
A
R

Q
U

IV
O

 C
E
N

T
R

A
L
/S

E
C

O
/G

S
G

/P
R

A
D

U
N

IV
E
R

S
ID

A
D

E
 F

E
D

E
R

A
L
 D

O
 M

A
T
O

 G
R

O
S
S
O

 D
O

 S
U

L

oções de ArquivamentoN

UFMS

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO DO SUL

IMPORTANTE

3

documentos a serem encaminhados ao Arquivo, cópias e documentos que 
tenham diversas vias que são arquivadas por outros setores não precisam ser 
guardados, assim evita-se sobrecarregar o Arquivo Central de documentos 
repetidos ou que não tem validade.

No caso de eventuais dúvidas sobre a destinação dos documentos, 
entrar em contato com o Arquivo Central no ramal 7084.

Deve-se sempre utilizar o bom senso na hora de selecionar os 

Evitar o arquivamento de cópias, rascunhos, bilhetes, fax;

Procurar arquivar apenas uma via dos documentos;

Lembrar que documento não é local de recados, só fazer anotações que 

forem estritamente necessárias (como por exemplo, os despachos);

Utilizar o mínimo de grampos e clipes e somente se for indispensável;

Panfletos, propagandas e informativos de outras empresas ou 
Instituições não precisam ser arquivados, a não ser nos casos em que tais 
documentos tiverem algum tipo de valor histórico para a Instituição.

Célia Maria da Silva Oliveira - Reitora
João Ricardo Filgueiras Tognini - Vice-Reitor

 Julio César Gonçalves - Pró-Reitor de Administração
João Jair Sartorello - Gerente da GSG

Equipe Técnica do Arquivo Central: 
Maria Francisca Resende – Chefe 

Debora Resstel Ribeiro – Arquivista
Edson da Silva Farias – Gráfico

Jandyr Alves Rabello – Arquivista
Lindalva Barcelos Menezes – Auxiliar Administrativo

Nilson Bráulio – Técnico em Tecnologia da Informação
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DOCUMENTO

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

É formado pelo acúmulo natural de documentos, seu objetivo principal 
é guardar e preservar documentos a fim de fornecer informações necessárias 
para utilizações futuras.

O termo “arquivo morto” é utilizado de maneira equivocada, pois 
entende-se por morto o que não tem mais utilidade, logo não existem motivos 
para se arquivar um documento que nunca mais será utilizado. Um arquivo só 
deve manter os documentos que ainda poderão ser utilizados, mesmo que 
eventualmente, para fins administrativos ou históricos.

expressa. O principal motivo de criação do Documento de Arquivo é provar, 
testemunhar algo, sendo que o tipo de conhecimento registrado em cada 
documento é único.

É o registro de qualquer informação, é através dele que o homem se 

Cada documento é único, ou seja, as cópias não possuem o mesmo 

valor probatório (de testemunhar algo) dos originais.

Os conjuntos de documentos representam as relações internas e 

externas da Instituição, suas funções, atividades e estrutura.

Um documento perde seu significado se for arquivado em um conjunto 

de documentos de origem diferente da dele (por exemplo: uma pasta funcional 

não deve ser arquivada juntamente com os livros de protocolo). Um conjunto de 

documentos deve ser preservado sem dispersão, mutilação ou acréscimos 

indevidos.

Se um documento não foi produzido ou recebido pelo órgão, não deve 

ser mantido em seu conjunto de documentos. Não se deve misturar documentos 

de origens diversas, ou seja, um documento só terá valor se integrado a um 

conjunto próprio.

CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS
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Utilizar sempre caixas para arquivar os documentos, dando prioridade 

às caixas plásticas (chamadas de poliondas), pois as de papelão possuem 

grande quantidade de elementos ácidos que são um dos piores fatores de 

deterioração dos documentos ao longo do tempo.

Utilizar estantes e armários de metal, pois os móveis de madeira podem 

ser atacados por cupins e outros insetos.

Afastar os documentos de produtos inflamáveis.

Evitar grampos e clipes de metal, pois eles enferrujam e acabam 

danificando os documentos. Se possível, utilizar grampos trilho e clipes plásticos.

Manter o ambiente limpo e arejado, pois os papéis são feitos de células 

vivas que precisam de oxigênio e ventilação para evitar que se deteriorem; é pelo 

mesmo motivo que as caixas arquivo possuem aberturas. A limpeza do local 

também é fundamental no combate à proliferação de fungos e bactérias que não 

apenas danificam os documentos, mas também causam danos à nossa saúde.

Não comer nem guardar alimentos perto de arquivos para evitar 

insetos.

Não arquivar papel de fax, pois, com o tempo, a tinta se apaga; se for 

realmente indispensável o arquivamento, providenciar uma cópia.

A incidência direta da luz (natural ou artificial) pode causar ama-

relamento, desbotamento e ressecamento do papel.
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