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RESUMO 

 

SANTOS, Nanci Moreira dos.  Requisitos para sistemas informatizados de gestão 

arquivística: um olhar sobre a autenticidade e a cadeia de custódia dos documentos no 

SIPAC das IFES na Bahia. Salvador - BA, 2019.  147 f.   Dissertação (Mestrado em Ciência 

da Informação) - Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciência da Informação, Salvador 

– BA, 2019. 

 

Este trabalho, intitulado “Requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística”, tem 

como objetivo analisar a conformidade do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos (SIPAC) das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) na Bahia em relação 

às funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e preservação, propostos pelo 

e-Arq Brasil e aos aspectos de infraestrutura institucional, gerenciamento do documento 

digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança, preconizados pela Resolução 43 do 

CONARQ que garantam a autenticidade e a cadeia de custodia dos documentos gerados e 

armazenados. Os documentos arquivísticos das IFES são produtos das atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e inovação para o alcance da missão institucional. Documentos desta 

natureza servem de apoio à administração para as tomadas de decisões, e; como fonte de 

prova jurídica, garantia dos direitos dos cidadãos e memória das IFES. A adoção dos sistemas 

integrados e informatizados de gestão pelas IFES desafia as áreas de arquivos e de tecnologias 

da informação na busca de soluções para a preservação da cadeia de custódia dos documentos 

digitais por meio de requisitos que garantam a confiabilidade e a autenticidade dos registros 

informacionais pelos prazos necessários. A pesquisa é de abordagem qualitativa e 

quantitativa; em relação aos objetivos é exploratória e descritiva, aos procedimentos é 

bibliográfica, documental, estudos de caso e de levantamento empírico. Foi aplicado um 

questionário estruturado aos servidores lotados nas unidades de tecnologia da informação e 

nas unidades de arquivo e protocolo. Os resultados revelam que o SIPAC não possui 

requisitos necessários para a cadeia de custódia dos documentos gerados e armazenados em 

conformidade com o RDC - Arq. Recomenda-se com base na análise realizada que os gestores 

das IFES da Bahia: assimilem a relevância das politicas de informações institucionais e a 

inserção de diretrizes voltadas aos procedimentos, técnicas e princípios de gestão arquivísticas 

de documentos nos Planos de Desenvolvimento Institucional; articulem as áreas de tecnologia 

da informação e de arquivos e protocolos na busca de soluções para a autenticidade dos 

registros e a manutenção destes em cadeias de custódias confiáveis; disseminem que um 



 
 

 
 

 
  

sistema de informação gerencial eficiente  e eficaz para as IFES esteja na condição de um 

sistema integrado e informatizado de gestão em conformidade com os requisitos e aspectos de 

autenticidade dos registros informacionais e da manutenção destes em uma  cadeia de 

custódia. 

 

 

Palavras-chave: Autenticidade e cadeia de custódia. Gestão Arquivística de documentos. 

Políticas e tecnologias de informação. Sistema integrado de patrimônio, administração e 

contratos.



 
 

 
 

 
  

ABSTRACT 

 

SANTOS, Nanci Moreira dos. Requirements for computerized archival management 

systems: a look at the authenticity and custody chain of documents at the SIPAC of IFES in 

Bahia. Salvador - BA, 2019. 147 f. Dissertation (Master in Information Science) - Federal 

University of Bahia, Institute of Information Science, Salvador - BA, 2019. 

 

This work, entitled “Requirements for computerized archival management systems”, aims to 

analyze the conformity of the Integrated System of Patrimony, Administration and Contracts 

(SIPAC) of the Federal Institutions of Higher Education (IFES) in Bahia, in relation to the 

functionalities of the security requirements, storage and preservation, proposed by e-Arq 

Brazil and the aspects of institutional infrastructure, digital document management and 

technology, technical infrastructure and security, recommended by CONARQ, Resolution 43, 

that guarantee the authenticity and custody chain of the generated and stored documents. The 

IFES archival documents are products of teaching, research, extension and innovation 

activities to achieve the institutional mission. Documents of this nature serve to support the 

administration in making decisions, and; as a source of legal evidence, guarantee of citizens' 

rights and memory of the IFES. The adoption of integrated and computerized management 

systems by IFES challenges the areas of archives and information technologies in the search 

for solutions for the preservation of the custody chain of digital documents through 

requirements that guarantee the reliability and authenticity of informational records by 

necessary deadlines. The research has a qualitative and quantitative approach; in relation to 

the objectives it is exploratory and descriptive, the procedures are bibliographic, 

documentary, case studies and empirical survey. A structured questionnaire was applied to 

servers located in the information technology units and in the file and protocol units. The 

results show that SIPAC does not have the necessary requirements for the custody chain of 

the documents generated and stored in accordance with the RDC - Arq. Based on the analysis 

carried out, it is recommended that the managers of the IFES of Bahia: assimilate the 

relevance of the policies of institutional information and the insertion of guidelines aimed at 

procedures, techniques and principles of archival management of documents in Institutional 

Development Panels; understand that integrated management systems are management 

information systems and those, within a telematic society, are in the condition of 

computerized management systems, however, not all management information systems are in 

the condition of an integrated management system; articulate the areas of information 



 
 

 
 

 
  

technology and files and protocols in the search for solutions for the authenticity of records 

and their maintenance in reliable chains of custody; disseminate that an efficient and effective 

management information system for the IFES is in the condition of an integrated and 

computerized management system in accordance with the requirements and aspects of 

authenticity of informational records and their maintenance in a chain of custody. 

 

 

Keywords: Authenticity and chain of custody. Archival management of documents. 

Information policies and technologies. Integrated system of patrimony, administration and 

contracts. 
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1 INQUIETAÇÕES SOBE À AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES 

PRODUZIDAS E ARMAZENADAS NO SIPAC DAS IFES 

 

A interdisciplinaridade é uma das características da Ciência da Informação 

(CI), que assim como outras áreas do conhecimento (Arquivologia, Biblioteconomia, 

Administração, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, dentre outras) 

buscam subsídios necessários ao seu desenvolvimento nos diferentes campos dos 

saberes. Os estudos em CI articulam diálogos com outros campos disciplinares  

possibilitando promover pesquisas que explore o seu objeto – a informação social
1
. 

Tais diálogos  promovem o aperfeiçoamento e desenvolvimento da CI enquanto um 

campo interdisciplinar. 

A CI surgiu após a explosão informacional ocorrida durante a revolução 

científica e tecnológica pós Segunda Guerra Mundial, por volta de 1950, como 

resultado das grandes transformações políticas, tecnológicas e sociais que contribuíram 

para um crescimento exponencial dos registros de informação
2
. De acordo com 

Pinheiro (1999, p. 175), [...] o que importa é o registro do conhecimento científico, a 

memória intelectual da civilização e no segundo, as tecnologias de informação. 

Segundo Borko (1968, p.3) é  

uma disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da 

informação, as forças que governam seu fluxo, e os meio de processá-la para 

otimizar sua acessibilidade e uso. A CI está ligada ao corpo de 

conhecimentos relativos à origem, coleta, organização, armazenagem, 

recuperação, interpretação, transmissão, transformação e uso de informação. 

Ela tem tanto um componente de ciência pura, através de pesquisa dos 

fundamentos, sem atentar para sua aplicação, quanto um componente de 

ciência aplicada, ao desenvolver produtos e serviços. (tradução nossa)
3
. 

 

Para Le Coadic (2004, p. 25), a CI “[...] tem por objeto o estudo das 

propriedades gerais da informação (natureza, gênese, efeito), e a análise de seus 

                                                           
1Informação social é conjunto estruturado de representações mentais codificadas (símbolos, significantes) 

socialmente contextualizadas e passiveis de serem registradas num qualquer suporte material (papel, filme, disco 

magnético, ótico, etc. e/ou comunicadas em tempos e espaços diferentes (...) sendo que o que a “coisifica” como 

fenômeno social é a linguagem, seus signos e significados (RIBEIRO, F.; SILVA, A. M. B. da, 2003, p. 5). 
2 Os registros de informações são representações documentárias, no sentido de produto, ou resultado da representação 

documentária, no sentido de processo. (ORTEGA, C.D; LARA,M.L.G., 2020, p.9) 
3 No original: “a discipline that investigates the properties and behavior of information, the forces that govern its 

flow, and the means of processing it to optimize its accessibility and use. CI is linked to the body of knowledge 

regarding the origin, collection, organization, storage, retrieval, interpretation, transmission, transformation and use 

of information... It has both a component of pure science, through research of the Fundamentals, without paying 

attention to its application, as a component of applied science, when developing products and services.” (Borko, 

1968, p.3). 
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processos de construção, comunicação e uso”. Segundo Saracevic (1997), o progresso 

real na CI e, por extensão, a recuperação da informação ocorreu quando foram 

alcançados os aspectos sociais e humanos. Saracevic ainda defende a CI “como um 

projeto centrado no homem envolvendo abordagem interdisciplinar dos sistemas de 

informação” (SARACEVIC, 1997, p. 22 – tradução nossa)
4
. 

Enquanto campo do conhecimento a CI é direcionada às questões científicas e à 

prática profissional de compreensão dos problemas de comunicação e de seus registros 

entre os seres humanos no contexto social, institucional e individual de suas 

necessidades de informação (SARACEVIC, 1996). 

Nesta perspectiva, as instituições podem ser vistas como sistemas que 

processam informações, coletam dados, organizam e os transformam em 

conhecimentos que lhe sejam úteis. No entanto, muitas das vezes, as instituições têm a 

informação que necessitam, mas não sabem que as possuem. Em outras oportunidades, 

as instituições sabem das informações que possuem, mas não conseguem recuperá-las . 

O que os gestores necessitam é entender como e onde a informação deve estar 

armazenada para usá-la.  

As necessidades de informação são dinâmicas e o seu processamento acarreta 

novas necessidades, sendo indispensável avaliar constantemente as prioridades 

informacionais da instituição (CHOO, 2003). Segundo Moresi  

a tecnologia da informação (TI) tem possibilitado às instituições gerar e reter 

grandes volumes de informação. Neste sentido, os Sistemas Integrados de 

Gestão precisam ser considerados  no fluxo informacional, como subsídios as 

tomadas de decisões administrativas (2006, p. 288). 

 

O emprego das informações depende do seu tratamento desde a produção, 

armazenamento até a sua utilização (SANTOS; FLORES, 2015). A implantação de um 

sistemas integrado de gestão pelas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

com vistas à  gestão arquivística de documentos digitais (GADD)
5
 é uma constante na 

informatização dos fluxos das informações orgânicas
6
. A informação orgânica é 

                                                           
4 No original: Real progress in information science, and by extension in IR, will come when we achieve this. As 

mentioned, lately, the NSF has championed human-centered design involving an interdisciplinary approach to 

information systems (SARACEVIC, 1997, p. 22). 
5 No e-ARQ Brasil, a gestão arquivística de documentos digitais é definida como “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” (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p.10). 
6 Para os arquivistas canadenses Rosseau e  Couture (1998, p.63-64), “a informação orgânica é aquela elaborada, 

expedida ou recebida no âmbito da missão de um organismo [...] pode ser verbal ou registrada num suporte como o 

papel, a fita magnética, o vídeo, o disco óptico ou o microfilme [...] registradas dá origem aos arquivos”. 
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essencial para a gestão das instituições, pois ampara a tomada de decisão, integra os 

vários subsistemas e subsidia a instituição a alcançar suas metas (AMORIM, 2011).  

O fluxo das informações orgânicas envolvem as atividades-meio e fim de  uma 

instituição. As atividades –meio correspondem ao conjunto de operações (compra de 

equipamentos, contratação de pessoal, pedido de materiais ao almoxarifado, 

manutenção/conserto de aparelhos, pagamento de contas, etc.)  que auxiliam e 

viabilizam à consecução das atividades-fim, que são as  atribuições específicas que 

resulta  na finalidade de uma instituição. No caso das IFES, as atividades-meio 

viabilizam as atividades de ensino, pesquisa,  extensão e inovação. 

Rocco (2013) argumenta que o aumento da produção documental se deu pela 

mudança de paradigma, na qual a informação passou a ser o centro das atividades 

desenvolvidas pelas IFES, demandando abordagens para tratá-las. Zaccarelli (1986, p. 

86) cita que a função das IFES é “transformar as informações dos registros do 

conhecimento” em “conhecimentos das informações disseminadas e usados na 

sociedade”. 

Os sistemas integrados de gestão oferecem serviços que servem de subsídios à 

transformação das informações disseminadas e usadas na administração para promover 

a geração de conhecimentos nas IFES. Para Tanto, são necessários à assimilação de 

procedimentos voltados à racionalização da produção documental no âmbito dos 

ambientes digitais das IFES (GERONIMO, 2014).  

Gerônimo (2014, p. 21) ressalta a importância das IFES compreenderem o 

papel dos sistemas integrado de gestão no sentido de proporcionar o acesso as 

informações e da racionalização da produção de documentos na comunidade 

universitária. “Os sistemas integrado de gestão, no entanto precisam dispor de 

metodologias e técnicas bem definidas, que auxiliem,  o avanço tecnológico que  vem 

modificando os mecanismos de registro de informação nas instituições [...]” 

(RONDINELLI, 2005, p. 24).  

Oliveira (2004, p. 61) define  sistemas integrado de gestão “como processos 

utilizados para transformar dados em informações que contribuem para o 

desenvolvimento institucional das IFES. Por isso, a informação digital deve ser segura 

e preservada, e possuir a mesma credibilidade que o suporte físico”. A informação 

digital é um tipo de informação com os mesmos objetivos da informação 

convencional, mas com características específicas tais como: representada por uma 
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sequência de bits, armazenada em um ou mais suportes digitais, necessita de um 

hardware e de um software, de mecanismos de busca e recuperação, além de um 

conteúdo dissociado do suporte (FERREIRA, 2006). Atualmente, o Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos 

conhecido como e-ARQ Brasil, estabelecido pela Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos, publicado em 2009 e 

atualizado em 2011, considera “a existência de um importante legado de documentos 

arquivísticos em formato digital. Segundo o Conselho Nacional dos Arquivos  

(CONARQ) (2004, p.2): “os documentos arquivísticos [...] precisam ser autênticos 

para fornecer evidências de suas ações. ”. 

A necessidade de um sistema que integrasse totalmente as atividades 

acadêmicas, de Recursos Humanos e atividades administrativas fez com que algumas 

IFES partissem em busca de soluções através dos sistemas integrado de gestão, 

visando a integração dos setores e fluxos de informações funcionais em um único 

sistema de computador que possa atender a todas as necessidades da instituição. 

Alguns autores ao definirem sistemas integrado de gestão, são unânimes em afirmar 

que “um sistema de gestão totalmente integrado deverá abranger todos os requisitos 

estipulados pelas normas de aplicação, sendo gerais ou setoriais, de funções 

específicas ou processos de funções genéricas, e a gestão deve se estender para todas 

as partes do negócio para que as instituições obtenham benefícios significativos da 

integração (GIANNI e GOTZAMANI, 2015) – (tradução nossa)7 

Esse processo é possível por meio de um Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos (SIGAD)8, nas fases corrente e intermediária. Flores  e 

outros (2016, p.121) consideram que a proposta dos requisitos dispostos no e-ARQ 

Brasil atende a manutenção das cadeias de custodia de documentos arquivísticos pois 

“as fases corrente e intermediária serão contempladas pelo SIGAD e, após o 

cumprimento dos prazos estabelecidos, este deverá exportar os documentos de valor 

                                                           
7 No original: “Several definitions are drawn for the integrated management system (IMS) emphasizes that a fully 

integrated management system should cover all the requirements stipulated by the standards of application, being 

general or sectoral, function-specific or function-generic, and the management processes should extend into all parts 

of the business in order for organizations to derive significant benefit from integration”.(GIANNI, M.; 

GOTZAMANI, K., 2014, p. 02). 
8 Um SIGAD - é um software que foi "... desenvolvido para produzir, receber, armazenar, dar acesso e destinar 

documentos arquivísticos." ... pode ser composto por software único ou vários softwares integrados, adquiridos ou 

encomendados. Entretanto, seu sucesso dependerá da implantação prévia de um programa de Gestão Arquivística de 

Documentos. Fonte: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Modelo de requisitos para sistemas informatizados 

de gestão arquivística de documentos; e-ARQ BRASIL. Versão 11. Rio de Janeiro: 2011. 134 p. Disponível em: 

www.conarq.arquivonacional.gov.br. Acesso em 22/06/2018. 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/


22 
 

 
 

 
  

permanente para um repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq)9”. Esse 

cenário se contextualiza com o aumento da velocidade de acesso à Internet e a 

tecnologia de armazenamento de dados, em que foi instituído o Processo Eletrônico 

Nacional (PEN)10, cujo objetivo principal é construir uma solução de acesso à 

informação por meios eletrônicos, que possa ser adotada por qualquer ente federativo, 

órgão ou entidade pública (BRASIL, 2015).  

