Pública Extrajudicial de Fazenda Pública Especializada na Tutela da
Saúde, sempre procurando enriquecê-la com a experiência pessoal de estágio da autora
no extinto Núcleo de Saúde da referida instituição. Além do exame quantitativo dos
dados apurados, foram trazidas à baila, em análise por amostragem, algumas decisões
liminares concernentes ao pedido de tutela antecipada nas urgências médicas. Concluise que, diante da omissão dos poderes legislativo e executivo na promoção da saúde e
da escassez de recursos destinados às políticas públicas, a população tem visto no
judiciário a expectativa para efetivação do seu direito, razão pela qual tem havido um
crescente movimento de judicialização deste direito constitucional. Contudo, a
efetividade do direito à saúde impõe um conjunto de respostas políticas e ações
governamentais mais amplas, e não somente formais e restritas às ordens judiciais.



SILVA, Dacles Vágner da. Lei de acesso à informação e gestão documental: o estado
da arte das pesquisas no portal de periódicos CAPES. João Pessoa, 2015, 51 p.

Resumo: A Constituição Federal de 1988 é tópica quando estabelece, em seu artigo 5º,
o direito de acesso à informação, proveniente de órgãos públicos, prestadas no prazo da
lei. Nesse sentido, a Lei de Acesso à Informação (LAI), consolidou a obrigatoriedade
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do Poder Público em disponibilizar informações e portou-se como importante marco
legislativo quanto ao acesso à informação. Importante mecanismo de controle social,
aliado ao conceito de Transparência, a LAI enfatiza em seu texto, em seu artigo 6º,
inciso II, o direito de se obter informação contida em documentos, produzidos ou
acumulados pelos órgãos, recolhidos ou não aos arquivos. Diante de tal assertiva, é clara
a necessidade da aplicação do conceito de gestão de documentos. Nesse sentido, o
objetivo do presente trabalho foi de analisar o estado de arte de pesquisas sobre a “lei
de acesso à informação” paralelamente ao conceito de “gestão de documentos” em
publicações no Portal de periódicos CAPES. O presente trabalho classifica-se como
pesquisa quali-quantitativa, abordagem exploratória, com o universo focando
publicações científicas disponibilizadas no Portal de periódicos CAPES. A amostra foi
definida em torno de publicações resultantes de uma busca – que segue critérios
delineados por termos como “lei de acesso à informação” e “gestão de documentos”. Os
resultados demonstraram que a gestão de documentos ainda não é um conceito abordado
em estudos sobre a LAI.



SILVA, Silvio Lucas da et al. O descarte seguro de documentos arquivísticos em suporte
digital: um estudo de caso na Justiça Trabalhista paraibana. João Pessoa, 2015. 120 f.
Resumo: Este trabalho desenvolve um estudo de caso sobre o descarte seguro de
documentos arquivísticos digitais presentes em ações judiciais no âmbito da Justiça
Trabalhista Paraibana, mediante a utilização do sistema intitulado “Sistema Unificado
de Administração de Processos (SUAP)”. O SUAP consiste em um sistema de
informação que tem por objetivo dar celeridade à Justiça Trabalhista Paraibana, posto
que se utiliza das Tecnologias da Informação e Comunicação para alcançar tal objetivo.
Após o arquivamento de uma ação judicial – seja ela em suporte digital ou físico e
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respeitada a tabela de temporalidade –, os autos respectivos devem ser eliminados
totalmente (descarte), de forma que impossibilite a recuperação posterior das
informações ali contidas, de modo que reste preservada, assim, a confidencialidade da
informação. O descarte seguro de documentos digitais difere do descarte em suporte
físico, pois necessita de aplicativos de software, procedimentos, e/ou mecanismos que
assegurem a irrecuperabilidade da informação armazenada nos dispositivos digitais.
Esta pesquisa tem, como objetivo, estudar os procedimentos que permitam a correta
eliminação de documentos arquivísticos digitais presentes em ações judiciais, a qual é
classificada como qualitativa, cuja coleta de dados é implementada de forma empírica e
realizada mediante anotações de testes de laboratório, técnica de grupo focal e
questionário on-line, o qual se utiliza da análise do discurso para a consolidação dos
dados coletados. Como resultado, são apontados mecanismos e softwares que permitam
o descarte seguro de documentos arquivísticos digitais, melhorias no SUAP e a
necessidade de um mapeamento dos processos da organização, além de um modelo de
descarte de documentos arquivísticos em suporte digital, que leva em conta as
características do TRT-PB e os tipos de mídias informáticas disponíveis, fundamentadas
na literatura e nos dados analisados.



ARAÚJO, J. B. L. de. Segurança nos documentos eletrônicos: uma investigação
diplomática nos padrões de segurança dos documentos eletrônicos do Tribunal Regional
do Trabalho - PB - 13º região. 2014. 82f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Arquivologia) - Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2014.
Resumo: Este trabalho procurou analisar diplomaticamente a segurança dos documentos
tramitados em ambiente virtual através de uma investigação no acervo documental
eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho- 13º Região do Estado da Paraíba. Neste
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estudo apresentamos uma revisão de literatura sobre: arquivologia, diplomática,
documentos eletrônicos, segurança em documentos digitais e validade jurídica em
documentos eletrônicos. Utiliza como base de classificação o método qualitativo, que
permite ao pesquisador maior dinâmica dos fatos. Adota a técnica de entrevista, pois se
trata da melhor forma de compreender a segurança no ciberespaço. Além da entrevista
foi adotado o método de observação que deu suporte para a captação de nuances
interpretados e comparados com a realidade arquivística. Considerando as análises
diplomáticas feitas por arquivistas em arquivos físicos, agora deparados com outra
vertente, a análise em documentos eletrônicos, onde a fragilidade do suporte a
adulteração e a violação documental são realidades presentes nos novos arquivos
virtuais.



