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Organização de Arquivos 

• Organização e Administração de Arquivos 
 

– Fases: 

 

– 1 - Levantamento de dados; 

– 2 - Análise dos dados coletados; 

– 3 - Planejamento; e 

– 4 - Implantação e acompanhamento. 

 

 

 



Organização de Arquivos 

• 1 - Levantamento de dados 
 

– Ter conhecimento detalhado sobre a instituição, sua 
estrutura e alterações, objetivos e funcionamento. 

 

– Normas = estatutos, regimentos, regulamentos, 
organogramas, documentos constitutivos; 

– Documentação = gênero, espécie, modelos, formulários, 
arranjo, classificação, médias de arquivamento/dia, 
controle de empréstimo, processos para conservação e 
restauração,  manuais, códigos de classificação; 

 

 

 



Organização de Arquivos 

 

– Pessoal = nº de pessoas, qualificação, salários, 
escolaridade, formação profissional; 

– Equipamentos = quantidade, modelos, estado de 
conservação; 

– Situação física do acervo = extensão da área ocupada, 
condições de iluminação, umidade, estado de conservação 
das instalações, proteção contra incêndio; e 

– Meios de comunicação do acervo = telefones, fax. 

 

 

 



Organização de Arquivos 

• 2 - Análise dos dados coletados 
 

– Procede-se à análise da situação do arquivo por meio de 
um diagnóstico. 

 

– Diagnóstico: é a análise de informações básicas 
(quantidade, localização, estado físico, condições de 
armazenamento, grau de crescimento, frequência de 
consulta e outras) sobre os arquivos, a fim de implantar 
sistemas e estabelecer programas de transferência, 
recolhimento, microfilmagem, conservação e demais 
atividades. 

 

 



Organização de Arquivos 

• DIAGNÓSTICO 

 

– É a análise dos aspectos relacionados aos arquivos da 
instituição, de forma a identificar, falhas ou lacunas 
existentes: instalações físicas; condições ambientais; 
condições de armazenamento; estado de conservação do 
documento; espaço físico ocupado; volume documental; 
controle de empréstimos; recursos humanos; acesso à 
informação; gênero dos documentos; arranjo e 
classificação dos documentos; tipo de acondicionamento; 

 

 



Organização de Arquivos 

• DIAGNÓSTICO 

 

– Visão Maximalista: 

 

• representa o levantamento da situação arquivística do 
conjunto de organismos que formam um governo 
federal, estadual ou municipal, ou até mesmo da 
situação arquivística de países. As pesquisas sobre as 
políticas arquivísticas desenvolvidas por países, a 
realidade de seus sistemas, os seus fracassos e 
sucessos.  

 

 



Organização de Arquivos 

• DIAGNÓSTICO 

 

– Visão Minimalista: 
 

• consiste na observação dos problemas arquivísticos das 
organizações, no estudo de caso e na procura em 
construir objetos de pesquisa e propor soluções para os 
problemas detectados (estudo de problemas específicos, 
de casos particulares).  

 



Organização de Arquivos 

• DIAGNÓSTICO 

 

– A análise deve ter dois focos: 

 

• 1 - Institucional 

– Tempo histórico de existência; tamanho de 
diversidade do acervo; variação e abrangência da 
atividades presentes e passadas; nº de pessoas 
vinculadas e características estruturais; uso de TI´s 
variadas. 



Organização de Arquivos 

• DIAGNÓSTICO 

 

– A análise deve ter dois focos: 

 

• 2 - Documental 

– Quantidade dos documentos; características 
diplomáticas; conteúdos informacionais genéricos; 
unidades físicas de arquivamento; modo original de 
arquivamento; existência e modo de uso da TI; 
características de instalações e situação dos acervos 
no que se refere à preservação. 

 



Organização de Arquivos 

• 3 - Planejamento 
 

– Fase posterior à coleta e análise de dados. É absolutamente 
indispensável que o arquivo tenha condições de cumprir 
sua finalidade e função institucionais. 

 

 



Organização de Arquivos 

– Alguns elementos a serem considerados no planejamento:  

• posição do arquivo na estrutura da instituição;  

• (des)centralização de serviços de arquivo;  

• escolha adequada dos métodos de arquivamento;  

• estabelecimento de normas de funcionamento;  

• recursos humanos;  

• instalações e equipamentos adequados;  

• constituição de arquivos intermediário e permanente;  

• recursos financeiros. 

 

 



Organização de Arquivos 

• 4 - Implantação e acompanhamento 
 

– Todo projeto ocasiona mudanças e gera resistência por 
parte de alguns colaboradores, por isso é essencial uma 
campanha de sensibilização previamente à implantação 
para esclarecer a importância dos procedimentos para o 
desenvolvimento institucional e treinamento do pessoal nas 
novas rotinas. 

– Os responsáveis pela gestão documental devem elaborar o 
MANUAL DO ARQUIVO. Esse instrumento é de extrema 
importância para o funcionamento eficiente, uniforme e 
contínuo do arquivo. 

 



Organização de Arquivos 

• Os MANUAIS devem conter: 

 

– Apresentação, objetivos e abrangência do manual;  

– Informações sobre os arquivos da instituição, suas 
finalidades e responsabilidades;,sua interação e 
subordinação; 

– Organogramas e fluxogramas; 

– Conceitos gerais de arquivo, definição das operações de 
arquivamento, terminologias; 

 



Organização de Arquivos 

• Os MANUAIS devem conter: 

 

– Detalhamento das rotinas, modelos de carimbos e 
formulários utilizados, plano de classificação de documentos 
com seus respectivos códigos e índices; e 

– Tabela de temporalidade de documentos, que, pela sua 
amplitude, poderá ser apresentada em separado. 

 