O projeto PEN foi estabelecido pelo Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 

2015, no qual se determina que órgãos e instituições públicas desenvolvam uma 

infraestrutura para que possam produzir seus processos em ambiente digital, 

comtemplando também as IFES. Menezes (2015) esclarece que o PEN é uma iniciativa 

conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública para a 

construção de uma infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico.  É a 

construção de uma solução que pode ser utilizada por qualquer ente federativo, órgão 

ou entidade pública, independentemente de sua área de atuação específica 

(MENEZES, 2015). "É um projeto de gestão pública, que visa a obtenção de 

substanciais melhorias no desempenho dos processos da administração pública, com 

ganhos em agilidade, produtividade, satisfação do público usuário e redução de 

custos"(MPOG, 2015c). 

Diante deste cenário as IFES investem em sistemas integrados de gestão que 

associam os dados e processos da instituição em um único sistema. Nessa direção, as 

IFES, resolveram atuar numa perspectiva de cenário em que houvesse 

interoperabilidade e integração de sistemas, a fim de assegurar a geração de 

informações íntegras à comunidade acadêmica e aos gestores da instituição. Hypolito e 

Pamplona (2000) inferem  que a utilização dos sistemas integrado de gestão, se adequa 

a essa nova e forte tendência da tecnologia como instrumento estratégico. A  

implantação  de  um  sistemas integrado de gestão  envolve  mudanças  nos  processos  

de  negócio  de  uma  instituição,  que  visam  melhorias  no  desempenho  e fluxo dos  

processos  e  informação,  mas  na  relação  desses  com a  gestão  e  estrutura  

                                                           
9 “RDC-Arq é uma solução que apoia o gerenciamento dos materiais digitais, pelo tempo que for necessário, e é 

formado por elementos de hardware, software e metadados, bem como por uma infraestrutura organizacional e 

procedimentos normativos e técnicos capazes de manter autênticos os materiais digitais, e preservá-los e prover 

acesso a eles pelo tempo necessário”. Fonte: Resolução n° 43, de 04 de setembro de 2015. Disponível em: 

http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/diretrizes_rdc_arq.pdf. Acesso em 22/06/2018. 
10 Amaral e Uchôa(2013, p. 5) definem os Processos Eletrônicos Nacional como aqueles cujos “documentos de 

origem podem ter sido gerados ou não em meio eletrônico, mas em que os atos processuais são processados, 

armazenados e disponibilizados por meio eletrônico”. 

http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/diretrizes_rdc_arq.pdf
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organizacional da instituição, além das mudanças nas relações das pessoas envolvidas 

com os recursos de TI. Silva e Fleury (2003) destacam que cada vez mais e com maior 

assiduidade as IFES utilizam o SIG nas suas atividades acadêmicas e administrativas. 

Segundo Laudon e Laudon (2010, p. 14), “o fluxo contínuo de inovações na 

tecnologia de informação está transformando mundo tradicional dos negócios”. Ou 

seja, à medida que o comportamento gerencial muda, modifica-se também o modo 

como o trabalho é organizado, coordenado e avaliado. Assim, para que as IFES  

tenham uma administração comprometida com a melhoria da qualidade dos serviços 

que presta, utilizam os SIG que auxiliam no desenvolvimento de suas atividades meio 

e fim.  Neste contexto, muitas optam por utilizar os Sistemas Enterprise Resource 

Planning (ERP)
11

 como solução tecnológica para informação. O ERP tem a finalidade 

de dar suporte e automatização à maioria das funções da instituição, isto é, acadêmico, 

finanças, contabilidade, recursos humanos etc. Rodrigues (2009) ressalta que a 

inserção dos ERP nas IFES representa um impacto significativo na administração 

central e acadêmica de suas rotinas. Estes sistemas são soluções de software que 

suprem as necessidades institucionais, pois permitem que diferentes unidades/órgãos 

compartilhem dados e informações em um único sistema. 

Segundo Souza e Saccol (2012), a implantação de um sistema ERP requer  

mudanças organizacionais que implicam nos métodos de trabalho, comunicação e de 

procedimentos. Os sistemas ERP foram adquiridos pelas IFES através de um termo de 

cooperação técnica e financeira mediante descentralização de créditos orçamentários e 

repasses financeiros em favor de outra IFES: a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

O Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) é 

considerado um ERP que auxilia as IFES no gerenciamento dos documentos gerados, 

recebidos e acumulados em ambiente virtual, reduzindo o uso de papel e otimizando 

rotinas de trabalho, com ganhos em agilidade, produtividade, transparência e redução 

de custos. Batista (2012) pontua que sendo uma ferramenta permite a produção, 

edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, de forma online, 

no desenvolvimento de  suas atividades fins e meio, que se constituem em um “pacote” 

pronto e comercializado para diferentes instituições e, por isso, necessita de certa 

                                                           
11 Segundo Hicks (1997, P.24),”o Enterprise Resource Planning é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de 

informação entre todas as funções dentro de uma companhia, tais como logística, finanças e recursos humanos”. 
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adequação para atender as necessidades da instituição usuária. Além disso, Medeiros 

Júnior (2014), destaca que a virtualização de processos e documentos, propicia a 

atuação simultânea de várias unidades, ainda que distantes fisicamente, em um mesmo 

processo, reduzindo o tempo de realização das atividades. 

A ideia principal do SIPAC é a integração dos processos, através de um 

software e uma base de dados, com um fluxo de informações intenso entre os diversos 

setores de uma instituição. Elihimas (2015) esclarece que o SIPAC é uma plataforma 

que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência 

administrativa. Trata-se de um sistema de confecção e gestão de processos e 

documentos voltados totalmente à vertente eletrônica, o que proporciona aos seus 

usuários uma gama de novas possibilidades de aperfeiçoamento de práticas de gestão 

documental.  

Devido às necessidades específicas que cada instituição apresenta, os projetos 

são parametrizados de forma individual, conforme as necessidades de cada uma, 

porém os objetivos são os mesmos, gerar informações com a finalidade de obter maior 

produtividade e acesso a informação. 

Estes sistemas estão sendo utilizados como um mecanismo de modernização, 

possibilitando a integração das atividades administrativas e aumentando o controle, 

além de fornecer uma maior efetividade na tomada de decisão para os gestores 

públicos (MEDEIROS JÚNIOR, 2014; VECCHIA, 2011). 

As IFES buscam se adaptarem a realidade do governo digital
12

 por meio da 

informatização dos processos internos e serviços prestados à comunidade acadêmica. 

Por isso, investem em sistemas integrados de gestão, que ampliam o alcance das 

informações orgânicas, de modo que estejam disponíveis quando necessárias, visando 

cumprir não só suas funções finalísticas (ensino, pesquisa, extensão e inovação) como 

suas atividades administrativas (atividade meio), assegurando a comunicação com a 

sociedade civil.  As IFES passam a ter facilidade no acesso as informações e rotinas 

administrativas por meio do SIPAC, o que proporciona um dinamismo nas 

deliberações e execução das atividades meio e fim respectivamente (ELIHIMAS, 

2015).  

Na atualidade das IFES, os avanços tecnológicos através do governo digital são 

orientados por meio de projetos que incentivam a erradicação do suporte em papel para 

                                                           
12 Sistemas de participação on-line (consultas públicas e votações digitais); Guimarães e Medeiros (2005). 
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a utilização de documentos produzidos em ambiente eletrônico. O SIPAC gerencia as 

operações das atividades, integrando os níveis administrativos e acadêmicos, 

favorecendo a inserção das informações institucionais em um único banco de dados, 

proporcionando a desburocratização dos processos. 

As instituições compreendidas como entidades coletivas13 geram, recebem e 

acumulam documentos arquivísticos analógicos e eletrônico-digitais, o que requer 

programas ou politicas arquivísticas de documentos, que  contemplam o controle do 

ciclo de vida dos documentos arquivísticos e  respeitem os prazos de guarda e a 

destinação final destes registros orgânicos elaborados de acordo com os parâmetros 

institucionais de cada IFES.  

Assim, faz-se necessário uma reflexão acerca dos requisitos do SIPAC, 

enquanto um SIG para IFES, em relação ao SIGAD e a manutenção da cadeia de 

custódia documental que contemplem o e-ARQ Brasil  e a Resolução 43 do CONARQ, 

considerando o requisitos de autenticidade dos documentos arquivísticos gerados e 

armazenados no SIPAC das IFES da Bahia, objeto de estudo desta investigação.  

A CTDE do CONARQ elaborou o e-ARQ Brasil, que especifica os requisitos a 

serem cumpridos pelas instituições que pretendem criar, implementar ou avaliar um 

SIGAD e recomenda critérios a fim de garantir a autenticidade e a manutenção da 

cadeia de custódia aos documentos arquivísticos gerados e que requer preservação.  

O CONARQ, através das Resoluções nº 20 e nº 25, respectivamente, instrui 

que, a gestão de documentos arquivísticos digitais deve ser realizada com o apoio de 

um SIGAD, em conformidade com o modelo de requisitos do e-ARQ Brasil, onde 

esses procedimentos técnicos para documentos arquivísticos digitais, devem ser 

adotados em suas fases correntes e intermediárias. 

Neste sentido, a investigação, baseada na literatura consultada, permitiu 

levantar dois pressupostos básicos, quais sejam: 

 (P1) Os requisitos de segurança, armazenamento e preservação, proposto pelo 

e-arq Brasil estão em conformidade com o SIPAC e propicia a autenticidade dos 

registros para a cadeia de custodia dos documentos gerados, recebidos e acumulados 

pelas IFES da BAHIA. 

                                                           
13 Grupo de pessoas que age de maneira organizada e é identificado por um nome específico, variando no seu grau e 

forma de organização, como movimentos sociais e políticos, feiras, seminários, conferências, instituições 

econômicas, sociais, políticas e religiosas, embarcações e aeronaves. Também chamado entidade corporativa. 

(ARQUIVO NACIONAL,2005, p. 83). 
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(P2) O SIPAC pressupõem a autenticidade dos documentos gerados, recebidos 

e acumulados, pois possui aspectos de infraestrutura institucional, gerenciamento do 

documento digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança proposto pela 

Resolução 43 do CONARQ, o que favorece a manutenção da cadeia de custodia 

documental.  

Neste contexto, os pressupostos originaram as seguintes questões que nortearão 

esta investigação:  

Q1. Quais são as funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e 

preservação propostos pelo e-Arq Brasil encontrados  no SIPAC  das IFES da Bahia 

que  garantem a  autenticidade dos documentos gerados e armazenados? 

Q2. Quais são os  aspectos de infraestrutura institucional, gerenciamento do 

documento digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança propostos pela 

Resolução 43 do CONARQ encontrados no SIPAC  das IFES da Bahia que garantem a 

manutenção da cadeia de custodia dos documentos armazenados? 

Considerando a necessidade de responder às questões formuladas, o objetivo 

geral (OG) desta investigação é analisar a conformidade do SIPAC das IFES na Bahia 

em relação às funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e 

preservação, propostos pelo e-Arq Brasil, e os aspectos de infraestrutura institucional, 

gerenciamento do documento digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança, 

propostos pela Resolução 43 do CONARQ que garantam a autenticidade e a 

manutenção da cadeia de custódia dos documentos gerados e armazenados. 

Como objetivos específicos (OE), busca-se (OE1) identificar as 

funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e preservação proposto 

pelo do e-ARQ Brasil  que estão em conformidade com o SIPAC das IFES da Bahia; e 

(OE2) levantar os aspectos de infraestrutura institucional, gerenciamento do 

documento digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança das informações 

propostas na Resolução 43 do CONARQ estão em conformidade com o SIPAC das 

IFES da Bahia. 

Os sistemas integrados de gestão são projetados e desenvolvidos para monitorar 

e subsidiar os processos administrativos e acadêmicos das IFES, facilitando a troca de 

informações na gestão, proporcionando mudanças (tecnológicas, organizacionais e 

comportamentais) na comunidade usuária. O SIPAC neste contexto é considerado um 

sistema integrado de gestão, pois possui ferramentas que integram às atividades meio e 
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fim das IFES. Dado a relevância do assunto, esta investigação justifica-se por, 

preocupar-se com as funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e 

preservação proposto pelo e-Arq Brasil e os aspectos de infraestrutura institucional, 

gerenciamento do documento digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança 

proposto pela Resolução 43 do CONARQ que garantam a autenticidade e a cadeia de 

custódia dos documentos produzidos e armazenados pelo SIPAC pelas IFES da Bahia. 

E se propõe a contribuir para a realização de pesquisas na área de Arquivologia, da 

Ciência da Informação e, também, para na área da Administração e Tecnologia da 

Informação. 

Neste contexto, os objetivos específicos foram relacionados às questões que  

norteiam esta investigação e as categorias de analise (CA)14 elaboradas a partir das 

funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e preservação proposto 

pelo e-arq Brasil e aspectos de infraestrutura institucional, gerenciamento do 

documento digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança proposto pela 

Resolução 43 do CONAR relacionando-as com os instrumento de pesquisa visando 

responder às questões que norteiam esta pesquisa. 

A elaboração das CA foi definida após aplicação de pré-teste e checklist às 

IFES participantes deste estudo. O questionário pré-teste foi desenvolvido levando em 

consideração todas as funcionalidades dos requisitos obrigatórios do e-Arq Brasil. 

Após análise do pré-teste utilizou-se a amostragem não aleatória por julgamento, para 

definir as  assertivas que melhor atendem ao objetivo da pesquisa. Na construção do 

questionário de pesquisa (apêndice C) foram levadas em consideração as respostas dos 

gestores de TI em relação aos checklist (Apêndice A e B) que analisou os requisitos de 

segurança, armazenamento e preservação proposto pelo e-arq Brasil e aspectos de 

infraestrutura institucional, gerenciamento do documento digital e tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança proposto pela Resolução 43 do CONARQ. Nos 

checklist (Apêndice A e B) os respondentes optaram por “sim” ou “não” em cada 

requisito ou aspecto analisados. As CA foram ajustadas aos objetivos específicos da 

investigação. Assim, temos para o primeiro objetivo as categorias voltadas às 

funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e preservação proposto 

pelo e-Arq Brasil que contempla as dezenove primeiras assertivas do questionário 

                                                           
14 Categorias de análise são estruturas analíticas construídas pelo pesquisador que reúnem e organizam o conjunto de 

informações obtidas a partir do fracionamento e da classificação em temas autônomos, mas inter-relacionados 

(DUARTE, 2005, p.78-79). 
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(Apêndice C), assim distribuídas CA1 (segurança), CA2 (armazenamento) e CA3 

(preservação). O segundo objetivo contempla as categorias CA4 (infraestrutura 

institucional),  CA5 (gerenciamento do documento digital e tecnologia),  e CA6 

(infraestrutura técnica e segurança), relacionadas a  Resolução 43 do CONARQ 

(Quadro 1). 

Quadro  1: Categorias de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O Quadro 2 apresenta a sistematização dos objetivos desta investigação, ou 

seja, para o primeiro objetivo as categorias voltadas às funcionalidades dos requisitos 

de segurança, armazenamento e preservação proposto pelo e-arq Brasil que contempla 

as dezenove primeiras assertivas do questionário (Apêndice C), assim distribuídas CA1 

(segurança), CA2 (armazenamento) e CA3 (preservação). O segundo objetivo 

contempla as categorias CA4 (infraestrutura institucional),  CA5 (gerenciamento do 

documento digital e tecnologia), e CA6 (infraestrutura técnica e segurança), 

relacionadas a  Resolução 43 do CONARQ, com vistas a apresentar resultados 

voltados para melhorias na usabilidade com o SIPAC. 

  

   

 

 

 

 

 

e-Arq Brasil 

CATEGORIA OBJETIVO 

(CA1) Critérios de Segurança Identificar as funcionalidades dos 

requisitos de segurança, armazenamento e 

preservação, propostos pelo do e-ARQ 

Brasil,  que estão em conformidade com o 

SIPAC das IFES da Bahia. 

(CA2) Critérios de armazenamento 

(CA3) Critérios de preservação 

RDC-Arq 

CATEGORIA OBJETIVO 

(CA4) -  Critérios para manter a 

Infraestrutura Institucional 

Levantar os aspectos de infraestrutura 

institucional, gerenciamento do 

documento digital e tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança das 

informações, propostos na Resolução 43 

do CONARQ, que estão em conformidade 

com o SIPAC das IFES da Bahia. 

 

(CA5) - Critérios para o gerenciamento do 

documento digital 

(CA6) - Critérios voltados para tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança 
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Quadro  2: Sistematização da dissertação 

 

TEMA 
Critérios de segurança, armazenamento e preservação dos documentos arquivísticos 

das IFES. 

OBJETO 
Segurança, armazenamento e a preservação dos documentos arquivísticos gerados e 

armazenados no SIPAC das IFES da Bahia 

Objetivo geral 
Objetivos 

específicos 
Questão Norteadora 

Instrumento de 

pesquisa 

Categorias de 

análise 

Analisar  a 

conformidade do 

SIPAC das IFES na 

Bahia em relação às  

funcionalidades dos 

requisitos de 

segurança, 

armazenamento e 

preservação, propostos 

pelo e-Arq Brasil, e os 

aspectos de 

infraestrutura 

institucional, 

gerenciamento do 

documento digital e 

tecnologia, 

infraestrutura técnica e 

segurança, propostos 

pela Resolução 43 do 

CONARQ  que 

garantam a 

autenticidade  e a 

manutenção da cadeia 

de custodia dos seus 

documentos gerados e 

armazenados. 