DAVANZO, Luciana. Vocabulário controlado para arquivos: análise de viabilidade e
propostas. Marília, SP, 2016, 103 p.
Resumo: A diversidade na produção de informações oriundas de instituições públicas e
privadas proporciona desafios diários para a arquivística, os quais se referem a maneira
pela qual a área irá possibilitar o acesso, a recuperação e a reutilização das informações.
Neste contexto dinâmico, fazer uso de instrumentos que colaborem com o processo de
gestão da informação torna-se primordial. Além dos instrumentos tradicionalmente
utilizados pela arquivística, tais como a descrição e a classificação arquivística, faz-se
necessário a adoção de instrumentos que possam complementá-los, agregando precisão
ao conjunto de descritores utilizados nos processos de representação da informação.
Nesse sentido, esta pesquisa, estabelece discussões que visam a aproximar os
instrumentos tradicionais da arquivística dos vocabulários controlados. Entende-se que
esses instrumentos atuam como mediadores entre a representação e a recuperação da
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informação. Objetivou-se, portanto, analisar a norma de descrição arquivística ISAAR
(CPF) que trata da descrição de registro de autoridade arquivística para entidades
coletivas, pessoas e famílias, em conjunto com a norma ISO 25964-2011 que trata da
elaboração de vocabulários controlados. Dessa forma, propôs-se verificar a interface
entre os vocabulários controlados e a norma de descrição ISAAR (CPF), considerandose que suas confluências podem melhorar o processo de representação e recuperação da
informação. Para tanto, utilizaram-se os seguintes procedimentos metodológicos,
revisão de literatura sobre a temática proposta nas bases de dados brasileiras (BRAPCI,
Scielo) e bases de dados internacionais (Scopus, LISTA), bibliotecas de teses e
dissertações digitais (BDTD) e anais de congresso (ENANCIB). Foram utilizadas
também as normas ANSI/NIZO Z39.19-2005 (R2010) e a ISO 25964-2011 para o
desenvolvimento dos componentes normativos dos vocabulários controlados. Em
relação aos componentes teóricos da arquivística, a pesquisa desenvolveu-se tendo
como parâmetro a norma de descrição ISAAR (CPF). Após a construção do referencial
teórico da pesquisa, analisou-se conjuntamente a norma ISO 25964-2011 e a norma de
descrição ISAAR (CPF) para que fosse possível fazer uma proposta visando uma
proposta para vocabulários controlados específicos para arquivos. Os resultados obtidos
com o desenvolvimento dessa pesquisa apontam a necessidade de aproximação entre a
arquivística e os vocabulários controlados, instrumentos ainda pouco utilizados pela
área, mas que por meio de seus elementos podem ajudar em relação a melhoria da
representação da informação arquivística.



SILVA, D. A. da. Produção e tramitação do processo judicial digital. 2014. 60f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquivologia) - Universidade Estadual
da Paraíba, João Pessoa, 2014.
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo apresentar o resultado da pesquisa realizada sobre
o funcionamento do PROJUDI – E - jus do Tribunal de Justiça da Paraíba no 1º Juizado
Especial Cível – JEC, no que tange a produção e tramitação de documentos, atividades
da Gestão de Documentos, em meio eletrônico. Tendo como ponto de partida a
legislação brasileira que autoriza a informatização dos processos judiciais, com o intuito
de identificar o impacto da utilização das tecnologias da informação e comunicação
(TIC’s) na integração dos princípios e conceitos da Arquivologia no gerenciamento
arquivístico dos documentos eletrônicos. O presente estudo tem como base
metodológica, a revisão bibliográfica da área jurídica e arquivística, adotando uma
abordagem qualitativa, de caráter descritivo - exploratório que descreve a realidade
encontrada e da técnica da observação. Concluímos que apesar dos esforços
despendidos pela justiça brasileira em tentar melhorar a sua prestação de serviços, os
procedimentos de produção e tramitação precisam melhorar no que tange ao tratamento
da informação arquivística e no gerenciamento eletrônico dos documentos.



NASCIMENTO, Elise Silva do. Método para implantação de memória organizacional
na administração pública. 2013. 153 f. Dissertação (Mestrado em Informática) Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013.
Resumo: Nos últimos anos, estudos destacam a importância no processo de preservar,
conservar e compartilhar conhecimentos, experiências e habilidades dentro das
organizações. Considera-se que grande parte do sucesso e da vantagem competitiva
alcançada em uma organização está na forma como esses conhecimentos são adquiridos
e gerenciados. As organizações públicas brasileiras, em muitos casos, desconsideram a
importância de organizar e preservar a sua memória, seja como estoques de
conhecimento útil à sociedade, seja como elemento necessário para análises
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prospectivas, importantes para a formulação de novas políticas e/ou para tomadas de
decisões administrativas. Olhando do ponto de vista social, não adianta produzir
conhecimento se este não está disponível ao alcance de quem dele necessite, seja um
indivíduo, seja a coletividade. O estoque de conhecimento que deixa de ser incorporado
resulta no repensar e, às vezes, no reiniciar de processos, ações e projetos o que pode
representar prejuízos financeiros para o País. A gestão da memória organizacional
possibilita a adequada coleta, armazenamento, organização e disseminação de
conhecimento, representando um mecanismo eficiente para sua retenção e evitando
perda de informações ao longo do tempo. Nessa visão, é proposto o método para auxiliar
as organizações públicas na implantação da memória organizacional, possibilitando a
gestão dos conhecimentos relevantes para o desenvolvimento da organização e
permitindo o acesso a qualquer cidadão que dele necessite. O trabalho inicia-se com a
análise da produção científica possibilitando verificar a baixa frequência de estudos
sobre o tema, principalmente em relação às organizações públicas. A construção do
método utiliza as fases do ciclo de vida do projeto iniciação (definição), planejamento,
execução, monitoramento e controle e finalização, para estruturar as etapas que devem
ser consideradas na elaboração de um projeto de implantação de memória
organizacional. O método proposto é confrontado com casos concretos na análise de
implantação de três diferentes tipos de acervo - arquivísticos, bibliográficos e
documentos eletrônicos (repositórios organizacionais). Foram estudadas as seguintes
organizações públicas: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Superior
Tribunal de Justiça (STJ), possibilitando verificar a eficiência do método do proposto.
Conclui-se que o desenvolvimento e a manutenção de um sistema de retenção da
memória organizacional favorecem a criação de um panorama da produção intelectual
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da organização e/ou de uma área específica e/ou de um conjunto de profissionais. O uso
da informação, para a gestão de ações estratégicas está condicionado ao funcionamento
do próprio órgão e de seus objetivos, que se constrói através do processo de
disseminação de informações e da transferência de conhecimentos. A gestão da
memória organizacional deve garantir o pleno acesso ao conhecimento gerado pelas
instituições no momento em que for solicitado.



LUZ, Charlley dos Santos. Ontologia digital arquivística: interoperabilidade e
preservação da informação arquivística em sistemas informatizados de arquivos e na
web. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2016, 144 f.
Resumo: Neste estudo verificou a possibilidade, no contexto tecnológico digital, de
como a relação dos padrões de descrição arquivísticos, representados por meio de
metadados, estimulam a criação de ontologias leves com potencial uso no
processamento e na interoperabilidade. Esta pesquisa justificou-se pela necessidade de
interoperabilizar a informação digital, tanto para a difusão como para a preservação a
longo prazo em sistemas de arquivo e na internet, e serviu para identificar a descrição
arquivística como base para ontologias leves. A pesquisa utilizou método misto
exploratório, comparativo e prospectivo. Com o método exploratório, nota-se que a
descrição arquivística permite acesso a informação arquivística registrada e,
conjuntamente ao vínculo arquivístico (Archival bond), é capaz de fornecer dados
acerca do contexto de produção documental para sistemas de arquivo e para a Web 3.0.
Para o estudo foram utilizados os padrões dos sistemas informatizados de arquivos,
como o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) e
Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de
Documentos (e-ARQ), além dos Repositórios Digitais Confiáveis Arquivísticos
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(RDCArq) e o Modelo Record Continuum. Verificou-se que a confiança na cadeia de
custódia e do contexto arquivístico podem garantir em longo prazo a confiabilidade do
ambiente de guarda documental e a presunção de autenticidade. Relacionou-se a
interoperabilidade com a organização da informação, a semântica e as ontologias. Com
o método prospectivo concluiu-se que as ontologias têm seu papel na estruturação dos
domínios de conhecimento e seu uso na tecnologia digital. Identificou-se as
características das ontologias que podem resultar do uso de padrões arquivísticos e o
resultado disso como uma Knowledge Organization System (KOS). Com o método
comparativo, o estudo também relaciona os padrões arquivísticos e a descrição
arquivística. Como achados, verificou-se que é possível a utilização de elementos de
metadados para a estruturação de ontologia capaz de representar o contexto e a estrutura
de arquivos, além de colaborar na disseminação da Informação arquivística,
estruturando uma Ontologia Digital Arquivística. Assim, verificou-se que é possível a
aplicação de ontologias para auxiliar na manutenção da cadeia de custódia e do contexto
da informação arquivística e do documento arquivístico, além de seu uso na difusão e
na preservação digital em longo prazo, tanto em sistemas de arquivo quanto na rede
mundial de computadores.



SILVA, A. R.; JORENTE, M. J. V. Sniic: a plataforma digital de cultura brasileira sob
a perspectiva das convergências entre o design e a ciência da informação. Encontro
Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Marília, SP, 2017, 21 p.
Resumo: O Sistema Nacional de Informações e Indicadores Cultural (SNIIC) é uma
plataforma digital criada pelo governo federal como instrumento para o Plano Nacional
de Cultura, com o objetivo de mapear e agregar, em base de dados única, informações
referentes à cultura brasileira. Trata-se de um ambiente dinâmico de informações que
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reúne características de sistema complexo, convergente, híbrido, e que apresenta
grandes desafios para sua implementação e execução. Nesse sentido nos propomos a
analisar o SNIIC sob as perspectivas da Ciência da Informação e do Design da
Informação, estabelecendo como objetivo geral identificar recursos e subsídios que
ampliem as possibilidades de acesso, compartilhamento e apropriação da informação.
A pesquisa é classificada como bibliográfica, exploratória, teórico-aplicada, uma vez
que se dá a partir de um levantamento bibliográfico com intuito de conhecer e
contextualizar os sistemas de informações e indicadores culturais e assim delinear o
problema; é exploratória porque tem a própria plataforma como objeto para coleta dos
dados, estudo e análise; teórico-aplicada, pois visa estabelecimento de um
produto/serviço para melhorar o sistema de busca e recuperação da informação. Os
resultados da análise confirmaram o grande potencial da plataforma, mas revelaram
algumas dificuldades, tais como: deficiências na produção documental e no sistema de
busca e recuperação da informação. O primeiro problema apontado pode ser corrigido
com a adoção política arquivística e curadoria digital, com métodos e procedimentos
relacionados ao tratamento de documentos arquivísticos eletrônicos que corrijam estas
deficiências na produção documental; já com relação ao segundo, indicamos a aplicação
prática de um tesauro sobre convertido no modelo Simple Knowledge Organization
System (SKOS) em padrão Resouce Description Framework (RDF), com vistas à
organização, recuperação e interoperabilidade entre diferentes sistemas de informação
e Web Semântica, permitindo que o usuário realize consultas utilizando seu vocabulário
de comum uso, provendo assim uma maior acessibilidade às informações mantidas pelo
SNIIC.
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QUEIROZ, Bruno de Melo. A preservação da informação na Universidade Federal de
Goiás: uma proposta de curadoria digital. Goiânia,2013, 103 p.
Resumo: O presente estudo aborda o surgimento do movimento de acesso aberto a
informação científica, seus principais apoiadores, seus ideais, assim como as principais
ferramentas para sua promoção, seja a partir do uso dos repositórios digitais como
também por meio do uso de sistemas de editoração eletrônica de periódicos científicos.
Apresenta um recorte sobre as práticas de preservação digital na literatura nacional e
internacional, objetivando identificar na Universidade Federal de Goiás ações sobre o
tema, com vistas à elaboração de um plano de curadoria digital que inclua a preservação
dos objetos digitais produzidos, armazenados e disseminados no âmbito da
universidade. Apresenta como conclusão o fato de que as iniciativas adotadas para
preservação digital na Universidade Federal de Goiás, embora tenham significativa
importância para este objetivo, ainda se configuram incipientes e consequentemente
insuficientes para garantir a preservação digital do contingente informacional de
interesse técnico-científico de sua comunidade acadêmica. Faz-se necessária a
implementação de ações com abordagem ampla, abrangendo questões de cunho técnico,
organizacional, cultural, financeiro, social. Ao final do estudo, apresenta-se uma
proposta de plano de curadoria digital como ação macro para implementação da gestão
informacional tendo a preservação digital como diretriz básica no contexto da UFG.