OE1 - Identificar as 

funcionalidades dos 

requisitos de 

segurança, 

armazenamento e 

preservação, 

propostos pelo do 

e-ARQ Brasil,  que 

estão em 

conformidade com 

o SIPAC das IFES 

da Bahia 

 

Q1 - Quais são as 

funcionalidades dos 

requisitos de 

segurança, 

armazenamento e 

preservação propostos 

pelo e-Arq Brasil 

encontrados  no SIPAC  

das IFES da Bahia que  

garantem a  

autenticidade dos seus 

documentos gerados e 

armazenados?  

Checklist + 

Questionário 

CA1 – Critérios 

de Segurança 

 

CA2 – Critérios 

de 

armazenamento 

 

CA3 – Critérios 

de preservação 

OE2  - Levantar os 

aspectos de 

infraestrutura 

institucional, 

gerenciamento do 

documento digital e 

tecnologia, 

infraestrutura 

técnica e segurança 

das informações, 

propostos na 

Resolução 43 do 

CONARQ, que 

estão em 

conformidade com 

o SIPAC das IFES 

da Bahia. 

 

Q2 - Quais são os  

aspectos de 

infraestrutura 

institucional, 

gerenciamento do 

documento digital e 

tecnologia, 

infraestrutura técnica e 

segurança propostos 

pela Resolução 43 do 

CONARQ encontrados 

no SIPAC  das IFES da 

Bahia que garantem a 

manutenção da cadeia 

de custodia dos seus 

documentos 

armazenados? 

 

Checklist + 

Questionário 

 

CA4 -  Critérios 

para manter a 

Infraestrutura 

Institucional 

  

CA5- Critérios 

para o 

gerenciamento 

do documento 

digital 

 

CA6 – Critérios 

voltados para 

tecnologia, 

infraestrutura 

técnica e 

segurança 

Conclusão 

  

CA1 – 

Critérios de 

Segurança 

 

CA2 – Critérios 

de 

armazenamento 

 

CA3 – 

Critérios de 

preservação 

 

CA4 -  Critérios  

- Infraestrutura 

Institucional 

 

CA5- Critérios -  

gerenciamento do 

documento digital 

 

CA6 – Critérios - 

tecnologia, 

infraestrutura 

técnica e segurança 

FONTE: elaborado pelo autor em 2019  
 

Esta dissertação quanto aos objetivos da pesquisa é classificada como 

exploratória e descritiva e envolve análise documental do e-ARQ Brasil, Resolução 43 

do CONARQ e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das IFES que fazem 
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parte desta investigação, como também, à aplicação de questionários as unidades de 

tecnologia da informação e os setores de arquivo e protocolo, que estão diretamente 

vinculadas à administração e gestão do SIPAC. 

A pesquisa exploratória é utilizada quando o assunto abordado é pouco 

explorado e se pretende aprofundar o conhecimento (RAUPP; BEUREN, 2006). Para 

Severino (2007), pesquisa exploratória é aquela que se demarca um campo de estudo 

para colher informações do objeto estudado. Já para Benz (2008), o estudo 

exploratório procura se familiarizar com problemas pouco conhecidos, objetivando 

definir hipóteses ou proposições para futuras pesquisas, como também, possui o intuito 

de explicar relações de causa e efeito. Kauark, Manhães e Medeiros (2010) e Vergara 

(2005), de forma semelhante, descrevem que a pesquisa exploratória tem como 

objetivo obter uma maior intimidade com problema para torná-lo esclarecedor. 

Richardson (1999) aponta que resultados dos trabalhos exploratórios permitem 

rever o plano de pesquisa para a realização de um estudo mais aprofundado sobre o 

tema. Para Piovesan e Temporini (1995, p. 321), “a pesquisa exploratória tem por 

objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta seu significado e o 

contexto em que se insere”. 

Para Gil (2008), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Borinelli (2006, p. 50) acrescenta que “[...] 

a pesquisa descritiva busca investigar determinado fenômeno e descrever suas 

características tais como ocorrem, isto é, sem que exista interferência do pesquisador 

[...]”. 

De acordo com Cajueiro (2015), a pesquisa documental procura por 

documentos de fontes primárias por meio de dados ou informações elaboradas pelos 

órgãos que as produziram. Assim, a análise documental possui a finalidade de obter 

dados que complementam a pesquisa. Nesse estudo são utilizados o  e-ARQ Brasil, 

RDC-Arq e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que juntos dão 

sustentabilidade para atingir os objetivos da pesquisa. 

Quanto à abordagem do problema e a natureza das variáveis pesquisadas, este 

estudo é mista, ou seja, de natureza qualitativo-quantitativa. Para Richardson (1999), a 

abordagem qualitativa de um problema justifica-se por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social e não emprega instrumentos estatísticos 
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para análise dos problemas envolvidos nesta investigação. Nesse sentido, Diehl e 

Tatim (2004) relatam que os estudos qualitativos descrevem a complexidade de 

determinados problemas e podem ajudar a compreender e classificar os processos 

estudados. Já a abordagem quantitativa se caracteriza pelo emprego da quantificação 

na coleta e no tratamento de informações por meio de técnicas estatísticas, desde as 

mais simples como percentual, até as mais complexas (DIEHL; TATIM, 

2004;RICHARDSON, 1999). No entanto, diversos autores estimulam a combinação da 

abordagem qualitativa e quantitativa em pesquisas nas ciências sociais aplicadas.  

Kaplan (1975, p. 182) afirmou que “nenhum problema é de natureza puramente 

qualitativa, pode sempre ser abordado em termo quantitativo”. Richardson (1999) 

ressalta que os estudos de natureza qualitativa e quantitativa não devem ser tratados 

como se fossem excludentes e isolados. De forma semelhante, Shah e Corley (2006) 

acreditam que os pesquisadores podem combinar o uso de técnicas quantitativas e 

qualitativas para contribuir para o desenvolvimento de uma teoria formal, seja através 

da criação de novos conceitos ou através da extensão dos conceitos existentes, 

ressaltando que a complementaridade entre os dois métodos enriquece os trabalhos 

científicos (SHAH; CORLEY, 2006, p.1831- tradução nossa)
15

. 

Esta investigação utiliza o estudo de caso, em particular, as funcionalidades dos 

requisitos do e-Arq Brasil e os aspectos da Resolução 43 do CONARQ. Em relação à 

natureza do problema de pesquisa é enquadrada como uma pesquisa aplicada. 

Theóphilo (2004, p. 46) destaca que a pesquisa aplicada “objetiva a elaboração de 

diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções”. Nesse sentido, ao 

encontro desse autor, esta investigação pretende analisar a conformidade do SIPAC 

das IFES na Bahia em relação às funcionalidades dos requisitos de segurança, 

armazenamento e preservação, propostos pelo e-Arq Brasil, e os aspectos de 

infraestrutura institucional, gerenciamento do documento digital e tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança, propostos pela Resolução 43 do CONARQ  que 

garantam a autenticidade  e a manutenção da cadeia de custódia dos seus documentos 

gerados e armazenados. 

                                                           
15 No original: researchers might combine the use of qualitative and quantitative techniques to contribute to the 

development of both substantive and formal theory, whether through the creation of novel concepts or through 

extension of existing concepts. (SHAH; CORLEY, 2006, p.1831). 
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A finalidade do estudo de caso, de acordo com Patton (2002), é apresentar 

informações aprimoradas, organizadas e ordenadas sobre um fenômeno. No 

entendimento de Yin (2005), o estudo de caso é a pesquisa empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em seu contexto real, quando os limites entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente evidentes e nos quais várias fontes de evidências são 

utilizadas, o que permite maior visibilidade e transparência à matéria a ser examinada.  

Medeiros Junior (2014) destaca que o estudo de caso é uma estratégia valiosa 

em pesquisas de sistemas de informação (SI), pois viabiliza a interpretação das 

relações existentes entre os componentes de tecnologia da informação (TI) e os 

indivíduos no ambiente institucional. 

O presente trabalho segue organizado da seguinte maneira: a primeira seção 

“inquietações sobe à autenticidade das informações produzidas e armazenadas no 

SIPAC das IFES” contempla uma breve exposição da abordagem do trabalho, 

apresentando o interesse pelo tema, a problemática, os pressupostos, as questões 

norteadoras, os objetivos,  as justificativas e contribuições, a metodologia e a estrutura 

deste documento. 

A segunda seção, ‘informação orgânica e documentos institucionais: a 

importância de políticas de informação para a gestão de documentos arquivísticos’, 

contempla o conceito de informação e documento no âmbito da CI. Além de fazer uma 

breve revisão de literatura sobre políticas arquivísticas para gestão de documentos, 

abordando: políticas de informação no contexto das políticas públicas; políticas de 

gestão de documentos no contexto das políticas públicas arquivísticas. Apresenta o e-

Arq Brasil e a Resolução 43 do CONARQ como instrumentos de politicas políticas de 

gestão arquivística dos documentos, de maneira que as informações reunidas a partir 

da literatura e da legislação convergem para o objetivo desta pesquisa. 

A terceira seção trata sobre ‘tecnologias de informação (TI) na gestão das 

IFES: os planos de desenvolvimento institucional (PDI)  e os sistemas informatizados’; 

é abordado os sistemas de informações informatizados,  os planos de desenvolvimento 

institucional (PDI) e os sistemas informatizados de gestão.  Desse exercício foram 

extraídos subsídios que proporcionaram clareza e maturidade para refletir e entender os 

problemas e pressupostos desta investigação. 

A quarta seção apresenta a pesquisa de campo – checklist e análise e discussão 

dos questionários aplicados às IFES da Bahia, com objetivo de analisar os dados 
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levantados e apresentar os resultados obtidos durante o desenvolvimento da pesquisa, 

por meio de instrumentos como tabelas, gráficos e quadros. Traz ainda as conclusões e 

recomendações para futuros estudos. 
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2 INFORMAÇÃO ORGÂNICA E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS:  A 

IMPORTÂNCIA  DE POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO DE 

DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS   

  

As instituições podem ser vistas como uma grande coleção de processos 

operacionais e administrativos, que seguem uma série de procedimentos que podem 

estar formalizados e escritos, ou compor práticas de trabalho informais. Neste sentido o 

esta seção apresenta os conceitos que norteiam esta pesquisa, obtidos através de 

revisão de literatura. Esses conceitos são essenciais para uma melhor compreensão dos 

resultados da pesquisa. 

2.1 INFORMAÇÃO  E DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA CI  

 
 

Nesta seção “informação  e documentos no âmbito da CI” , tem por objetivo 

explanar sobre o conceito de informação e de documentos na perspectiva da CI 

contextualizando para as politicas arquivísticas para gestão de documentos e 

verticalizando para o e-Arq Brasil e a Resolução 43 do CONARQ. 
 

2.1.1  Informação   

 

A noção de informação arquivística vem sendo construída na Arquivologia 

desde a década de 1980. Embora a Arquivologia ainda privilegie, hegemonicamente, 

como seu objeto o documento de arquivo. 

É possível observar que a noção de informação arquivística é fruto de uma 

aproximação da Arquivologia com a Ciência da Informação, evidenciando uma forte 

relação interdisciplinar entre estas duas áreas do conhecimento. 

Ao que Ampudia Mello (1988) denomina informação institucional, Couture, 

Ducharme e Rousseau (1988, p. 51) intitula informação registrada orgânica. 

Os arquivos expressam, portanto, o conjunto dessas informações orgânicas, 

quaisquer que sejam sua data de produção, seu suporte material, sua natureza, 

acumuladas por uma organização (ou pessoa física), em decorrência das suas 

ações. (JARDIM, 1999b, p. 30). 

 

Silva (2008, p. 45) entende a informação arquivística “[...] como aquela 

produzida, recebida e acumulada por um organismo em razão das competências e 

atividades necessárias para a realização de seus objetivos”. 

A informação é um componente intrínseco aos processos de uma instituição.  

A informação é um componente intrínseco de quase tudo que uma 

organização faz. Sem uma compreensão dos processos organizacionais pelos 

quais a informação se transforma em percepção, conhecimento e ação, as 
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instituições não são capazes de perceber a importância de suas fontes e 

tecnologias de informação (CHOO, 2003, p.27).   

 

É inquestionável como a informação tem se tornado importante, principalmente 

para as Instituições. Para Barreto (1996, p.3) a informação “é qualificada como um 

instrumento modificador da consciência do homem e do seu grupo”.  

Para compreender a ‘informação’, é necessário também compreender o campo 

científico que a está conceituando. Ilharco (2003, p. 17) afirma que “a informação é 

um fenômeno complexo para o qual a comunidade científica e filosófica se começa 

agora a virar”. Para Le-Coadic (2004, p. 4), a informação: 

[...] É um conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou 

numérica), oral ou audiovisual. A informação comporta um elemento de 

sentido. É um significado transmitido a um ser consciente por meio de uma 

mensagem inscrita em um suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, 

onda sonora, etc. [...] 

 

Segundo Setzer (1999), o que caracteriza uma informação é quando o receptor 

consegue compreender o conteúdo, isto é, associar a informação, um significado. 

Nesse sentido, pressupõe-se que a falta de compreensão quanto à importância que a 

informação desempenha no contexto institucional traz danos às instituições, que 

precisa estabelecer mecanismos e instrumentos que facilitem a gestão dos fluxos 

informacionais.  

A informação se apresenta com uma infinidade de conotações nas mais 

diversas áreas em que se insere. Barreto (1996, p. 2) define a informação como 

"estruturas significantes com a competência de gerar conhecimento no indivíduo, em 

seu grupo ou a sociedade". Para dar sentido ao termo “informação”, é necessário 

compreender o campo científico que o está conceituando. Ilharco (2003, p.17)  afirma 

que “a informação é um fenômeno complexo para o qual a comunidade científica e 

filosófica se começa agora a virar”. A Informação Arquivística tem ligação direta com 

a Ciência da Informação e ainda ressalta sua importância na sociedade, como pode ser 

percebido abaixo:  

faz-se necessário reiterar que a Arquivística é uma das áreas do conhecimento 

que estabelece interface com a CI. Pensar a informação 

arquivística/informação registrada orgânica como objeto essencial, para a 

construção de conhecimento, para a eficiência administrativa, para a garantia 

do direito à cidadania, para a inclusão social e para a construção da memória, 

é pensar sim, em um perene diálogo (AMORIM, 2011, p. 37). 

 

Moresi (2000) ressalta que é importante destacar que as informações podem 

atender a duas finalidades estratégicas: as atividades meio e fim da instituição. Diante 
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da amplitude dos conceitos da informação, torna-se necessário delimitar o contexto de 

sua aplicabilidade para enforcá-la na proposta deste trabalho. Desta forma, 

consideramos analisar o conceito de Informação Arquivística. Assim, Rousseau e 

Couture (1998, p.63) afirmam que “qualquer organismo, independentemente de 

tamanho, missão ou setor de atividade, para existir, funcionar e se desenvolver, 

necessita de informação”. Nesse sentido, a informação arquivística é gerada em 

decorrência da execução das funções institucionais, pelos próprios membros da 

instituição, que ao mesmo tempo são produtores e consumidores. A definição da 

relevância que a informação exerce em ambientes institucionais é necessária para que 

se possa investir em políticas de gestão da informação que resultem no 

aperfeiçoamento dos recursos de tecnologia da informação.  

Este tipo de informação recebe a definição de “arquivística”, por guardar entre 

si relações que refletem as competências e atividades da instituição que a produz e a 

recebe. Originando das ações desenvolvidas pela organização, refletindo fielmente sua 

evolução no tempo e sua relação com o ambiente em que está inserida. 

Carvalho e Longo (2002, p.115) destaca que a informação contida em um 

documento complementa a informação existente em outro. Essa informação, 

denominada de informação arquivística, é considerada pelos autores, como: 

Um conjunto de informação sobre um determinado assunto, materializado em 

documentos arquivísticos que, por sua vez mantêm relações orgânicas entre 

si e foram produzidos no cumprimento das atividades e funções da 

instituição. As informações arquivísticas, quando organizadas e ordenadas, 

formam os arquivos da instituição. 

Lopes (2009) enfatiza que as informações só podem ser chamadas de 

arquivísticas quando constituem-se como um conjunto de dados referidos a conjuntos 

de atividades, estruturas e funções. Este tipo de informação é utilizado pela instituição 

tanto pelas suas atividades meio, que designa as atividades que dão suporte à 

consecução das atividades-fim da instituição, como pelas atividades fins, no sentido de 

proporcionar ensino, pesquisa, extensão e inovação que são as atividades 

desenvolvidas em decorrência da finalidade da instituição. Dessa forma, podemos 

concluir que a informação arquivística é aquela produzida, enviada ou recebida, 

relacionadas diretamente com as atividades que a geraram, refletindo a missão da 

instituição. 

De acordo com Lopes (2009, p. 51), “... a informação arquivística, sem dúvida 

gera a documentação mais volumosa e, por isto, mais visível na maioria das 
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instituições”. Silva et al., ainda destaca que "os defensores de uma nova corrente que 

encontra na informação arquivística uma individualidade própria, articulada com um 

modelo teórico preciso - é a defesa da Arquivística como Ciência da Informação". 

(2009, p. 156). A informação arquivística,  na perspectiva de Sfreddo; Flores, (2007, p. 

159), “pode ser definida de forma que o conteúdo presente nos documentos 

contextualize ações sistematizadas e organizadas em uma instituição, produzindo, com 

sua metodologia arquivística, subsídios para a organização documental”. Para Mariz 

(2012, p.12) “a informação arquivística, também chamada informação registrada 

orgânica, se refere a documentos produzidos por um organismo (indivíduo ou 

instituição) em decorrências de suas atividades ao longo de sua existência.” 

As informações produzidas, recebidas e acumuladas pelas instituições no 

exercício de suas funções e atividades são registradas em documentos, que, por sua 

vez, devem ser preservados já que são instrumentos essenciais para a comprovação de 

direitos individuais e coletivos e para o registro da memória da instituição. Neste 

sentido, a informação arquivística se concretiza em documentos arquivísticos que mantêm 

relações orgânicas entre si. 

2.1.2 Documento 

 

Podemos então definir documentos arquivísticos como aqueles que informam 

sobre atividades administrativas, para o exercício do poder, para o reconhecimento de 

direitos, para o registro da memória e para a sua utilização futura.  

O documento arquivístico segundo o Cavalcante & Cunha (2008, p. 133) é 

“produzido ou recebido por uma instituição pública ou privada, no exercício de suas 

atividades, constitua elemento de prova ou informação”. Rousseau e Couture (1998, p. 

137) definem o documento de arquivo por   

[...] um conjunto constituído por um suporte (peça) e pela informação que ele 

contém, utilizáveis para efeitos de consulta ou como prova. [Pode ser 

utilizada também no plural] Documentos de arquivo – Documentos que 

contém uma informação seja qual for a data, forma e suporte material, 

produzidos ou recebidos por qualquer serviços ou organismo público ou 

privado, no exercício da sua atividade. 

 

O Conselho Nacional de Arquivos, através de seu Glossário de Documentos 

Arquivísticos Digitais, identifica distintamente a definição de documentos eletrônicos 

e documentos digitais. Respectivamente, define “informação registrada, codificada em 

forma analógica ou em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de um 
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equipamento eletrônico.” e “Informação registrada, codificada em dígitos binários, 

acessível e interpretável por meio de sistema computacional” (CONARQ, 2016). Desta 

forma observamos que o conceito de documento digital está inserido no conceito de 

documento eletrônico.  

No novo contexto tecnológico, o documento passou de uma entidade física para 

uma entidade lógica, devendo ter o acompanhamento de sua produção e classificação 

na fase corrente, assim como a avaliação na fase intermediária. Esses documentos para 

serem considerados documentos arquivísticos necessitam possuir as características 

arquivísticas: autenticidade (em razão da facilidade de adulteração), a unicidade (em 

razão da multiplicidade de cópias) e a preservação ao longo do tempo (em razão da 

fragilidade do suporte e da obsolescência tecnológica).   

Rondinelli (2004) informa que os documentos convencionais e eletrônicos 

possuem os mesmos componentes, porém, nos primeiros, esses componentes estão 

reunidos no mesmo documento, enquanto nos documentos eletrônicos são 

armazenados e gerenciados separadamente como metadados, que podem ser 

entendidos no contexto por “componentes do documento eletrônico arquivístico e em 

instrumentos para sua análise diplomática [...] [que possibilita] estabelecer métodos 

que garantam a fidedignidade e a autenticidade” (RONDINELLI, 2004, p. 62).  

Innarelli (2015, p. 79) afirma que “o documento digital nada mais é do que um 

documento constituído de bits, registrado em suporte digital e que depende de um 

sistema informatizado para ser processado e manifestado”.  

A produção do documento digital pode ocorrer de duas maneiras: ele pode ser 

produzido diretamente em formato digital e, portanto, ser um documento nato digital, 

ou ser um documento digital produzido através da conversão de um documento 

convencional para formato digital, no caso digitalizado. 

[...] o que os diferencia é a forma de produção. Enquanto que no documento 

digitalizado a produção é feita a partir de um documento convencional por 

meio de um dispositivo computacional de digitalização, no documento nato 

digital a produção ocorre diretamente em formato digital por meio de um 

sistema informatizado ou de um equipamento computacional, como por 

exemplo, uma máquina fotográfica digital, que, em sua concepção, é um 

computador capaz de produzir, de forma autônoma, imagens digitais 

(INNARELLI, 2015, p. 81). 

 

Innarelli (2015, p.78) atenta para as confusões entre os termos documento 

eletrônicas e documento digital, “não é errado chamar o documento digital de 

documento eletrônico, uma vez que todo documento digital é também eletrônico. 
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Grosso modo, um documento digital armazenado em um disco rígido também pode ser 

chamado de documento eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital”.  

Um documento digital é tido como detentor de forma fixa e conteúdo estável 

quando sua apresentação na tela do computador é sempre a mesma, ainda que 

essa cadeia mude quando, por exemplo, seu formato é alterado de Word para 

PDF. Isto quer dizer que um mesmo documento digital pode ser apresentado 

a partir de diferentes codificações digitais.. (RONDINELLI, 2011, p. 241). 

 

Gonçalves (1998, p.20) define o documento arquivístico como o “documento 

que um determinado organismo – seja ele pessoa física ou jurídica – produz no 

exercício de suas funções e atividades (“produção” que pode significar tanto a 

elaboração do documento pelo próprio organismo, como a recepção e guarda)”. 

Para serem arquivos, materiais tem que ter sido produzidos ou acumulados 

para cumprir algum propósito. [...]. Se forem produzidos no curso de uma 

atividade intencional e organizada, se foram criados durante o processo de 

cumprimento de algum negócio administrativo, legal, ou outro objetivo 

social, então desfrutam de um potencial de qualidade arquivística. 

(SCHELLENBERG, 2006, p.37). 

 

É importante ressaltar que os documentos arquivísticos não se restringem 

apenas em documentos em papel. Como expõe Mambro (2007, p.6), “toda informação, 

registrada em qualquer suporte e sob qualquer tecnologia, desde que gerada no 

exercício das atividades e funções de uma pessoa física ou jurídica, integra o arquivo 

desta pessoa”. 

Os documentos arquivísticos digitais ganham cada vez mais importância 

histórica, social e informativa, dessa forma, é fundamental que se mantenham como 

fontes de informação confiáveis e seguras. 

Os documentos digitais apresentam particularidades que podem comprometer 

sua autenticidade e, considerando o valor dos documentos arquivísticos como fonte de 

prova e instrumentos para tomada de decisões, faz-se necessário a adoção de 

abordagens que garantam à autenticidade dos documentos de arquivo digitais.  

Com as aproximações entre a Arquivologia e a Ciência da Informação, novas 

abordagens emergem na Arquivologia. As tecnologias de informação e comunicação e 

abordagem informacional dos arquivos levam a emergência de novos enfoques a 

necessidade de políticas arquivísticas de gestão de documentos. 

2.2  POLÍTICAS ARQUIVÍSTICAS PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

Segundo Jardim (2009), as políticas arquivísticas são decisões, direcionamentos 

e ações que abrangem os documentos de arquivo ao que tange os diversos usos e 
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preservação dos mesmos, a nível nacional, através por políticas públicas de arquivo, ou 

a nível institucional, para a organização do respectivo acervo arquivístico. Os 

procedimentos baseiam-se nessas políticas. Portanto, políticas arquivísticas bem 

planejadas e executadas são capazes de dar confiança e autenticidade aos documentos. 

Para os registros em meio digital é importante formular políticas e 

procedimentos visando a presunção de autenticidade e os metadados de preservação 

em sistemas informatizados e ou repositórios digitais. A preocupação parte do fato que 

os documentos digitais estão vulneráveis à obsolescência de hardware e software, o 

que requer esforços adicionais para preservar o suporte. 

2.2.1 Políticas de Informação no contexto das Políticas Públicas 

 

Com o advento da globalização e com o avanço das tecnologias, o fenômeno da 

informação assume dimensões cada vez maiores. Gerir essas informações é 

fundamental para garantir que instituições, organismos e entidades –principalmente 

públicas – atuem de forma eficiente e com transparência administrativa. Ações e 

procedimentos destinados a esse gerenciamento tornam-se essenciais não apenas para 

o fazer administrativo e para as tomadas de decisão. Contudo, principalmente para que 

a sociedade tenha a garantia do direito de acesso à informação e ao pleno exercício da 

cidadania. Nesse contexto, faz-se necessária a formulação e implementação de 

políticas de informação que estão inseridas no âmbito das políticas públicas. 

Não há apenas uma, tampouco uma melhor definição sobre o que se entende 

por política pública. Souza (2006) apresenta as definições de políticas públicas mais 

conhecidas enquanto área de conhecimento, citando os seguintes estudiosos do assunto 

(Quadro 3). 

Quadro 3: Definição de Política Pública 

Mead (1995) um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas. 

Lynn (1980) um conjunto de ações do governo que irá produzir efeitos específicos. 

Peters (1986) é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através 

de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. 

Dye (1984) ’o que o governo escolhe fazer ou não fazer‘ 

Fonte: SOUZA, 2006, p.24 (adaptado) 

 

Uma política pública é voltada para a promoção do bem estar social e dos 

direitos do cidadão. Nesse caminho, as ações do governo procuram atender às 

demandas da sociedade nas áreas da saúde, educação, moradia, transporte, segurança, 
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lazer, cultura e informação, dentre outras. Na busca de um melhor entendimento sobre 

a amplitude do conceito de políticas públicas, é transcrito  um decálogo elaborado por 

Dagnino citado por Jardim (2006) 

1. a distinção entre política e decisão: a política é gerada por uma série de 

interações entre decisões mais ou menos conscientes de diversos atores 

sociais (e não somente dos tomadores de decisão); 

2. a distinção entre política e administração; 

3. que política envolve tanto intenções quanto comportamentos; 

4. tanto ação como não-ação; 

5. que pode determinar impactos não esperados; 

6. que os propósitos podem ser definidos ex post: racionalização; 

7. que ela é um processo que se estabelece ao longo do tempo; 

8. que envolve relações intra e inter instituições; 

9. que é estabelecida no âmbito governamental, mas envolve múltiplos 

atores; 

10. que é definida subjetivamente segundo as visões conceituais adotadas. 

(DAGNINO, 2002 apud JARDIM 2006, p.8) 

 

Jardim (2006 p.8) chama a atenção para as políticas não explícitas, 

denominadas de ― “não-decisão”. A decisão de uma não tomada de decisão também é 

uma decisão política, é um ato de poder. Uma política pública é, portanto, um processo 

e, como tal, é dinâmico e flexível, passível de mudanças, o que implica a necessidade 

de avaliação. Nesse caminho, Rua (2009, p. 20) corrobora quando diz que ‘’embora 

uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política chega a 

constituir uma política pública’’, ou seja, ela é composta por um fluxo de decisões que 

almejam um equilíbrio entre os pares, mesmo que protagonizada apenas pelo Estado 

(SARAVIA, 2006). 

Jardim (2006, p.7) já assinalava que ― “análise de Políticas Públicas é uma 

área de conhecimento anglo-saxônica e oriunda da Ciência Política, com caráter 

multidisciplinar”, uma vez que constitui um conjunto de saberes proveniente das mais 

diversas áreas como a Economia, Antropologia, Sociologia, Ciências Sociais 

Aplicadas, entre outras. E pensar no processo de análise de políticas públicas é não 

perder de vista sua tríplice dimensão: formulação, implementação e avaliação. 

No que diz respeito às políticas de informação, percebe-se uma forte 

aproximação dos temas, pois a políticas públicas e as políticas de informação podem 

ser compreendidas como sendo etapas de um mesmo processo, ou seja, ambas buscam 

o planejamentos para o uso e do acesso à informação. A política pública, com os 

instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, baseadas em 

planos, programas, ações e atividades, e as políticas de informação, com os 
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instrumentos de democratização do acesso à informação e ao conhecimento, as duas 

convergindo para um mesmo fim. 

A CI tem contemplado o tema – Políticas de Informação – de forma crescente, 

revelando diversas possibilidades de discussões. Uma dessas possibilidades resulta da 

análise de Políticas Públicas de Informação, que, mesmo se configurando como um 

tema de grande importância, ainda é pouco explorado no âmbito das IFES na Bahia. O 

alcance teórico e metodológico destas políticas  merece a atenção dos profissionais da 

CI que se volta para a pesquisa, o ensino e a gestão de Políticas Públicas de 

Informação. 

As políticas de informação são identificada historicamente como 

[...] um tema emergente após a Segunda Guerra Mundial, especialmente em 

países de capitalismo central. A sua configuração tem se caracterizado por 

diversas vinculações políticas da informação e em contextos variados. O 

cenário privilegiado no qual o tema adquire nitidez teórica e desdobramentos 

operacionais são as estruturas do Estado, as características da sociedade civil, 

as formas de governo e de ser governado nos âmbitos local, regional, 

nacional e até mesmo transnacional (JARDIM, 2009, p.4), 

 

Uma política de informação deve ser flexível o bastante para permitir a 

participação dos mais variados setores da sociedade brasileira. Uma política de 

informação pode ser vista como 

[…]A política de informação é, então, um conjunto de princípios, leis, 

diretrizes, regras, regulamentos e procedimentos inter-relacionados que 

orientam a supervisão e o gerenciamento do ciclo de vida da informação: 

produção, coleta, distribuição / disseminação, recuperação e desativação de 

informações. A política de informação também abrange o acesso e o uso de 

informações (HERNON; RELYEA, 1991, apud JARDIM; SILVA; 

NHARRELUGA, 2009, p. 9). 

 

Para implantar políticas de informação é indispensável o desenvolvimento de 

condições necessárias à oferta de serviços para as comunidades e sociedade em geral 

no âmbito informacional. Uma política de informação atuar de forma participativa e é 

um instrumento regulador entre a sociedade e os avanços científicos e tecnológicos. 

A produção de informação é constante e dinâmica. As IFES produzem grandes 

volumes de documentos e informações. Portanto, é necessário que essas informações 

sejam tratadas, organizadas e disseminadas para todos que delas necessitam.  

É preciso criar políticas de informação, apoiadas em estruturas organizacionais, 

conjunto de leis, regulamentos que estimulem ou regulem a geração, a tramitação, o 

uso, o armazenamento, e a comunicação de informação.  
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Além do ensino, pesquisa, extensão e inovação e das atividades 

administrativas, as IFES estão diretamente ligada à apropriação e à produção do 

conhecimento científico. Nesta direção, o estabelecimento de  políticas de informação, 

que envolva os aspectos relacionados à regulação que convergem para os processos de 

elaboração, registros,  processamentos, fluxos, usos da informação, é imprescindível 

para que a instituição possa atender às demandas sociais do direito à informação. 

2.2.2 As Políticas de gestão de documentos no contexto das Políticas Públicas 

Arquivísticas 

 

As Políticas públicas arquivísticas compõem uma das dimensões das políticas 

públicas de informação (JARDIM, 2006 p. 10). Na literatura especializada não há um 

consenso quanto à definição do que seja uma política pública (SECCHI, 2013), porém, 

uma das mais utilizadas considera-as como “resultantes da atividade política” e que 

“compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de 

valores envolvendo bens públicos” (RUA, 2009, p. 19).  

As  ações  resultantes  das  decisões  que  constituem  as  políticas  públicas  

arquivísticas revestem-se,  na  maioria  dos  casos,  de  um  caráter  técnico-científico. 

Todavia,  essas  políticas existem para responder e resolver problemas do campo dos 

arquivos. Para isso, pressupõe-se que se identifique e analise tais problemas. 

Um  desses  problemas  diz  respeito  ao  grande  volume  documental  

produzido  e acumulado pelos organismos públicos ao longo de sua história, 

especialmente, durante e após a  Segunda  Guerra  Mundial,  com  o  advento  da  

explosão  informacional.  Daí, emerge  a necessidade  de  implantação  de  

procedimentos,  que  é  denominado  gestão  de  documentos  o qual, para  sua  

implementação  efetiva, necessita  de  ações  políticas,  ou  seja,  de  políticas 

arquivísticas. 

Jardim (2006, p. 7) conceitua política pública arquivística como: 

o conjunto de premissas, decisões e ações ‒ produzidas pelo Estado e 

inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social – que 

contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, 

tecnológico, etc.) relativos à produção, ao uso e à preservação da informação 

arquivística de natureza pública e privada. 

 

O marco legal das políticas arquivísticas no Brasil é a Lei n.º 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991, conhecida como a Lei de Arquivos, que  dispõe  sobre  a  política  

nacional  de  arquivos públicos  e  privados. As políticas públicas referentes à 
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arquivística e à gestão de documentos começaram a ser concretizadas efetivamente 

após essa lei. Mas só ela, por si só, não constitui política pública, como destaca Jardim 

(2008, p. 5): “a existência de textos legais que regulam uma atividade governamental 

não basta para identificarmos uma política pública”. Além  de  definir  arquivos  e 

gestão   de   documentos, a citada Lei trata do cria  também o  Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), órgão  responsável  pela  definição  da  política  nacional  de 

arquivos. (ARQUIVO NACIONAL, 2001). 