LIMA, Marconia Ferreira de. Processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça da
Paraíba [manuscrito]: uma abordagem arquivística no gerenciamento eletrônico de
Documentos. 2014. 82p. Trabalho de Conclusão (Graduação em Arquivologia) Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2014.
Resumo: Esta pesquisa surge a partir de preocupações constatadas face às informações
orgânicas e registradas que se apresentam em meio eletrônico e que não estão sendo
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organizadas de acordo com os pressupostos teóricos e princípios arquivísticos. Tem-se
como ponto de discussão o Processo Judicial Eletrônico (PJe), enquanto sistema de
GED, sendo um software que, acreditamos, presta-se somente a reprodução de forma
eletrônica de documentos. Para tal, esta pesquisa tem como objetivo principal analisar
as atividades do Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Tribunal de Justiça da Paraíba
(TJPB), com base no papel estratégico do profissional arquivista no Gerenciamento
Eletrônico de Documentos. Isso significa, primeiramente, atender as necessidades de
produção científica acerca da interdisciplinaridade entre Arquivologia e a Tecnologia
da Informação no Processo Judicial Eletrônico do TJPB; apresentar o projeto e a
legislação referente ao PJe; identificar as políticas de segurança, de integridade e
acessibilidade dos documentos eletrônicos do projeto; e, destacar a atuação do
profissional arquivista, segundo a legislação interdisciplinar vigente. Como
instrumentos para coleta de dados, adotamos uma entrevista semiestruturada, uma
análise documental e um referencial bibliográfico em que procedemos com a abordagem
tanto qualitativa quanto quantitativa de forma descritiva, exploratória e indutiva,
configurada numa pesquisa de campo, que resulta assim na metodologia aplicada neste
trabalho. Através da análise e discussão dos dados coletados, concluiu-se que se pode
então recomendar que os sistemas de GED contemplem as funções e princípios
arquivísticos; que revelou a necessidade cada vez maior de uma postura gerencial por
parte do arquivista e que o arquivo seja considerado uma unidade informacional e não
apenas em um depósito de guarda de documentos, que requer constante planejamento e
aprimoramento para atender à demanda de acesso à informação arquivística
independente do suporte informacional em que estiver registrado, e em tempo hábil para
a tomada de decisão ou para atender a uma necessidade específica. A contribuição desta
pesquisa vem constituir subsídios teóricos para o fortalecimento de interfaces entre a
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Tecnologia da Informação, a Arquivística e o saber do Direito; em particular, para
realização profissional e para a sociedade. Concretizando a justiça por meio de uma
prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva.



SILVA, Andréia. A Gestão por Competência como Ferramenta de Inovação da
Administração Pública: Um Estudo de Caso na SRTE/PB. João Pessoa, 2015, 61 p.
Resumo: A presente monografia tem como objetivo estabelecer relação entre a Reforma
do Estado, a adoção do estilo Gerencial e a Gestão por Competência enquanto
construção de um novo modelo de serviço público, em especial na SRTE/PB. Neste
sentido, busca, também, identificar os principais elementos contextuais da Reforma do
Aparelho do Estado envolvidos na promoção de um novo modelo, qual seja a Gestão
por Competências no Setor Público enquanto fenômeno social. Assim, a hipótese central
do presente trabalho é compreender se a gestão por competência tem trazido algum
diferencial para o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE enquanto instituição
pública e para os seus servidores. Por outro lado, busca identificar, nesse novo modelo
de administração, quais as possíveis vantagens e desvantagens da adoção da gestão por
competência na construção de um novo modelo de serviço público. Para tanto,
metodologicamente, realizamos estudo descritivo de natureza qualitativa sobre a
implantação da Gestão por Competências como estratégia de melhoria na prestação de
serviços ao público e na valorização meritocrática dos servidores por meio da Avaliação
de Desempenho. As conclusões apontam que a Reforma do Aparelho do Estado trouxe
resultados significativos na construção de um novo modelo de serviço público a partir
da implantação do princípio da eficiência, da redução dos gastos, mas trouxe também a
drástica redução da máquina administrativa. Por outro lado, a implantação de um novo
modelo por meio da Gestão por Competências com base na tríade “Conhecimento,

75

Habilidade e Atitude” começa a estabelecer uma linha de atuação diferenciada na Gestão
de Recursos Humanos, na busca de compreensão de que este é o maior patrimônio do
Serviço Público que tornará possível de fato uma prestação de serviços com eficiência
e efetividade como a sociedade requer.



SILVA, Ismaelly Batista dos Santos. Diálogos Sobre Preservação Documental e Ciência
da Informação / Ismaelly Batista dos Santos Silva. - João Pessoa / PB, 2016. 100 f:il.
Resumo: Preservar documentos é uma ação já conhecida e de interesse dos profissionais
que lidam com a organização, tratamento e disseminação da informação no contexto das
Unidades de Informação (Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e Museus).
Neste sentido o presente estudo visa elucidar em que consiste preservar documentos a
partir da análise temática da preservação documental mediante a perspectiva
Arquivística. A pesquisa caracteriza-se do ponto de vista dos objetivos como sendo do
tipo Descritiva. As técnicas de investigação utilizadas foram a Bibliográfica e
Documental. Como fontes de informação foram adotadas as bases de dados da CAPES,
SciELO, também livros, artigos científicos, revistas, leis, resoluções, normas nacionais
e internacionais. O estudo possui abordagem qualitativa e mediante o tratamento dos
dados é utilizada a técnica de Análise de Conteúdo. Como resultados são apresentados
diálogos que apontam para a ideia de preservação documental entendida
sistematicamente enquanto área do conhecimento que possui potencial para crescimento
científico e epistemológico. Com base na Arquivística se conclui que a preservação
documental entendida enquanto política é um instrumento imprescindível à manutenção
dos acervos institucionais e fontes de informação presentes nas Unidades de
Informação. Por fim, contextualiza-se que a partir da perspectiva da Ciência da
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Informação a preservação documental atua como fator preponderante a manutenção da
memória social e encontra nela respaldo científico para seu desenvolvimento.



NUNES, Janilton Fernandes. Fundo Comarca De Santa Maria (1910 - 1946): A
digitalização como auxílio ao acesso e a preservação do patrimônio documental 2014.
166 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa
Maria, 2014.
Resumo: A presente dissertação teve como pesquisa a análise de procedimentos para a
preservação documental, tais como: a descrição; a digitalização e; a disponibilização do
representante digital na internet, dos processos crime do fundo Comarca de Santa Maria
(FCSM), correspondentes ao período 1910-1946. Atualmente, este fundo documental
está sob custódia do Arquivo Histórico Municipal da cidade de Santa Maria (AHMSM).
A pesquisa tem como objetivo, diminuir o manuseio dos documentos originais,
contribuindo assim, com a preservação do patrimônio documental. Criar um
instrumento de pesquisa que permita acesso rápido ao conteúdo do fundo Comarca de
Santa Maria. O fundo enquadrado, no quadro de arranjo do AHMSM e é considerado
fechado, organizado cronologicamente. Os documentos correlatos são compostos de
604 processos guardados em 70 caixas arquivo padrão totalizando 77.000 imagens. Este
trabalho procedeu pesquisa, criação e revisão sobre as descrições de cada processo do
fundo. Trabalho este, necessário para a preparação e lançamento dos dados no software
de descrição arquivística ICA-AtoM. A digitalização do fundo foi executada, permeada
pelas normas e recomendações principalmente do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), que passou pelo estudo de viabilidade de equipamentos e da criação do
representante digital dos documentos do fundo. O AHMSM tem hoje, os representantes
digitais do fundo Comarca de Santa Maria disponíveis, com acesso via internet. A

77

consolidação do FCSM, replicado em formato digital, acrescenta mais uma
responsabilidade ao AHMSM, que é, zelar pela manutenção e acesso do conteúdo, por
outro lado, o órgão recebe um instrumento de pesquisa, o catálogo, que diminui o
manuseio dos documentos originais, possibilitando acesso rápido ao conteúdo.



OLIVEIRA, Kívia Viterbo de et al. Estudo comparativo de formatos de arquivo textuais
para fins de preservação digital de documentos arquivísticos. Niterói, RJ, 2017, 51 p.
Resumo: Trata do arquivo digital em formato textual para preservação digital. Aborda
os aspectos dos formatos PDF, PDF/A e ODF. Expõe o que são documentos digitais.
Aborda sobre o documento arquivístico digital mediante os desafios da preservação
digital. Explica preservação digital no que tange os formatos digitais textuais. Evidencia
a importância da preservação para a recuperação da informação. Expõe o crescente uso
do documento digital textual nas instituições. Tem como foco elaborar um estudo
comparativo dos formatos textuais PDF, PDF/A e ODF a fim de preservação a longo
prazo. Adota o método qualitativo por meio de levantamento das principais literaturas
da área, com a finalidade de relacionar as necessidades de preservação de documentos
arquivísticos textuais com os principais aspectos dos formatos textuais.



SIMIONATO, Ana Carolina. Modelagem conceitual DILAM: princípios descritivos de
arquivos, bibliotecas e museus para o recurso imagético digital. 2015. 200 f. Tese
(doutorado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de
Filosofia e Ciências, 2015.
Resumo: A veiculação das imagens em mídias sociais e na Web são exponenciais,
proporcionadas pelos dispositivos digitais que estão cada vez mais acessíveis. Dessa
forma, a expressiva quantidade de recursos compartilhados decorre das necessidades de
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captura imagética e suas formas de disseminação pela sociedade contemporânea.
Entretanto, por meio dessa quantidade, procedimentos, a localização e a recuperação
dessas expressões, são tarefas complicadas para o usuário pela variedade de recursos
descritos. Os processos de tratamento informacional, como a representação da
informação auxiliam na intervenção para recuperação desses registros. Nesse sentido,
como construir uma descrição do recurso imagético que seja integradora e contemple os
princípios da Arquivologia, da Biblioteconomia e da Museologia, os elementos do
domínio e a estrutura do ambiente na descrição das características do recurso? A partir
dos princípios descritivos dos três contextos e do ambiente digital, é proposto realizar
um estudo teórico do tratamento descritivo em especial do recurso imagético digital, em
arquivos, bibliotecas e museus, com uma abordagem investigativa em relação às
características integradoras e divergentes entre os seus princípios descritivos. O objetivo
geral é propor um esquema conceitual para o recurso imagético digital que contemple
arquivos, bibliotecas e museus, em domínio, ambiente e foco. A pesquisa é classificada
como teórico-aplicada e qualitativa, em relação aos objetivos de desenvolvimento
pautam em uma modelagem conceitual para integração do registro informacional. E
exploratória, pois realizou-se a coleta dos dados a partir deum levantamento
bibliográfico de nível nacional e internacional com intuito de elucidar o problema. Os
resultados apresentam as abstrações dos modelos conceituais existentes que abordam a
imagem digital no contexto de arquivos, bibliotecas e museus, os requisitos funcionais
baseados nas tarefas dos usuários, além do mapeamento dos atributos de diversos
padrões de metadados utilizando o método crosswalk. Portanto, o estudo resultou em
uma modelagem conceitual, apresentando entidades e atributos e seus grupos referentes
a imagem digital. Por fim, a concepção dessa estrutura é apresentada no diagrama da
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integração aplicável no ambiente digital de uma biblioteca, arquivo e museu,
denominado de DILAM.
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4. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS

4.1 CANAIS DE PESQUISA
4.1.1 Foram encontrados dez artigos. As revistas científicas de periódicos onde artigos
encontrados foram publicados são:
•

Informação Arquivística a revista da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de

Janeiro (AAERJ) apresentou dois artigos: Costa e Caporalli (2014) e Netto (2014).
•

Múltiplos Olhares da Ciência da informação revista eletrônica semestral apresentou dois

artigos: Alves e Lacerda (2017) e Camargo (2017).
•

Acervo a revista do Arquivo Nacional apresentou um artigo: Flores, Rocco e Santos

(2016).
•

Brazilian Journal of Information Science BRAJIS apresentou um artigo: Santos e Flores

(2017).
•

ÁGORA revista do curso de arquivologia da UFSC apresento um artigo: Leal da Silva

e Molin Bedin (2014).
•

Da Produção à Preservação Informacional: Desafios e Oportunidade CIDEHUS

apresentou um artigo: Flores, Rocco e Rodrigues (2017).
•

Fuentes, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa

Plurinacional apresentou um artigo: Pinho Lopes e Flores (2016).
•

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação RDBCI apresentou um

artigo: Brandão e Silva (2017).