O CONARQ,   criado   pelo   artigo   26   da   referida   Lei   e   instalado   em  

1996,   é responsável  pela  produção  de  Resoluções  e  textos  legislativos,  que  

apresentados  à  sanção presidencial, tornam-se  Decretos  que  regulamentam  a  Lei  

de  Arquivos.  Para  Fonseca  (2008, p.  11),  “hoje, o CONARQ ocupa um espaço de 

liderança, embora mais na formulação de soluções normativas de que na 

implementação de uma política nacional de arquivos”. O decreto nº 9.759/19 de 11 de 

abril de 2019, extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da 

administração pública federal. Segundo o dispositivo, o CONARQ, perde sua 

regulamentação, mas continua existindo por ter sido criado pela Lei de Arquivos (Lei 

nº 8.159/1991) e regulamentado pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, e não 

há menção no Decreto nº 9.784, publicado em 7 de maio de 2019, sobre a extinção do 

mesmo. 

Para Jardim (2003, p.37), ”a legislação  arquivística  é  um  dos  fundamentos  

para  a definição  e  implementação  de  políticas  públicas  no  campo  dos  arquivos”, 

uma  vez  que oferece elementos normalizadores à política arquivística, destacando, 

entretanto, que não é em si mesma uma política. 

Nesse sentido, para  a  concretização  das  políticas  de  arquivo, são  

necessárias as dimensões  técnica  e  política.  Na prática,  pode-se  dizer  que  resolver  

o  problema  das  massas documentais  acumuladas  é  um  problema  político-

gerencial.  A  decisão  de  formar  comissões permanentes  de  avaliação  de  

documentos  e  nomeá-las também  são  decisões  políticas.  Os processos de avaliação 

de documentos, inclusive, a elaboração de Tabelas de temporalidade e Destinação de 

Documentos (TTDD) são recursos  técnico-científicos.  A qualidade  de  sua  

concepção,  as  metodologias e as práticas utilizadas  podem  trazer  resultados  

políticos  positivos  ou  negativos.  Jardim (2003, p.39) considera que  só  com  a  
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conjugação  destes  dois  elementos,  a  política  e  a  técnica, será  possível formular e 

viabilizar políticas públicas arquivísticas. 

Caso se pense a respeito da importância de uma política arquivística para a 

gestão de documentos  das IFES,  pode-se  dizer  que  a  formatação  desse  tipo  de  

política é  o  primeiro passo para uma gestão de arquivística de documentos eficaz e 

eficiente. 

As políticas de gestão de documentos são primordiais para a eficiência dos 

serviços e arquivos e também para outras atividades que fazem uso de informações. A 

Arquivística engloba o conceito de gestão de informação, independente do suporte em 

que esta informação está contida, ou seja, a gestão dos documentos é válida para 

qualquer suporte que contenha informação, por exemplo: papel, cd, disquete etc. De 

acordo com Jardim (1987) é a gestão documental que vai garantir as políticas de gestão 

dos documentos, pois, um bom trabalho de gestão de documental deve envolver as 

fases de 

Produção: concepção e gestão de formulários, preparação e gestão de  

correspondência,  gestão  de  informes  e  diretrizes,  fomento  de sistemas   

de   gestão   da   informação   e   aplicação   de   tecnologias modernas a esses 

processos;  Utilização e conservação: criação e melhoramento dos sistemas 

de arquivos   e   de   recuperação   de   dados,   gestão   de   correio   e 

telecomunicações,   seleção   e   uso   de   equipamento   reprográfico, análise  

de  sistemas,  produção  e  manutenção  de  programas  de documentos   

vitais   e   uso   de   automação   e   reprografia nestes processos;  Destinação:  

a  identificação  e  descrição  das  séries  documentais, estabelecimento   de   

programas   de   avaliação   e   destinação   de documentos,  arquivamento  

intermediário,  eliminação e  recolhimento dos documentos de valor 

permanente às instituições Arquivísticas. (JARDIM,1987, p. 36) 

 

Para Benetti (2010, p. 27), o planejamento e a implementadas destas fases irão 

garantir a utilização das políticas públicas de gestão documental e também aumentar a 

eficácia dos serviços das instituições que fazem seu uso, neste caso os das IFES. 

A gestão documental (GD) surge como um processo indispensável para a  

otimização do uso das informações contidas nos mais variados suportes
16

. Na metade 

dos anos 1950, a GD passou a ser conhecida a partir do conceito da teoria das três 

idades, “é decorrente da impossibilidade de se lidar com o número, cada vez mais 

expressivo, de documentos produzidos pelas administrações públicas americanas e 

canadenses”. 

                                                           
16 Segundo o glossário de terminologia arquivística (2016, p.38) suporte é base física sobre a qual a informação é 

registrada. 
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A teoria das três idades impulsionou a gestão documental. Está relacionada ao 

valor que os documentos recebem desde a sua criação, uso e vigência administrativa. 

Os documentos apresentam dois valores, o valor primário, útil à administração pelo 

valor informativo, vinculado às atividades desenvolvidas e fluxo de trabalho; e o valor 

secundário que se refere ao documento caracterizado pelo seu valor para as pesquisas e 

investigações históricas. Nesta fase, o documento é conservado e preservado para a 

prova e fins culturais. Nestes ciclos os documentos passam por três fases: a produção 

documental otimizada, utilização e conservação e avaliação para o recolhimento a 

guarda permanente ou eliminação. 

De acordo com Silva (2013), para que a fluidez informacional ocorra, os 

documentos que geram as informações precisam estar organizados. É necessário 

enfatizar: as políticas arquivísticas, através de suas ações, facilitam a fluxo das 

informações por acompanhar a produção documental, ordenar, avaliar, classificar e 

armazenar – este conjunto de ações, desenvolvida pela arquivística moderna, se 

denominada “gestão documental”.  

Os sistemas de informação, nesta perspectiva, surgem como “conjunto 

organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e programas 

computacionais que produzem, processam, armazenam e proveem acesso à informação 

proveniente de fontes internas e externas para apoiar o desempenho das atividades de 

um órgão ou entidade” (CONARQ, 2011, p. 10), para desenvolvimento de um sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos – SIGAD. 

Em se tratando da gestão de documentos arquivísticos digitais considera-se 

essencial que sejam correlacionadas as teorias e práticas arquivísticas em consonância  

com as teorias e práticas das áreas da administração e da tecnologia da informação. A 

arquivística tem a agregar no desenvolvimento dos requisitos necessários para garantir 

a autenticidade das  a informações nos SIG. Neste contexto o e-ARQ Brasil e o RDC-

Arq são importante instrumentos para as políticas de informação que auxiliam na 

gestão dos documentos arquivísticos digitais e analógicos. 

2.2.3  e-ARQ Brasil  

 

Para  desenvolver  sistemas específicos de gestão arquivística de documento, 

no âmbito CONARQ, a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) redigiu e 
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elaborou o ‘Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística 

de documentos – e-ARQ Brasil’.  

O e-ARQ reúne as especificações de um SIGAD, ou seja, os requisitos para um 

conjunto de condições a serem cumpridas pela instituição produtora/recebedora de 

documentos, pelo sistema de gestão arquivística, a fim de garantir autenticidade, 

preservação, assim como o acesso aos documentos (CONARQ, 2011, p.9). Percebe-se 

que essas especificações vão além das configurações técnicas de um sistema 

informatizado, pois compreende também a instituição e os procedimentos de gestão 

documental.  

O e-ARQ apresenta 14 funcionalidades, com a especificação dos requisitos 

classificados em obrigatórias, quando indicados pela frase: “O SIGAD tem que...”, 

altamente desejáveis, quando indicados pela frase: “O SIGAD deve...”  e facultativas 

quando indicados pela frase: “O SIGAD pode...” (CONARQ, 2011,p. 15). Esses 

requisitos tratam de:  organização dos documentos arquivísticos: plano de classificação 

e manutenção dos documentos; tramitação e fluxo de trabalho; captura; avaliação e 

destinação; pesquisa, localização e apresentação dos documentos; segurança; 

armazenamento; preservação; funções administrativas; conformidade com a legislação 

e regulamentações; usabilidade; interoperabilidade; disponibilidade e desempenho e 

escalabilidade (Figura 1).  

 Conforme consta no § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 25/2007 do CONARQ, 

requisitos são o “conjunto de condições a serem cumpridas pela organização 

produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelo 

próprios documentos a fim de garantir a sua confiabilidade e autenticidade, bem como 

seu acesso” (D.OU, 2007, p.15).  
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Figura 1: Requisitos do e-ARQ Brasil 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

O e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011 p. 12) “deve ser utilizado, servindo como 

um verdadeiro manual, para desenvolver um sistema informatizado ou para avaliar um 

já existente, cuja atividade principal seja a gestão arquivística de documentos” , 

compreendendo uma extensa variedade de requisitos para diferentes esferas de 

atuação, ramos de atividade e tipos de documentos. No e-ARQ Brasil (2011) são 

estabelecidos os requisitos básicos para o agente produtor e/ou receptor de documentos 

no âmbito do SIGAD. Em relação ao SIGAD, cabe destacar o requisito segurança, está 

associado diretamente às possibilidades de comprovação dos registros e das alterações 

ocorridas em relação a um documento ao longo de sua criação, assim como de seu 

armazenamento e preservação.  

A segurança, no que se refere às propriedades significativas de documento 

digital, é estabelecida conforme as necessidades de preservação dos elementos 

constitutivos do documento,  

conjunto das propriedades significativas que um objeto digital deve conservar 

ao longo do tempo não é universal nem absoluto: a sua definição deve ter em 

conta a natureza da organização responsável pela preservação, as 

características da coleção e os requisitos e exigências da sua comunidade de 

interesse (FERREIRA, 2009, p. 38). 

 

•1.Organização dos documentos 
arquivísticos: plano de classificação e 
manutenção dos documentos 

•2. Tramitação e fluxo de trabalho 

•3. Captura 

•4. Avaliação e destinação  

•5. Pesquisa, localização e apresentação dos 
documentos 

•6. Segurança 

•7. Armazenamento 

•8. Preservação  

•9. Funções administrativas   

•10. Conformidade com a legislação e 
regulamentações 

•11. Usabilidade  

•12. Interoperabilidade 

•13. Disponibilidade 

•14. Desempenho e Escalabilidade 
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A definição das propriedades significativas do documento tem um forte 

impacto na questão da consistência das informações arquivísticas que fazem parte do 

banco de dados e tem a seguinte implicação,  

a definição das propriedades significativas de um objeto digital influencia 

diretamente a forma como este deverá ser preservado. Quanto maior for o 

número de propriedades significativas, maiores serão os requisitos 

relativamente à infra-estrutura tecnológica necessária para suportar a 

preservação (FERREIRA, 2006, p. 52).  

 

Ainda em relação à segurança da informação de documentos gerados e 

mantidos no sistema de registros e alterações de projetos, cabe destacar Rondinelli 

(2005, p.65): “Quanto mais rígidas, detalhadas, as regras e o estabelecimento de 

rotinas terão como resultado mais fidedignidade.” Isso faz com que o estabelecimento 

de regras garanta a idoneidade de um sistema.  

Rondinelli (2005) é ainda diz que, para a obtenção dessa condição, idoneidade, 

ela será garantida através da aplicação de métodos que viabilizem a preservação e a 

verificação dos documentos gerados pelo sistema. O 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, e indica 

que todas essas atividades poderão ser desempenhadas por um SIGAD (CONARQ, 

2011). 

Conforme o e-ARQ Brasil, o foco da preservação de documentos arquivísticos, 

no caso dos documentos digitais, é a manutenção do acesso, que pode implicar 

mudança de suporte e formato, bem como atualização do ambiente tecnológico 

(CONARQ, 2011). Nesse sentido, Zazo e Cáceres (2017) afirmam que as 

particularidades dos documentos digitais são tão significativas que levam ao 

desenvolvimento de técnicas específicas de gestão, tratamento e conservação 

adaptadas às novas necessidades oriundas do desenvolvimento tecnológico dos meios 

existentes para a criação, disseminação e uso de documentos. 

Na visão de Silva e Bedin (2014), os sistemas informatizados procuram atender 

as necessidade dos usuários de acordo com a legislação específica. Em relação à 

consolidação do e-Arq Brasil, Lacerda e Almeida (2009) observam que este modelo de 

requisito é relativamente recente e vai demorar algum tempo para que as instituições o 

incorporem. 
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Assim como o e-ARQ Brasil, existe o RDC-Arq, o qual são instrumentos que 

auxiliam o acesso à informação autênticas em cadeia de custódias seguras. Entende-se 

que as IFES comprometidas com a custódia de longo prazo, buscam soluções para os 

seus repositório que indiquem recomendações de padrões e normas técnicas, para a 

preservação digital e a autenticidade na recuperação dos documentos institucionais. 

2.2.4  Repositórios Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) 

 

Com a inserção das tecnologias no meio arquivístico, um dos maiores receios 

dos profissionais é justamente quanto a recuperação da informação autêntica. Quando 

o documento é colocado em plataforma digital, o mesmo segue algumas diretrizes para 

que seja padronizado e recuperado.   

Os documentos arquivísticos digitais em fase corrente e intermediária devem, 

preferencialmente, ser gerenciados por meio de um Sistema Informatizado de 

Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD, a fim de garantir o controle 

do ciclo de vida, o cumprimento da destinação prevista e a manutenção da 

autenticidade e da relação orgânica, características fundamentais desses 

documentos. Já nessas fases, os produtores precisam tomar cuidados 

especiais, previstos em um plano de preservação digital, com relação aos 

documentos digitais que serão mantidos por médio e longo prazos, de forma 

a garantir sua autenticidade e seu acesso. (CONARQ, 2015, p.4, grifo nosso). 

 

As técnicas para os arquivos cuja massa documental está registrada em papel já 

são bastante difundidas e eficazes, no entanto para os arquivos digitais ainda são 

carentes de técnicas de preservação eficazes. Por essa razão foram criados parâmetros 

a serem seguidos pelos repositórios digitais para serem indicados como um RDC-Arq.  

A preservação do documento arquivístico é complexa se considerarmos todas 

as possibilidades que envolvem o documento digital. São muitas as intervenções 

possíveis, uma vez que, o acesso é cada vez mais facilitado pelas plataformas. O 

objetivo dos repositórios arquivísticos confiáveis é justamente tornar o acesso 

facilitado e o documento protegido de toda e qualquer ação danosa depois de sua 

inserção na plataforma.  

A preocupação com a confiabilidade dos repositórios digitais foi evidenciada 

no relatório da Task Force on Archiving of Digital Information, uma ação 

cooperativa do RLG e da Commission on Preservation and Access, publicado 

em 1996, no qual se declarou que “um componente crítico da infraestrutura 

de arquivamento digital é a existência de um número suficiente de 

instituições confiáveis, que sejam capazes de armazenar, migrar e prover 

acesso a acervos digitais”. O relatório da Task Force foi mais além, ao 

apontar a necessidade de um processo de certificação dos repositórios digitais 

para atribuir esse caráter de confiabilidade de uma forma mais isenta. 

(CONARQ, 2015, p.14). 
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Os repositórios confiáveis são caracterizados pela padronização dos sistemas. 

No Brasil, o CONARQ preconiza definições/critérios para fontes digitais confiáveis 

das informações e dos documentos gerados, recebidos e acumulados.  

No contexto deste documento, repositório digital é um ambiente de 

armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. Esse ambiente 

constitui-se de uma solução informatizada em que os materiais são 

capturados, armazenados, preservados e acessados. Um repositório digital é, 

então, um complexo que apoia o gerenciamento dos materiais digitais, pelo 

tempo que for necessário, e é formado por elementos de hardware, software e 

metadados, bem como por uma infraestrutura institucional e procedimentos 

normativos e técnicos. (CONARQ, 2015, p.15).  

 

Padronizar o formato dos documentos digitais também é fundamental para que 

as políticas de preservação sejam eficazes. Outro fator que proporciona a 

obsolescência é a perda de informações referentes ao formato do arquivo digital. Neste 

contexto, a preocupação da preservação digital não é somente com a preservação física 

do documento, mas também a de garantir o acesso e o conteúdo do documento digital 

ao longo do tempo.  

A produção crescente de documentos arquivísticos em formato digital desafia 

as organizações produtoras e as instituições de preservação na busca de 

soluções para a preservação e o acesso de longo prazo. Os documentos 

digitais sofrem diversas ameaças decorrentes da fragilidade inerente aos 

objetos digitais, da facilidade de adulteração e da rápida obsolescência 

tecnológica (CONARQ, 2015, p. 4). 

 

Com vistas a atender às necessidades de criação de repositórios, as instâncias 

governamentais estabeleceram regras para a gestão e disponibilização de dados para 

acesso aberto e contínuo. Esse é o caso da Resolução nº 43/2015, que altera a 

Resolução 39 do CONARQ, a qual aprova as Diretrizes para a implementação de 

RDC-Arq e recomenda sua adoção aos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR)
17

 para o arquivamento e manutenção dos documentos 

arquivísticos em formato digital, além de garantir a autenticidade, a confidencialidade, 

a disponibilidade e a preservação desses documentos (CONARQ, 2015). 

Destaca-se, por meio das diretrizes do RDC-Arq, que os documentos 

arquivísticos digitais em fase corrente e intermediária devem, preferencialmente, ser 

gerenciados por meio de um SIGAD. No entanto, como ocorre uma alteração na cadeia 

                                                           
17 o SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, visando à gestão, à 

preservação, e ao acesso aos documentos de arquivo. Está regulamentado pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 

2002 que regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados. (BRASIL, 2002) 
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de custódia
18

 a partir da destinação desses documentos para guarda permanente, a 

responsabilidade por sua preservação passa para a instância de guarda.  