4.1.2 Foram encontradas cinco Teses. Os Programas de Pós-Graduação onde as Teses
encontradas foram produzidas são:
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•

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UNESP Campus Marília

possui duas Teses: Simionato (2015) e Viana (2015).
•

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA possui uma Tese:

Lima (2009).
•

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG possui uma Tese:

Zaidan (2015).
•

Programa de Pós-Graduação em Gestão Empresarial da UNICEUB possui uma Tese:

Amador e Leonel (2016).

4.1.3 Foram encontradas dez Dissertações. Os programas de Pós-Graduação onde as
Dissertações encontradas foram produzidas são:
•

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UNB possui uma

Dissertação: Ferreira Costa (2013).
•

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da USP possui uma Dissertação:

Santos Luz (2016).
•

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UNESP possui uma

Dissertação: Davanzo (2016).
•

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSC possui uma

Dissertação: Lehmkuhl (2017).
•

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB possui uma

Dissertação: Santos Silva (2016).
•

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão da Educação da UFC possui

uma Dissertação: Teixeira (2015).
•

Programa de Pós-Graduação em Administração da UNISUL possui uma Dissertação:

Morais (2017).
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•

Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da

Informação da UCB possui uma Dissertação: Nascimento (2013).
•

Programa de Pós-Graduação em Informação Empresarial da ESEIG possui uma

Dissertação: Rocha (2015).
•

Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural da UFSM possui uma Dissertação:

Nunes (2014).

4.1.4 Google Acadêmico
O Google Acadêmico foi também utilizado na busca pelo termo SIGAD no período de
2013 a 2015 e encontrou 44 resultados, tendo em vista a imprecisão inerente a esta ferramenta
de busca em termos de resultados mais precisos foram eliminados 11 dos trabalhos recuperados
que uma vez observados não tratavam sobre SIGAD, totalizando 33 trabalhos. Entre estes
trabalhos se encontram duas Teses, oito Dissertações e seis Artigos, que foram explicitados nos
tópicos anteriores. Além destes trabalhos também foram encontrados 15 Trabalhos de
Conclusão de Curso e dois Anais de Congresso que estão sendo mencionados somente a título
de ilustração.
Cabe observar que nem sempre houve coincidência na apresentação das Teses e
Dissertações, por exemplo: as Teses Lima (2009) UFBA, Zaidan (2015) UFMG e Viana (2015)
UNESP UNB só foram recuperadas pelo Banco de Teses e Dissertações do CAPES.

4.2 AUTORES DE ARTIGOS
Na medida em que os artigos publicados em revistas científicas representam trabalhos
avaliados pelo Sistema de arbitragem das revistas científicas, portanto resultantes de pesquisas
consolidadas, arrolam-se a seguir os autores que mais publicaram os artigos encontrados:
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1. Daniel Flores, publicou 4 artigos, resumo do Lattes: Daniel Flores é Pesquisador CNPq
PQ2 - Bolsista de Produtividade em Pesquisa, Doutor em Documentação pela USal,
concluiu o Doutorado em “Metodologías y Líneas de Investigación en Biblioteconomía
y Documentación” - Universidad de Salamanca/España (Revalidado/reconhecido no
Brasil ao título de Doutor em Ciência da Informação pela UFRJ/IBICT com bolsa
CAPES). Desenvolveu estágio de Pós-Doutorado financiado pela Fundação Carolina na
Espanha em Documentos Digitais: Gestão e Preservação Digital. Concluiu o mestrado
em Engenharia de Produção na linha de pesquisa Tecnologia da Informação pela UFSM
- Universidade Federal de Santa Maria, tornou-se especialista em Organização de
Arquivos pela USP Universidade de São Paulo, graduou-se como bacharel em
Arquivologia pela UFSM. É líder dos Grupos de Pesquisa CNPq em Gestão Eletrônica
de Documentos Arquivísticos - Ged/A e do Grupo Patrimônio Documental
Arquivístico. Orientou bolsistas de Iniciação Científica. É Consultor de Projetos
Arquivísticos. Atualmente é Professor Associado do Departamento de Documentação
da Universidade Federal de Santa Maria, onde ministrou disciplinas de Arquivística,
Diplomática, Preservação Digital, Gestão Eletrônica de Documentos, Bases da GED e
suas linhas de pesquisa, Diplomática Contemporânea, Repositórios Arquivísticos
Digitais, Reprografia, Ética e Legislação Arquivística, Tecnologia da Informação I e II,
Digitalização de Documentos, Tópicos Avançados de Bancos de Dados para a
Arquivologia e orienta Estágios Supervisionados e Trabalhos de Conclusão de Curso,
ademais de coordenar Projetos de Pesquisa, Extensão e Ensino. Docente Permanente do
Mestrado Profissional em Patrimônio Cultural/PPGPPC-UFSM, Docente Colaborador
do Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos - PPGARQ - UNIRIO
e participou como docente do Curso de Especialização à distância em Gestão em
Arquivos (EAD), do Curso de graduação em Arquivologia/UFSM, do Curso de
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graduação em Sistemas de Informação da UFSM, do Mestrado em História da UFSM.
É Consultor da Capes, membro presencial da Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos - CTDE do CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos / Arquivo
Nacional. Participou dos Colegiados de Departamento e Colegiado do Curso de
Arquivologia, do Conselho do Centro de Ciências Sociais e Humanas e do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE da UFSM (Conselhos Superiores), ademais de
participar de Comissões Permanentes, Comissões de Legislação e Normas, de Ensino e
exercer cargos Administrativos como Coordenador e vice-coordenador do Curso de
Arquivologia/UFSM, Vice-coordenador do Mestrado em Patrimônio Cultural da UFSM
e Chefe substituto do Departamento de Documentação/UFSM. Foi o presidente
fundador da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul - AARS.
Orientou Dissertações de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Patrimônio
Cultural/UFSM, co-orientou dissertações de mestrado em Engenharia da Produção
(Tecnologia da Informação/PPGEP/UFSM), orientou monografias da Especialização
em Gestão em Arquivos - EAD/UFSM, além de ter orientado trabalhos de iniciação
científica e trabalhos de conclusão de curso nas áreas de Ciência da Informação, Ciência
da Computação e Arquivística. Atualmente coordena projetos de pesquisa e extensão.
Atua na área de Ciência da Informação, com ênfase em Arquivologia, sistemas digitais
em Bibliotecas e Museus. Em suas atividades profissionais interagiu com colaboradores
em co-autorias de trabalhos científicos. Em seu currículo Lattes os termos mais
frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural
são: Documentos Digitais, Preservação Digital, Gestão Arquivística de Documentos
Digitais, Sistema de Arquivos, Arquivologia, Arquivística, Projeto de Arquivo, GED,
Tecnologia da Informação, Gestão Eletrônica de Documentos, Automação em
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Arquivos, Documentos Eletrônicos, Digitalização de Documentos, Software Livre - SL.
Este currículo Lattes é atualizado por bolsistas do Grupo CNPq.
2. Brenda Couto de Brito Rocco publicou 2 artigos. Resumo do Lattes: Possui graduação
em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense (2004), especialização em
Gestão Estratégica pela Universidade Candido Mendes (2007), mestrado em Ciência da
Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação IBICT-UFRJ
(2013), doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (IBICTUFRJ); Tem experiência profissional em instituições arquivísticas, desenvolvendo
trabalhos nas áreas de gestão de documentos arquivísticos e documentos arquivísticos
digitais. Realiza conferências em eventos e ministra cursos a respeito desses temas; Foi
servidora do Arquivo Nacional (2006-2015), onde desenvolveu trabalhos a respeito de
documentos arquivísticos digitais. É membro da Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e, também, membro da
Câmara Técnica de Paleografia e Diplomática do CONARQ. Atualmente é Professora
Assistente do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos (DEPA) da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
e Coordenadora do curso de graduação em Arquivologia da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.
3. Henrique Machado dos Santos publicou 2 artigos. Resumo do Lattes: Possui graduação
em Arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria (2014). Atualmente é
arquivista lotado no Arquivo Geral da Universidade Federal do Rio Grande, mestrando
do Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural da UFSM e
integrante dos grupos de pesquisa CNPq-UFSM: Gestão Eletrônica de Documentos
Arquivísticos (GED/A) e Patrimônio Documental Arquivístico (PDA). Tem experiência
na área de Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas:
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preservação digital, gestão do conhecimento, diplomática contemporânea, gestão
eletrônica de documentos e software livre.
4. Vinícius Francisco Alves publicou 1 artigo. Resumo do Lattes: Possui graduação em
Arquivologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2016) e graduação em
Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2010). Atualmente é
bibliotecário da Rede Batista de Educação. Tem experiência na área de Ciência da
Informação, com ênfase em Ciência da Informação.
5. Lorena Stephanie de Camargo publicou 1 artigo. Resumo do Lattes: Mestranda em
Ciência da Informação, possui graduação em Arquivologia pela Universidade Federal
de Minas Gerais (2013) e pós-graduação em Administração de Projetos com ênfase em
Análise de Negócios e da Informação (2015). Atualmente é Coordenadora de Arquivo
da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Tem experiência na área de Ciência da
Informação, com ênfase em Arquivologia.
6. Eliandro dos Santos Costa publicou 1 artigo. Resumo Lattes: Professor Assistente do
Curso de Graduação em Arquivologia do Departamento de Ciência da Informação da
Universidade Estadual de Londrina. É Coordenador do Laboratório de Estudos
Arquivísticos (LabEArq), Vice Coordenador de Colegiado de Arquivologia,
Coordenador de projetos de ensino, pesquisa e extensão na área da Arquivologia.
Bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Mestre
em Engenharia da Produção pela mesma Instituição, na área de concentração de
Gerência de Produção e na linha de pesquisa de Métodos de Pesquisa Operacional, com
dissertação intitulada “O uso da Análise Contextual de Tarefas no processo de
desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Propriedade Intelectual”. Está cursando
o Doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (Unesp-Marília). Atua em pesquisas envolvendo temas como Descrição
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Arquivística, Classificação e Avaliação de Documentos. Recuperação da Informação
(RI), Sistemas Informatizados para a Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD),
Engenharia de Software, Ergonomia, Interface Humano-computador-IHC e Inovação.
7. Lucinéia de Araújo Caporalli publicou 1 artigo. O resumo Lattes não foi encontrado,
informações retiradas do artigo: Bacharel em Arquivologia pela Universidade Estadual
de Londrina.
8. Flavia de Melo Lacerda publicou 1 artigo. Resumo Lattes: Possui graduação em
Biblioteconomia (2010) e em Arquivologia (2015), Especialista em Gestão da
Informação e Pessoas (2016) e Mestranda em Ciência da Informação, todos os títulos
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é servidora pública no Centro
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Tem experiência na área de Ciência
da Informação, com ênfase em Biblioteconomia e Arquivologia.
9. Marcel Ferrante Silva publicou 1 artigo. Resumo Lattes: Professor Adjunto no Curso de
Gestão da Informação da FIC / UFG (atual). Doutorado em Ciência da Informação pela
UFMG (2013). Professor nos cursos de graduação de Sistemas de Informação e
Biblioteconomia da UFMG durante 2 anos (2008-2009). Mestre em Ciência da
Informação pela UFMG (2007). Especialista em Gestão Estratégica da Informação pela
UFMG (2005). Engenheiro de Telecomunicações pelo INATEL (2000). Técnico em
Eletrônica pelo CEFET-GO (1995).
10. Renata dos Santos Brandão publicou 1 artigo. O resumo Lattes não foi encontrado, de
acordo com o site escavador ela realizou graduação em Gestão da Informação na
Universidade Federal de Goiás no ano de 2016.
11. Sonali Paula Molin Bedin publicou 1 artigo. Resumo Lattes: Professora Assistente do
Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa CatarinaUFSC. Mestrado em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação da
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Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. Especialização em Desenvolvimento e
Gerenciamento de Sistemas de Informação em C&T pelo Programa de Pós-Graduação
da Universidade Federal do Rio Grande-FURG. Graduação em Biblioteconomia pela
Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC. Membro pesquisador participante
do Instituto de Pesquisas Biblion na linha de pesquisa Sustentabilidade em Unidades de
Informação. Membro pesquisador participante do Grupo de Pesquisa Gestão Estratégica
da Informação, Empreendedorismo e Inovação.
12. Suéllem Chrystina Leal da Silva publicou 1 artigo. Resumo Lattes: Mestranda do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação pela Universidade Federal de
Santa Catarina. Participa do Grupo de Pesquisa ITI-RG ligado ao Programa
PGCIN/UFSC. Possui graduação em Arquivologia pela Universidade Federal de Santa
Catarina (2013). Atuou como consultora de Gestão Documental pela empresa LS
Arquivos. Têm experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em
Arquivologia, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de sistemas; Gestão
Eletrônica