A implantação de um repositório digital confiável é fundamental para assegurar 

a preservação, o acesso e a autenticidade dos materiais digitais em longo prazo. Nesse 

sentido, o gerenciamento do documento digital é realizado através da norma mais 

importante da área: o Open Archival Information System (OAIS). Trata-se de um 

modelo conceitual que descreve as funções de um repositório digital e os metadados 

necessários para a preservação e o acesso dos materiais digitais gerenciados pelo 

repositório, que constituem um modelo funcional e um modelo de informação 

(CONARQ, 2015).  

Embora o modelo OAIS seja constituído de uma estrutura teórica e conceitual 

projetada para viabilizar o acesso a documentos digitais no futuro, Zazo e Cáceres 

(2017) destacam que sua mera aplicação para criar um repositório não garante o uso 

futuro dos documentos digitais nele contidos. Isso porque, para tais autores, um 

repositório digital é uma entidade viva, criada com uma vocação de permanência, que 

exige uma revisão constante de suas práticas para garantir a autenticidade na cadeia de 

custódia dos documentos.  

2.3 AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS 

 

Na perspectiva arquivística, a autenticidade relaciona-se profundamente à 

capacidade probatória dos documentos, não apenas no sentido jurídico, mas também 

como testemunho autêntico dos atos, ações e atividades que representam. 

No aspecto autenticidade de documentos, a confiabilidade e a integridade são 

atributos  que se relacionam. No entanto, 

[...] a confiabilidade está relacionada ao momento da produção, a 

autenticidade está ligada à transmissão do documento e à sua preservação e 

custódia. Um documento autêntico é aquele que se mantém da mesma forma 

como foi produzido e, portanto, apresenta o mesmo grau de integridade 

refere-se ao estado dos documentos que se encontram completos e não 

sofreram nenhum tipo de corrupção ou alteração não autorizada nem 

documentada. Assim, um documento não completamente confiável, mas 

transmitido e preservado sem adulteração ou qualquer outro tipo de 

corrupção, é autêntico (BRASIL, 2011, p. 21-22).  

 

                                                           
18 Para Flores, Rocco e Santos (2016, p. 119), "a cadeia de custódia documental pode ser entendida como o ambiente 

no qual perpassa o ciclo de vida dos documentos. Em outras palavras, ela define quem é o responsável por aplicar os 

princípios e as funções arquivísticas à documentação". 
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Manter a autenticidade do documento digital durante as etapas de gestão é um 

desafio para os custodiadores. A preservação no contexto de todas as etapas da 

custódia é vital para manutenção das características  que validem a confiabilidade dos 

registros informacionais.  

A certificação eletrônica assegura a autenticidade e a integridade do documento 

arquivístico digital e, por consequência, atribui valor jurídico ao mesmo, mas, somente 

até ser recebido pelo seu destinatário. A partir do momento em que os registros 

informacionais ingressam em um sistema informatizado de documentos, eles têm de 

serem adequadamente gerenciados, para assim permanecer, o desafio que se impõe. 

Assim, estabelecer um SIGAD que cumpre os requisitos definidos pelo e-Arq Brasil 

tem como um dos principais objetivos primar pela manutenção da autenticidade desses 

registros. 

Portanto, as instituições que desenvolverem e/ou utilizarem sistemas 

informatizados estabelecidos conforme as recomendações arquivísticas de gestão de 

documentos terão como benefício o controle total dos documentos arquivísticos e a 

manutenção de sua qualidade, assegurando o seu caráter testemunhal e probatório. 

Infere-se que nenhum sistema informatizado será completamente livre de 

fragilidades. Entretanto, estabelecendo-se políticas de segurança da informação 

alinhadas à realidade institucional, e em sinergia com um SIGAD adequadamente 

estruturado, pode-se diminuir substancialmente as possibilidades da instituição ter 

comprometida a autenticidade de seus documentos arquivísticos. Desta forma, pode-se 

garantir à instituição a disponibilidade de informações íntegras para alicerçar seu 

processo de gestão administrativa. 

As IFES são geradoras e acumuladoras de uma infinidade de informações, as 

quais devem ser disponibilizadas corretamente, com transparência e confiabilidade e 

de maneira acessível. Neste contexto, as tecnologias de informação (TI) foram 

inseridas no ambiente acadêmico e administrativo das IFES. 

De forma a atender aos requisitos de autenticidade e de cadeia de custódia dos 

documentos, com transparência, confiabilidade, disponibilização correta das 

informações, entre outros, faz-se necessário o uso de ferramentas eficazes de políticas 

de  gestão de documentos arquivísticos. Com o avanço da TI, a busca por um SIG 

como ferramenta de gestão tem aumentado gradativamente para oportunizar os 

processos institucionais. Segundo Bianchi et al, "a TI é um dos componentes mais 
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extraordinários do ambiente institucional. Sua utilização pode ser vista tanto em nível 

estratégico e tático como operacional das IFES. (BIANCHI ET AL, 2010, p.6)." 

Segundo Balloni (2004) quando as informações estão organizadas e planejadas 

nos SIG, estes geram informações necessárias para a gestão das IFES, com  

efetividade,  racionalização e controle nos processos sistêmicos institucionais. 

 Desta forma, as IFES podem pensar globalmente e agir localmente na essência 

do pensamento sistêmico: percepção das inter-relações entre sistemas em lugar de 

cadeias lineares de causa e efeito e percepção dos processos de mudança entre os 

sistemas em lugar de instantâneos isolados dessas fontes. Assim, o próximo capítulo 

versará sobre as TI, contextualizando o SIPAC (objeto desta investigação) como 

sistema informatizado de gestão de documentos. 
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3 AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (TI) NA GESTÃO DAS IFES: OS 

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)  E OS SISTEMAS 

INFORMATIZADOS  

 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) registram as suas atividades 

por meio de sistemas informatizados de gestão. As IFES assimilaram o uso de  bancos 

de dados, sistemas de informação, planilhas eletrônicas, mensagens de correio 

eletrônico, páginas da web, imagens digitais e uma diversidade de outros formatos 

eletrônicos para os registros e armazenamentos dos processos laborais. Aspectos 

relacionados à confiabilidade e acesso às informações orgânicas das IFES ficam 

ameaçados, se estes não estiverem em conformidade com critérios e requisitos que 

garantam a autenticidade dos registros nos ambientes eletrônicos. Essas informações 

podem, ainda, perder o valor de prova das atividades registradas e não serem mais 

acessadas, consequentemente, visualizadas se em seus sistemas informatizados de 

gestão não forem adotados os requisitos de custódia em repositórios confiáveis. 

Indiscutível o papel das tecnologias de informação (TI) nos processos 

gerenciais institucionais. Para tanto, é recorrente os planos estratégicos de gestão, a 

exemplo, dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) para a condução da 

missão das IFES. Planos desta natureza pontuam diretrizes estratégicas de gestão e 

entre essas são recomendáveis àquelas voltadas às de TI, sistemas de informação (SI) e 

da gestão dos documentos (GD).  

Os critérios e requisitos de autenticidade e cadeia de custódia dos registros 

informacionais são itens essenciais a serem tratados nas diretivas dos PDI. É 

recomendável que os coordenadores de TI e de documentos /arquivos e os 

profissionais/técnicos que desenvolvem os SI (e.g. do SIPAC das IFES) fiquem atentos 

a essas diretivas.  

O objetivo deste capítulo é discorrer sobre as TI na gestão institucional, 

contextualizando a importância das diretivas dos PDI para o gerenciamento das 

informações por meio de sistemas informatizados e integrados de gestão (SIG). Os 

SIPAC são compreendidos como um SIG. Entretanto, para ser considerado como um 

sistema de gestão arquivística de documentos é necessário que os SIPAC tenham 

requisitos de autenticidade e de manutenção da cadeia de custódia. 
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3.1 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO NO ÂMBITO DAS TI 

INSTITUCIONAL: OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES INFORMATIZADOS 

 

Os sistemas integrados de gestão dão suporte às funções de planejamento, 

organização, coordenação, monitoramento e avaliação das ações institucionais, 

propiciando informações para as tomadas de decisão em tempo hábil. Stair (1998, 

p.278) define que “o propósito básico de um sistema integrado de gestão é ajudar a 

instituição a alcançar suas metas, fornecendo a seus gerentes detalhes sobre as 

operações regulares da instituição, de forma que possam controlar, organizar e planejar 

com mais efetividade e com maior eficiência”. 

Os sistemas integrados de gestão atendem às atividades de monitoramento e 

avaliação das ações, procedimentos administrativos dos gerentes, além de produzirem 

relatórios sobre as operações da instituição (LAUDON; LAUDON, 2004). Oliveira 

(2010, p. 59) considera que “o sistema integrado de gestão é representado pelo 

conjunto de subsistemas, visualizados de forma integrada e capaz de gerar informações 

necessárias ao processo decisório”. 

Em tese, o desenvolvimento dos sistemas integrados de gestão propicia as 

instituições terem a segurança necessária nos processos administrativos e são 

desenvolvidos com base em conhecimento inerente ao negócio, operam em nível 

intermediário e buscam dar suporte aos gestores (CALLADO; CALLADO; CEOLIN, 

2014; CRUZ, 2000). Vale salientar que a segurança das informações no âmbito dos 

sistemas integrados de gestão, também, esta associada à convergência de critérios e 

requisitos voltados à autenticidade dos registros e da manutenção da cadeia de 

custodia.  

Os gestores das IFES projetam os sistemas integrados de gestão inserindo 

dados de origem interna e externa, existindo, portanto, uma interação entre os meios, 

resultando na concretização dos objetivos preestabelecidos pela instituição. As fontes 

externas advêm do relacionamento com fornecedores, acionistas, clientes e 

concorrentes, facilitadas por meio da tecnologia de informação e comunicação (TIC); 

as fontes internas estão relacionadas aos bancos de dados mantidos pela instituição. Os 

bancos de dados19 são alimentados, consequentemente, atualizados pela captura e 

                                                           
19 Banco de Dados: Ambiente computacional composto por: a) dados estruturados em bases de dados relacionadas 

modelo de dados entre si, segundo um modelo de dados; b) regras que definem as operações válidas sobre os dados 

e garantem sua integridade (CONARQ, 2016, p.11) 
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armazenamento dos dados resultantes da integração dos diversos sistemas que 

compõem a instituição (e.g. sistemas de finanças, sistemas de contabilidade, sistemas 

de recursos humanos, sistemas de venda e marketing) (STAIR, 1998). 

Oliveira (2014) afirma que o sistema integrado de gestão é o processo de 

transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da 

instituição, proporcionando, ainda, a sustentação administrativa para otimizar os 

resultados esperados pelos seus gestores. Laudon e Laudon (2001) comentam o fato de 

que um sistema integrado de gestão é um sistema multidisciplinar, não é dominado por 

uma teoria única e detém dimensões técnicas e comportamentais. Os autores 

descrevem o sistema integrado de gestão como um sistema sócio – tecnológico; no 

âmbito da abordagem técnica, as áreas envolvidas são ciência da administração, 

ciência da computação e pesquisa operacional; e, no da abordagem comportamental, as 

áreas são psicologia, economia e sociologia.  

Desta forma, infere-se que os sistemas integrados de gestão estão em frequentes 

mutações devido ao dinamismo dos negócios para atender às exigências das demandas 

do ambiente. A concorrência é cada vez mais acirrada, exigindo competências para a 

sobrevivência institucional. Neste sentido, observa-se que os sistemas integrados de 

gestão são importantes para o bom andamento das instituições, sendo considerados 

uma TI de gestão. Porém, cabe salientar que os sistemas integrados de gestão devem 

apresentar eficácia, consistência, exatidão e agilidade de modo que seu uso possa 

aumentar a vantagem competitiva por meio de informações autenticas e preservadas. 

Segundo Oliveira (2014), os sistemas integrados de gestão tornam-se 

indispensáveis, pois na grande maioria das instituições que utilizam sistemas 

informatizados, há muitos dados que estão à disposição, mas esses dados por si não 

podem ser utilizados no processo de tomadas de decisões sem antes passar por um 

processo de conversão, de transformação, fazendo com que se tornem efetivamente 

informações. É nesta etapa em que os sistemas integrados de gestão atuam, 

compilando estes conjuntos de dados em informações processadas. 

Diante das considerações anteriores, observa-se que um sistema integrado de 

gestão abrange uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de 

dados e dispositivos que fornecem informação rotineira aos gerentes e aos tomadores 

de decisão (STAIR; REYNOLDS, 2002, p. 18).  
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Para Oliveira (2014), o sistema integrado de gestão é conceituado como um 

processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura 

decisória da instituição, proporcionando, ainda, a sustentação administrativa para 

otimizar os resultados esperados. Neste sentido, os softwares conhecidos como sistema 

integrado de gestão determinam extensivamente a eficácia do sistema de controle de 

uma instituição. 

O controle está presente em quase todas as práticas institucionais, uma vez que 

os gestores avaliam o desempenho de colaboradores, de métodos, de processos, de 

ativos tangíveis e intangíveis, de matéria-prima, de produtos em elaboração, produtos 

acabados e serviços, em todos os níveis organizacionais. Assim, de acordo com 

Anthony e Govindarajan (2008, p.6),  

[...] o controle gerencial é o processo pelo qual os gestores influenciam 

outros membros da instituição para que obedeçam às estratégias adotadas; o 

posicionamento do controle gerencial, dentro das atividades de planejamento 

e controle nas instituições, demonstra que é um processo pelo qual se 

decidem a implementação de estratégias. 

 

Os sistemas integrados de gestão, frequentemente, são customizados e 

adaptados para atender as transformações ocorridas no ambiente econômico em que as 

instituições estão inseridas; novos produtos, novos clientes e serviços requerem 

sistemas atualizados para atender a realidade do negócio. As instituições 

comprometem a vantagem competitiva no mercado em que atuam se não atualizarem 

os seus sistemas integrados de gestão, que representam  

[...] o conjunto de tecnologias que disponibilizam os meios necessários à 

operação do processamento dos dados disponíveis. É um sistema voltado 

para a coleta, armazenagem, recuperação e processamento de informações 

usadas ou desejadas por um ou mais executivos no desempenho de suas 

atividades. É o processo de transformação de dados em informa que são 

utilizadas na estrutura decisória da instituição e proporcionam a sustentação 

administrativa para otimizar os resultados esperados (BATISTA, 2012, p. 

22). 

 

O sistema integrado de gestão, além de proporcionar um controle nos processos 

administrativos em todos os níveis, gera subsídios para as tomadas de decisão, tanto 

nas instituições privadas com nas instituições públicas, em seus diversos níveis 

fornecendo informações integradas aos setores de orçamento, contabilidade, 

financeiro, compras, recursos humanos, contratos dentre outros. O’Brien (2010, p. 25) 

explica que “os sistemas de informação gerencial fornecem informações na forma de 

relatórios e demonstrativos pré-estipulados para os gerentes”.  
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Ainda, de acordo com O’Brien (2010, p. 283), “os gestores e outros tomadores 

de decisão utilizam sistemas integrado de gestão para requisitar informações em suas 

estações de trabalho em rede em apoio às suas atividades de tomadas de decisões”. Os 

sistemas integrados de gestão procuram suprir as necessidades dos gerentes por meio 

de diversos relatórios que demonstram o desempenho passado e presente da instituição 

(Quadro 4). Consequentemente, os sistemas integrados de gestão podem “contribuir 

para informá-los das previsões de desempenho futuro, o que constitui o grande 

diferencial desse sistema” (CAIÇARA JUNIOR, 2012, p. 79). 

Quadro 4 - Relatórios Emitidos pelo sistema integrado de gestão 

Relatórios 

programados 

São aqueles produzidos periodicamente, por exemplo, no SIPAC são os relatórios 

de guia de movimentação; movimentação do processo; processos movimentados; 

processos movimentados por tipo; processos por responsável e processos por tipo. 

Relatório de 

pontos críticos 

É um tipo especial de relatório programado emitido no começo de cada dia, 

resumindo as atividades do dia anterior,  por exemplo, no SIPAC são os relatórios 

de processos pendentes de recebimento; processos com atraso na tramitação e 

documentos com atraso na tramitação. 

Relatórios sob 

solicitação 

São produzidos somente quando o gestor quer saber sobre um item específico, por 

exemplo, no SIPAC são os relatórios de processos disponíveis para destinação 

final; quantitativo de despachos por unidade/usuário; processos na unidade; 

quantitativo de processos por tipo de processo e  quantitativo de processos por 

classificação CONARQ. 

Relatórios de 

exceção 

São parametrizados para informar automaticamente critérios preestabelecidos pela 

instituição, por exemplo, no SIPAC são os relatórios de tempo dos processos na 

unidade; tempo médio de tramitação e quantitativo de empréstimo. 

 Fonte: Adaptado de Stair e Reynolds (2011, p.375-376). 