Arquivística

de

Documentos (GEAD);

classificação documental;

desenvolvimento e avaliação de softwares; elaboração de manuais de procedimentos e
projetos.
13. Ana Suely Pinho Lopes publicou 1 artigo. Resumo Lattes: Doutoranda em Ciência da
Informação/Jornalismo pela Universidade Fernando Pessoa, Porto/Portugal; Mestra em
Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria (2017). Graduada em
Arquivologia pela Universidade de Brasília (2005) e em Biblioteconomia e
Documentação pela Universidade Federal do Ceará (1985), Especialização em Gestão
de Projetos pela Universidade Católica de Brasília (1995). Membro do grupo de
pesquisa Gestão Eletrônica de Documentos Arquivísticos-Ged/A, do(a) Universidade
Federal de Santa Maria e Pesquisadora no grupo de pesquisa Estudos e Práticas de
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Preservação Digital, do(a) Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia.
Colaboradora da Rede Cariniana. Experiência em workshops de Gestão Documental,
com pesquisa em Preservação Digital. Ampla experiência em Consultorias de serviços
de Bibliotecas e Arquivos via contratos com organismos Internacionais.
14. Sérgio Ricardo da Silva Rodrigues publicou 1 artigo. Pesquisador, membro do Projeto
de Pesquisa. CNPq: Gestão Eletrônica de Documentos Arquivísticos-Ged/A; Possui
Diploma de Estudos Avançados em Filologia: Cuestiones de Lengua, Sociolinguística
y Crítica Textual españolas en su contexto histórico y filológico, Universidade de
Salamanca-USal (Espanha); Especialista em Tecnologias da Informação e da
Comunicação Aplicadas à Educação TIC,s, Universidade Federal de Santa Maria UFSM; Bacharel em Arquivologia, Universidade Federal de Santa Maria-UFSM;
Licenciado em Letras, Línguas Portuguesa e Española e suas Literaturas, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS. Doutorando em Filologia, Universidade de
Salamanca, USal (Espanha). Foi bolsista CNPq de pesquisa e Iniciação Científica na
Graduação, e de Aperfeiçoamento, após Licenciado; Foi professor do ensino
fundamental e médio em Porto Alegre; Foi Professor-substituto na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, no Curso de Letras, disciplinas de Terminologia
e Linguística; Ministra cursos de ferramentas digitais para Arquivologia: ICA-AtoM e
Archivematica, juntamente com o Grupo de Pesquisa Ged/A; Consultor em
Arquivologia; Tradutor para ferramentas digitais, na plataforma Transifex.
15. Adriana Hekert Netto publicou 1 artigo. Resumo do Lattes: Especialista em Gestão em
Arquivos, Universidade Federal de Santa Maria (2012), Bacharel em Arquivologia,
Universidade Federal de Santa Maria (2005), e Técnica em Informática, Faculdade
Santa Clara (2009), atuando principalmente nos seguintes temas: arquivo, políticas
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arquivísticas, gestão arquivística de documentos eletrônicos e segurança dos
documentos digitais.
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5. CONCLUSÃO

Pelos resultados deste estudo concluímos que o conceito de SIGAD começou a ser mais
abordado a partir do ano de 2013. A pesquisa realizada nas fontes primárias e secundárias de
informação demostrou que:


O Programa de Pós-Graduação que mais produziu conteúdo sobre o termo SIGAD dos
trabalhos observados é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (9
resultados), sendo o da UNESP (3 resultados) o que mais produziu entre os Programas
de Pós-Graduação.



Os anos com maior número de produção de artigos sobre o tema SIGAD resgatados na
pesquisa foram: 2017 (5), 2014 (3) e 2016 (2).



Os anos com maior número produção de Teses sobre o tema SIGAD resgatados na
pesquisa são: 2015 (3), 2016 (1) e 2009 (1).



Os anos com maior número de produção de Dissertações sobre o tema SIGAD
resgatados são: 2016 (3), 2017 (2), 2015 (2), 2013 (2) e 2014 (1).

Acreditamos que o crescimento da produção de documentos digitais esteja ligado ao
crescente emprego das tecnologias no tratamento, produção e disseminação da informação.
Estes fatos demonstram a necessidade de uma gestão documental digital cada vez mais
eficiente.
O documento digital é o futuro e, assim, a gestão de documentos digitais principalmente
voltada para os Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos torna-se
imprescindível para a preservação da informação. A produção de literatura voltada para o tema
SIGAD está crescendo e acredita-se que esta irá expandir-se ainda mais, com vistas a abranger
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e se adaptar ao constante fluxo de produção de informação e de criação de novas tecnologias
de suporte e armazenamento de informação.
Acreditamos que é necessário que os arquivistas e demais profissionais voltados para a
gestão de documentos digitais preparem-se cada vez mais para enfrentar os desafios trazidos
pelas novas tecnologias, principalmente no que diz respeito à adoção de softwares de gestão de
documentos digitais, utilizados nos SIGADs a fim de promover a gestão e a preservação da
informação de maneira segura, eficiente e responsável.
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ANEXO A
Bibliografia dos Programas das disciplinas de Gestão de Documentos I e II do Curso de
Arquivologia da UFF:
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