 
As aplicações de um sistema integrado de gestão são comuns às áreas 

industrial, financeira, contábil, de marketing, vendas e recursos humanos, além disso, 

um sistema desse tipo normalmente é composto por diversos subsistemas. Um sistema 

integrado de gestão industrial, por exemplo, pode conter subsistemas de projeto e 

engenharia, programação da produção, sistema de controle de estoque, Just-in-Time 

(JIT), controle de processo e controle de qualidade (STAIR; REYNOLDS, 2011). 

De acordo com Caiçara Júnior (2012), os sistemas integrados de gestão têm por 

objetivo automatizar os diversos processos institucionais o que aumenta o controle e a 

produtividade, além de fornecer informações essenciais para a tomada de decisões. 

Entretanto, o autor esclarece que os sistemas integrado de gestão são formados por 

bancos de dados que normalmente não se comunicam devido à falta de integração, pois 

os processos se configuram por meio de sistemas isolados.  

Caiçara Júnior (2012, p. 85) ainda adverte que a falta de integração entre os 

sistemas integrados de gestão acarreta diversos problemas para as instituições, 

https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
https://treinamentosipac.ufba.br/sipac/protocolo/menu.jsf
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destacando-se: “i) a redundância de dados, ii) o retrabalho e iii) a falta de integridade 

das informações” ( Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Principais problemas que ocorrem devido à falta de integração dos SIG 

  

Redundância de 

dados 

Esse problema acontece quando se tem várias bases de dados, pois poderá 

acarretar a repetição dos dados em mais de um processo. Pois, neste 

modelo, os processos fazem uso do mesmo dado. 

Retrabalhos 

Outro problema muito comum devido à falta de integração dos SIG dentro 

das instituições é o retrabalho. O retrabalho se materializa quando mais de 

uma pessoa, alimenta, atualiza, digita ou lança o mesmo dado em mais de 

um sistema; sendo um dos principais responsáveis pela perda de 

produtividade dos usuários do sistema.  

Falta de integridade 

nas informações 

A falta de integridade nas informações surge como consequência da 

redundância de dados e dos retrabalhos e é considerado o problema mais 

crítico encontrado devido à falta de integração dos SIG, pois a informação 

fornecida pelo sistema pode não ser verdadeira. E mais comum acontecer 

esse problema quando os dados deixam de ser atualizados em um ou mais 

base de dados.  

Fonte: Adaptado de Caiçara Júnior (2012, p.85) 

 

Outra consequência desse cenário não integrado é a falta de agilidade no 

fornecimento das informações, tanto para os usuários internos dos sistemas (e.g. 

gerentes e supervisores) quanto para os usuários da instituição. Rodello e Pádua (2013, 

p. 22) corroboram acrescentando que 

[...] historicamente, os SI eram desenvolvidos como sistemas isolados, ou 

seja, cada departamento ou setor (gestão de pessoas, contabilidade e 

produção, entre outros) desenvolvia o seu, com pouca ou nenhuma 

preocupação com a comunicação ou integração entre eles. Com o tempo, 

percebeu-se que a integração seria inevitável. Nesse contexto é que surgem 

os Sistemas Integrados de Gestão, ou Enterprise Resource Planning. 

 

Turban, Rainer e Potter (2003, p. 41) acrescentam que “não é possível criar de 

forma eficiente uma instituição do século XXI com tecnologia do século XX, que é 

orientada funcionalmente”. Os autores enfatizam que a estrutura funcional, até então 

vigente, não permitia que os departamentos se comunicassem através de sistemas, ou 

seja, muitas vezes os dados de venda, produção e estoque eram incluídos 

separadamente em sistemas isolados, no entanto, o processamento deveria ser feito 

simultaneamente; daí a importância da integração dos sistemas de. Esses três autores 

esclarecem, ainda, que a integração dos sistemas de informação acaba com as barreiras 

existentes entre os próprios departamentos, e entre as sedes e os departamentos, e 

reduz a duplicação de esforços nas tarefas diárias nas instituições. 

Neste sentido, para integrar todos os processos das instituições faz-se 

necessário da utilização de sistemas integrados. Um tipo de sistema integrado de 
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gestão bem conhecido e bastante utilizado para este fim é o Enterprise Resource 

Planning (ERP). Os Sistemas Integrados de Gestão ou ERP ganham força na 

administração pública, principalmente, pela garantia da confiabilidade de dados, do 

monitoramento dos processos em tempo real entre outras excelências do produto. 

Para Davenport (1998), antes de se decidir pela implantação de um sistema 

integrado de gestão é importante avaliar os benefícios que serão trazidos por essa 

solução, pois existem casos de fracassos. A implantação de um sistema de informação 

integrado sem um prévio estudo é um risco muito alto para organização, considerando 

o elevado custo dispensado em processo de implantação. 

Os pacotes de ERP prometem a integração de todas as informações que fluem 

através de uma instituição - informações financeiras e contábeis, informações de 

recursos humanos, informações da cadeia de suprimentos e informações do cliente 

(DAVENPORT, 1998, p.121, Tradução nossa)
20

. Os ERP surgiram no campo de 

atuação de desenvolvimento de SI com a finalidade de ajudarem as instituições a 

operarem em todos os estágios dos negócios, desde a aquisição ou produção de 

produtos até os demais setores, tais como: financeiro, contabilidade, recursos humanos 

e orçamento, dentre outros, até os relacionamentos com clientes e fornecedores 

(CHANG et al.,2008). 

Na concepção de Yoshino (2010), a execução, o planejamento, o 

gerenciamento e o controle de todos os recursos de uma instituição podem ser feitos 

através de sistemas ERP. Neste sentido, observa-se que o ERP nasceu da falta de 

integração e agilidade na operacionalização das funções básicas da instituição; como 

também para maximizar o fornecimento de informação entre os vários departamentos 

das instituições. 

Os sistemas ERP caracterizam-se como a evolução de dois outros sistemas. O 

Materials Requirements Planning (MRP - planejamento das necessidades de materiais) 

surgiu no final da década de 1950 nos Estados Unidos, cuja principal função era 

integrar as funções de fabricação, compras, planejamento, materiais e operações de 

materiais em manufatura; e, o Manufacturing Resources Planning (MRP II - 

planejamento dos recursos de manufaturas ou planejamento dos recursos de produção) 

                                                           
20 No original: “These commercial software packages promise the seamless integration of all the information flowing 

through a company - flnancial and accounting information, human resource information, supply chain information, 

customer information” (DAVENPORT,1998, p.121) . 
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que envolviam o planejamento de recursos de manufatura, abrangendo todos os 

processos de produção (ALBERTÃO, 2005; CAIÇARA JÚNIOR, 2012; CHANG et 

al., 2008; MABERT; SONI; VENKATARAMANAN, 2003). 

Mundialmente, os sistemas ERP começaram a ser utilizados no início da 

década de 1990; no Brasil, o sistema foi trazido pelas instituições estrangeiras e as 

primeiras implementações ocorreram por volta de 1997 e 1998, porém, devido ao seu 

alto valor era viável apenas pelas grandes corporações e multinacionais (CAIÇARA 

JUNIOR, 2012; HABERKORN, 2003). 

Na década de 1990, com a globalização criando um ambiente de negócio 

extremamente competitivo, o MRPII sofreu nova ampliação incorporando aspectos da 

área de recursos humanos e finanças, prometendo maior agilidade e redução de custos; 

com os novos recursos passou a ser chamado de ERP e de Enterprise Resources 

Management (ERM) ou (gerenciamento dos recursos institucionais) em função da 

grande amplitude que o escopo do sistema atingiu, abrangendo, além do planejamento, 

as atividades de execução e controle (COLANGELO FILHO, 2001; CORRÊA; 

GIANESI; CANON, 2001; REZENDE; LEANDRO, 2011). 

No entendimento de Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 474), o ERP é o 

“último e provavelmente o mais significativo desenvolvimento da filosofia MRP 

básica”. De Sordi (2003) relata que a inadequação do ERP para funções de ordem 

estratégica e sua extensa base de dados possibilitou a evolução e difusão de outros 

aplicativos como os programas que possibilitam a análise de dados em diferentes 

dimensões. Kalpic e Fertalj (2004, p.195) definem o ERP como um sistema de 

informação integrado para apoiar os negócios dentro de diferentes partes da instituição 

(tradução nossa
21

).  

Colangelo Filho (2001) explica que acompanhando os progressos tecnológicos 

das áreas de hardware e software, o ERP é capaz de trabalhar em um ambiente cliente-

servidor, com uma base de dados única e integrada. Mendes e Escrivão Filho (2002) 

comentam que os sistemas ERP possuem abrangência funcional em todas as atividades 

da instituição e salientam sobre a divisão do sistema em módulos que corresponderia 

                                                           
21 No original: “ERP system is an integrated information system to support the business within different 

organisational parts of an enterprise” (KALPIC; FERTALJ, 2004, p.195). 
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ao menor conjunto de funções, implementadas separadamente, normalmente ligados a 

divisões departamentais da instituição. 

Com o passar do tempo, a sigla ERP, pela expansão de seu significado, acabou 

servindo de classificação para uma determinada categoria de software, assim é possível 

encontrar descrições de programas ditos ERP para comércio, ou ERP para indústrias 

ou serviços (COLANGELO FILHO, 2001). Esta diversificação disponibilizada pelos 

fabricantes dos softwares aliadas aos benefícios que a implantação dos sistemas ERP 

oferece às instituições fez com que o mercado de ERP aumentasse de forma 

significativa desde a sua criação. 

De acordo com Rodello e Pádua (2013), os ERP são indispensáveis na gestão 

institucional e podem gerar benefícios significativos a qualquer instituição tanto 

durante como após a sua implantação. Para Pereira e outros (2015, p. 37) “o ERP 

promove uma atualização constante das atividades internas de cada departamento e se 

transforma em um facilitador para a instituição adapta-se às exigências do seu negócio 

em face das rápidas mudanças que ali ocorrem”. Neste sentido, Capelli e outros  

(2014) acrescentam que os ERP têm ganhado importância nos últimos anos para o 

desenvolvimento do negócio nas instituições, devido à sua capacidade de integrar 

todos os dados e processos de uma instituição em um único banco de dados. 

A implantação de um sistema ERP em uma instituição poderá gerar grandes 

vantagens, todavia também poderá trazer riscos semelhantes (DAVENPORT, 1998).  

Neste sentido, Laudon e Laudon (2004) corroboram pontuando que os sistemas 

integrados têm a capacidade de melhorar o controle, a eficiência e a tomada de 

decisão, mas na prática são difíceis de implantar. 

Gomes e Vanalle (2001) afirmam que para ocorrer o sucesso na implantação de 

um ERP, faz-se necessário a adaptação do sistema aos processos da instituição com o 

alinhamento dos processos-chave da instituição ao sistema. Neste contexto, Caldas e 

Wood Júnior (1998 p.3, tradução nossa) esclarecem que  

[...] nas tais implementações, geralmente, constituem imensos projetos e que 

mobilizam grandes equipes multidisciplinares dedicadas, compostas por 

especialistas em tecnologia, principais usuários e pessoal de operações, bem 

como consultores com redesenho e mudança de processos habilidades 

gerenciais
22

. 

                                                           
22 No original: Such implementations generally constitute immense projects, which seldom take less than 18 months, 

and which mobilize large multidisciplinary, dedicated teams, comprised normally of information technology 

specialists, key users and operations personnel, as well as consultants with process redesign and change management 

skills (CALDAS; WOOD JÚNIOR, 1998, p.3). 
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Laudon e Laudon (2004) destacam que para implantar um ERP são necessários 

vultosos investimentos em tecnologia; alterações funcionais de modo que os 

funcionários possam assumir novas responsabilidades e, também, a reformulação dos 

processos de negócios para que a informação tenha um caminho mais direcionado às 

estratégias da instituição. Os citados autores ainda pontuam que essas mudanças são 

fundamentais para que a implantação do ERP seja bem-sucedida. 

Amoako-Gyampah (2007) alerta que um projeto de implementação de um ERP 

pode atingir sucesso em termos tecnológicos, financeiros e até ser implantado no 

tempo previsto, porém se os utilizadores não o usarem, as metas com a implementação 

não serão atingidas, afetando o desempenho institucional e o retorno do capital 

investido. Neste sentido, Elihimas (2015), em estudo realizado com uma IFES, 

constatou que não existiu a fase de aderência dos processos de negócio da instituição 

ao SIPAC. 

Nesse contexto, Cardoso (2011) relata que algumas instituições que 

implementaram ERP não atingiram o esperado sucesso porque não estavam equipadas 

com meios eficazes de gestão de mudanças decorrentes de alterações de processos. O 

autor ainda aponta que uma das causas de falha dos ERP não é a funcionalidade do 

sistema em si, mas a capacidade da instituição em adequar-se às funcionalidades do 

sistema. 

Pinheiro (1996) esclarece que diversos gestores acreditam que somente a 

implantação de um ERP, resolve os problemas da falta de integração nas instituições. 

Entretanto, para Laudon e Laudon (2004, p. 39) este processo é mais complexo em 

razão de que  

[...] muitos administradores são treinados para gerenciar uma linha de 

produto, uma divisão, uma divisão ou um escritório. Raramente são treinados 

para otimizar o desempenho da organização como um todo e frequentemente 

não conseguem os meios para fazê-lo. Mas sistemas integrados e redes 

setoriais exigem dos administradores uma visão mais ampla de seu modo de 

agir, incluindo outros produtos, divisões, departamentos e até mesmo 

instituições externas. Sistemas integrados requerem enormes investimentos, 

seu desenvolvimento leve longo tempo e precisa ser orientado por uma visão 

compartilhada de objetivos. 

 

Os estudos sobre implantação de ERP em IFES evidenciam as dificuldades 

relatadas pelos usuários em relação à utilização do sistema. Esses estudos apontam que 
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o departamento responsável pelo treinamento não possuía estrutura para atender ao 

número significativo de usuários quer precisava ser treinado, comprometendo a 

operação do ERP (FERREIRA et al., 2012, p.280). 

Ceolin e outros (2008) esclarecem que ausência de treinamento causa 

desperdício de tempo e dinheiro e inviabiliza a utilização dos softwares em sua 

totalidade; além disso, os custos envolvidos em treinamentos geralmente são muito 

menores que os custos causados pela subutilização ou a não utilização do sistema 

completo. Além disso, Cardoso (2011) afirma que após um ERP entrar em produção 

existem situações em que os usuários culpam o sistema pelo mau funcionamento do 

negócio, desenvolvendo soluções alternativas e enchendo as equipes de suporte com 

pedidos de alterações e novas customizações. 

Nesse sentido, as instituições precisam traçar boas estratégicas ou métodos de 

implantação para diminuir os fatores de insucesso, e consequentemente, obterem êxito 

na implantação do ERP. Além do mais, faz-se necessário que o sistema seja aceito e 

utilizado pelos seus usuários. Para tanto, justifica-se que diretivas sobre as TI, 

consequentemente, os SIG e a gestão dos registros estejam contempladas no âmbito 

dos planos estratégicos institucionais e com diretrizes voltadas a autenticidade e 

manutenção da cadeia de custódia. 

3.2 PLANOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO E AS TI DAS IFES NA BAHIA: OS 

PDI E OS SISTEMAS DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS 

 

 O Decreto n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das IFES e dos cursos superiores de 

graduação e dos sequenciais no sistema federal de ensino. As IFES prepararam as suas 

ações por meio de diretrizes elencadas nos Planos de Desenvolvimento Institucional – 

PDI  (BRASIL, 2017).  

O PDI é elaborado para um período de cinco anos. É o documento que 

identifica a Instituição de Ensino Superior (IES) e explicita o modo pelo qual foi 

construído, revelando os procedimentos sobre a dinâmica da instituição. O PDI tem 

como pressuposto o atendimento ao conjunto de normas vigentes, no que diz respeito à 

filosofia de trabalho, à missão a que se propõe a instituição, às diretrizes pedagógicas 

que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que 

desenvolve e/ou que pretende desenvolver. 
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Outra característica que o PDI revela é a coesão interna entre os setores e as 

atividades das IFES, a forma como esses se inter-relacionam. Silva (2013) referindo-se 

a Cardoso (2006) diz que o PDI deve servir para toda a instituição, buscando a 

integração dos diversos setores organizacionais, das dimensões e dos níveis de 

planejamento nos níveis estratégico, tático e operacional.  

O PDI possui algumas características que são encontradas no planejamento 

estratégico, como a missão da instituição, apesar dessas características não 

caracterizarem o PDI como estratégico. Entretanto, este plano contribui e serve de 

estímulo para que as instituições de educação superior avancem para torná-lo um 

planejamento estratégico (SILVA, 2013).  

Neste sentido, no âmbito desta investigação foram levantados e analisados os 

PDI das IFES da Bahia para subsidiar a compreensão do objeto conceitual e empírico 

desta pesquisa (i.e. o SIPAC), bem como, para a elaboração do questionário aplicado 

nas IFES inseridas na amostra da pesquisa de campo (Apêndice D). Ao analisar os PDI 

destas IFES foi possível aferir que desde 2016 existe na IFES D o projeto para 

elaboração do PDI  do período de  2017-2021, porém,  sem publicação oficial no site 

da instituição. Na IFES C, desde 2014, houve a submissão ao Conselho Superior desta 

IFES (CONSUNI) a proposta de diretrizes para elaboração para o PDI – do interstício 

de 2016 a  2020, também, sem publicação oficial no site da instituição.  

Nas demais IFES, os PDI já existem consolidados e publicizados. Na IFES A, 

no PDI (2018-2022) consta explicitados  nos objetivos estratégicos 7, 8 e 10, as 

diretrizes estratégicas especificas para o uso do SIPAC. Na IFES B, o PDI de 2015-

2019, no capítulo 13, trata sobre as políticas de gestão e no subcapítulo 13.5, 

especificamente sobre as políticas de tecnologia da informação, pontuando diretrizes 

para o desenvolvimento e implantação de sistemas. Na IFES E, o PDI (2016-2025) 

traz no item 3.5.6, as diretrizes sobre a política para tecnologias de informação e 

comunicação, enfatiza o papel do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), 

instituído pela Resolução Nº 06/2013 – Conselho Universitário (CONSUNI), com 

caráter deliberativo para estabelecer as políticas e diretrizes para a área de Tecnologia 

da Informação (TI) da Universidade, em consonância com o PDI vigente. Já na IFES 

F, o PDI (2016 – 2021) aborda de modo genérico as questões de TI no item 8.3, 

intitulado Gestão de TI fazendo referência ao Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação – PDTI/2018-2020.  
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Após leitura e análise dos PDI das IFES que fazem parte deste estudo, foi 

possível inferir que as IFES não possuem indicativos que resguardem os critérios de 

autenticidade dos documentos gerados e armazenados pelo SIPAC e a manutenção 

desses em uma cadeia de custódia. Observa-se que nestes PDI, há ausência de 

diretrizes voltadas à gestão documental, consequentemente, aquelas sobre a de 

preservação dos registros o que implica na falta de mecanismos que possam prover a 

garantia da inalterabilidade dessas informações orgânicas.  

A falta dessas diretrizes para os SIG institucionais sugere a carência de 

procedimentos técnicos aplicados à autenticidade e a cadeia de custódia ininterrupta 

dos registros. Os PDI revelam a ausência de estratégias de preservação digital para as 

informações existentes.  A preservação digital necessita de práticas para salvaguardar 

os documentos, assim, é recomendável estabelecer um corpus teórico para as 

estratégias, que garantam a autenticidade dos registros informacionais nos sistemas 

integrados e informatizados de gestão.  

Um sistema informatizado pode propor realizar o gerenciamento de 

documentos sem considerar as práticas arquivísticas, sem contemplar a relação 

orgânica e nem o contexto de produção. Tal fato compromete a autenticidade das 

informações e a cadeia de custódia para os registros nesses sistemas, a exemplo, das 

informações orgânicas que alimentam os SIPAC das IFES. A Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos conceitua gestão arquivística de documentos como “o 

conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de documentos arquivísticos em fase corrente e 

intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente” 

(CONARQ, 2016, p. 26).  

O Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos define que 

autenticidade é a “credibilidade de um documento enquanto documento, isto é, a 

qualidade de um documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração ou 

qualquer outro tipo de corrupção” (CONARQ, 2016, p. 10). E confiabilidade é a 

“credibilidade de um documento arquivístico enquanto uma afirmação do fato” 

(CONARQ, 2016, p. 15). A autenticidade existe no documento arquivístico quando 

esse não sofreu nenhum tipo de alteração ou corrupção na transmissão e na 

manutenção do documento ao longo do tempo.  
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A fim de melhor conduzir a análise proposta por este trabalho, a compreensão 

dos conceitos de sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e 

sistemas integrados de gestão é recorrente. Compreender sobre os SIG utilizados nas 

IFES e se esses possuem os requisitos básicos elencados no e-ARQ Brasil e o RDC-

Arq para a preservação das informações institucionais é a inquietação que move esta 

investigação. 

 A utilização da tecnologia digital na geração de informações provocou 

benefícios evidentes na agilidade dos procedimentos, na facilidade de acesso e na 

economia de espaço para o armazenamento.  O Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos - SIGAD, é definido, segundo o Conselho Nacional de 

Arquivos (2011, p.11) como “um conjunto de procedimentos e operações técnicas que 

visam o controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação 

final, seguindo os princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em um 

sistema informatizado”.  

A implantação de um SIGAD possibilita tanto o gerenciamento de documentos 

arquivístico digitais quanto os convencionais de forma simultânea. Uma característica 

importante do sistema é a capacidade de manter a organicidade entre os documentos 

arquivísticos. Esse princípio faz parte do rol de princípios que norteiam o estudo da 

arquivologia e diz que 

[...] as relações administrativas orgânicas se refletem nos conjuntos 

documentais. A organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos 

espelham a estrutura, funções e atividades da entidade 

produtora/acumuladora em suas relações internas e externas (BELLOTO, 

2002, p.21). 

 

Para caracterizar um SIGAD, é necessário alguns requisitos arquivísticos 

obrigatórios, segundo e-Arq Brasil (CONARQ, 2011, p.11) quais sejam:  

 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. 
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É requisito essencial para o sucesso da implantação de um SIGAD que haja a 

prévia de um programa de gestão arquivística. O SIGAD pode ser composto por 

software único ou vários softwares integrados, adquiridos ou encomendados. Em 

relação aos SIG das IFES da Bahia, salienta-se a utilização de cinco ERP, quais sejam: 

1) Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), 

desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em conjunto com o Serviço 

Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e implantado oficialmente em todo o 

Brasil, pelo Governo Federal, em janeiro de 1987 (STN, 2017); e, os Sistemas 

Institucionais Integrados de Gestão criados pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) (Sistemas SIG-UFRN), que foram desenvolvidos pela diretoria de 

sistemas da UFRN, no ano de 2000: 2) Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Humanos (SIGRH), 3) Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

(SIPAC), 4) Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e 5) 

Sistema de Administração dos Sistemas (SIGAdmin (Quadro 6). Atualmente, os SIG-

UFRN são desenvolvidos e atualizados pela superintendência de informática da UFRN 

(SINFO, 2017)  

Quadro 6: SIG UFRN 

SISTEMA FUNÇOES 

SIAFI é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da 

execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal (STN, 2017).  

SIGRH permite o cadastro, o gerenciamento e a consulta das principais informações 

funcionais dos servidores da instituição, tornando mais transparentes e relevantes 

as pesquisas e os dados sobre o nosso quadro pessoal (SINFO,2017). 

SIPAC oferece um vasto conjunto de ações para a gestão das unidades da instituição, 

integrando de maneira otimizada todas as operações e procedimentos gerenciais, 

tornando mais fáceis, ágeis e eficientes os processos burocráticos (SINFO,2017). 

SIGAA é um pacote de soluções modernas para os procedimentos relacionados à área 

acadêmica da instituição, permitindo o gerenciamento das informações e atividades 

em todos os níveis de ensino (SINFO,2017). 

SIGAdmin gerencia as entidades comuns entre os três sistemas informatizados, tais como: 

usuários, permissões, unidades, mensagens, notícias, gerência de sites e portais, 

dentre outras funcionalidades; ressalta-se que apenas os gestores e administradores 

têm acesso ao SIGAdmin (SINFO,2017). 

FONTE: elaborado pelo autor 

 

O Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos 

(SIPAC) oferece operações fundamentais para a gestão das unidades responsáveis 

pelas finanças, patrimônio e contratos, sendo, portanto, atuante nas atividades meio da 

instituição. O sistema SIPAC integra totalmente a área administrativa desde a 

requisição (e.g. material, prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, 



70 
 

 
 

 
  

passagens, hospedagem, material informacional, manutenção de infraestrutura) até o 

controle do orçamento distribuído internamente.  

No SIPAC, cada unidade administrativa possui seu orçamento e a autorização 

de qualquer despesa, por unidade, deverá ocorrer, previamente, neste sistema, antes 

mesmo de ser executada no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI). Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC 

controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, 

manutenção das atas de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, 

manutenção do campus, faturas, bolsas e pagamento de bolsas, abastecimento e gastos 

com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos dentre outras 

funcionalidades. Por tudo isso, esse sistema representa grande avanço para a 

administração universitária, uma vez que permite o controle refinado dos 

procedimentos administrativos, os vinculado, inclusive, ao orçamento distribuído no 

âmbito interno. 

Os módulos do SIPAC atendem as demandas de cada área da administração 

pública. Esses módulos se integram com a finalidade de acompanhar o fluxo do 

processo de trabalho realizado entre os setores, dar transparência as informações 

geradas, bem como manter o lastro dessa informação no sistema, diminuindo a 

necessidade de impressão de documentos e acelerando o fluxo entre os diversos setores 

envolvidos. 

O próximo capitulo apresenta os resultados da pesquisa de campo à luz das 

escolhas teóricas e conceituais narradas nos capítulos 2 e 3 deste documento. O foco 

desta investigação é o de analisar a conformidade do SIPAC das IFES na Bahia em 

relação às funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e preservação, 

propostos pelo e-Arq Brasil, e aos aspectos de infraestrutura institucional, 

gerenciamento do documento digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança, 

propostos pela Resolução 43 do CONARQ que garantam a autenticidade e a 

manutenção da cadeia de custodia dos seus documentos gerados e armazenados. 
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4 ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: CRITÉRIOS DE 

AUTENTICIDADE E DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA NO 

SIPAC DAS IFES DA BAHIA 

 

Para garantir a autenticidade das informações nos sistemas integrados de gestão 

das instituições é recomendável protocolos e /ou diretrizes voltadas a procedimentos 

relacionados a autenticidade dos registros e da preservação dos documentos digitais. 

Dispositivos institucionais (e.g. de politicas de informação) são necessários para 

possibilitar a garantia dos registros informacionais orgânicos protegidos contra 

acréscimos, supressão, alteração, uso e ocultação indevidos.  

Neste contexto, as IFES buscam critérios para preservação de seus acervos 

digitais e construção de repositórios arquivísticos confiáveis. “Os documentos 

arquivísticos digitais são gerados por organizações e pessoas para registrar suas 

atividades e servirem como fonte de prova e informação. Eles precisam ser fidedignos 

e autênticos para fornecer evidências de suas ações” (CONARQ, 2004, p.2). 

 A preservação dos registros das IFES é fundamental em razão dos seus valores 

primários e secundários (i.e. administrativos, histórico, informativo e social). A 

preservação de documentos arquivísticos no meio digital é um desafio para as IFES em 

relação aos documentos arquivísticos em suporte tradicional por estarem dependentes 

da obsolescência tecnológica. 

Arellano (2008, p. 22) aponta  que   

[...] os documentos digitais são frágeis e não existe segurança suficiente nos 

sistemas eletrônicos para garantir sua preservação digital de longo prazo. 

Essa fragilidade relaciona-se com a degradação física, obsolescência 

tecnológica, complexidade e nos altos custos para manutenção. 

 

 Sant’anna (2001, p.130) corrobora com Arellano (2008, p. 39) ao afirmar que 

as questões de autenticidade se tornam um problema no meio digital, “mesmo que o 

documento citado esteja disponível no endereço de origem, seu conteúdo pode ter sido 

modificado, atualizado ou totalmente substituído”. Os impactos da constante evolução 

das tecnologias de informação representam um risco para os documentos arquivísticos 

digitais, que podem ser perdidos para sempre. Assim, a necessidade de proteger a 

autenticidade a partir dos atributos de integridade e identidade destes documentos é 

recorrente.  

O objetivo desta seção é revelar e discutir os resultados encontrados a partir do 

levantamento realizado empiricamente nas IFES da amostra desta pesquisa. Para tanto, 
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inicialmente são apresentadas a descrição e as técnicas de coleta e análise das 

informações levantadas nas IFES; posteriormente, os resultados alcançados são 

revelados e as interpretações/discussões realizadas.  

4.1 DESCRIÇÃO E TÉCNICAS DE COLETA E DA ANÁLISE DAS INFOMAÇÕES 

LEVANTADAS NO CAMPO 

 

De acordo com Freitas e Jabbour (2011), para uma efetiva condução da 

pesquisa, um planejamento operacional é recomendável em duas etapas: análise dos 

documentos para fundamentação teórica e aplicação de questionário. Richardson 

(1999, p. 190) corrobora com os autores citados ao afirmar que “geralmente os 

questionários cumprem pelo menos duas funções: descrever as características e medir 

determinadas variáveis de um grupo social”.  

Gil (2008) define o questionário como sendo a técnica de investigação que 

engloba um conjunto de questões que são submetidas às pessoas com o intuito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamentos presentes ou passados. Para fins de 

coleta de dados nesta pesquisa, foi aplicado um questionário (Apêndice C) aos 

servidores dos setores de arquivo e tecnologia da informação usuários do SIPAC nas 

IFES da Bahia. 

O SIPAC por ser um ERP com estrutura de sistema informatizado de gestão 

possibilita as IFES uma maior integração das informações entre as diversas áreas, que 

passam a fazer uso de sistemas que suportam mais processos de negócio que os 

sistemas antigos possuíam. O SIPAC integra desde a área administrativa (requisição de 

material, prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagem, 

material informacional, manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento 

distribuído internamente.  Sendo constituído por módulos, isto é, partes separadas que 

realizam tarefas bem definidas, integrando um sistema executável, que por meio de 

uma arquitetura tecnológica, possibilita a flexibilidade e adaptações às necessidades de 

cada IFES. 

Neste contexto, a amostra da pesquisa é formada pelas IFES da Bahia que 

utilizam o SIPAC como sistema de ERP, capaz de integrar os processos realizados pela 

instituição, e se dá pela utilização de módulos, que são subdivisões do sistema em 

função das atividades meio e fim que desempenham. A amostragem foi selecionada de 
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forma não aleatória através da utilização de amostra por julgamento, pois já havia um 

conhecimento prévio sobre as IFES que utilizam o SIPAC como mecanismos de 

modernização, possibilitando a integração das atividades administrativas com as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

Assim, foram selecionadas seis IFES, no âmbito federal, com sede na Bahia 

como universo desta pesquisa. As seis IFES, selecionadas para fazerem parte do 

escopo deste estudo, serão identificadas por letras maiúsculas do alfabeto romano A, 

B, C, D, E e F, a fim de preservar as instituições. 

Foi realizado um pré-teste para validar os questionários entre 23 de agosto e 20 

de outubro de 2018, com órgãos e instituições que atuam no projeto de cooperação 

técnica  - rede IFES e rede Ciclo
23

 - , onde as IFES da Bahia, fazem parte do escopo da 

pesquisa. Os questionários foram validados por 22 instituições que utilizam o SIPAC 

nas rotinas administrativas e acadêmicas nas suas atividades cotidianas. E pelos 

gestores de TI destas instituições que responderam os dois Checklist com abordagens 

voltadas aos requisitos de funcionalidades do e-Arq Brasil e da Resolução 43 do 

CONARQ a fim de identificar os critérios de autenticidade que estão em conformidade 

com SIPAC utilizado pelas IFES da Bahia.  

Após concluir a validação do pré-teste, que ocorreu entre 15 de agosto e 10 de 

setembro de 2019, foram enviados as unidades de tecnologia da informação (UTI) e de 

arquivo e protocolo (UAP) das  IFES, o questionário de pesquisa afim de analisar a 

conformidade do SIPAC das IFES na Bahia em relação às funcionalidades dos 

requisitos de segurança, armazenamento e preservação, propostos pelo e-Arq Brasil e 

aos aspectos de infraestrutura institucional, gerenciamento do documento digital e 

tecnologia, infraestrutura técnica e segurança, propostos pela Resolução 43 do 

CONARQ que garantam a autenticidade e a cadeia de custodia dos documentos 

gerados e armazenados. Foram enviados e recebidos doze (12) questionários, dois para 

cada IFES participantes deste estudo distribuídos para a UTI e para UAP. Vale 

registrar que cada IFES conta com uma equipe multidisciplinar nas unidades 

respondentes dos questionários (e.g. analistas de TI, arquivistas, estagiários e 

assistentes em administração).  

                                                           
23 “Rede IFES engloba as instituições federais de ensino superior que efetuaram acordo de cooperação técnica para 

usufruto dos produtos desenvolvidos pela UFRN (SIPAC e SIGRH). A rede Ciclo contempla órgãos da 

administração direta federal que efetuaram, também, acordos de cooperação técnica para usufruto dos dois sistemas”. 

(SENA; GUARNIERI, 2015, p. 222-223). 
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No Quadro 07 é apresentado informações sobre o tempo de utilização do 

SIPAC, ano de criação destas IFES e a versão do SIPAC utilizada. As informações 

desta natureza inferem nas respostas dos questionários de cada instituição. Uma versão 

mais avançada do SIPAC indica que a IFES possui atualizações mais recentes nas 

bases de dados e nas funcionalidades do sistema que nas demais. Neste sentido, 

considerando uma escala de hierarquia na IFES “A” por possuir um SIPAC com 

funcionalidades mais avançadas que as demais IFES, e que a IFES “F” possuir a 

versão menos atualizada, o que impacta diretamente nas respostas ao questionário. 

Quadro 07: Dados do SIPAC nas IFES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor em 2019 

 

Vale lembrar que esta pesquisa configura-se como um estudo de caso 

exploratório por meio do levantamento de informações empíricas a partir dos 

questionários.  As informações levantadas foram tratadas por meio da técnica da 

estatística descritiva e os dados revelados  são analisados por meio dos documentos 

relatados nos Capítulos 2 e 3, seções 2.2.3, 2.2.4, e 3.2, respectivamente – e-Arq 

Brasil, RDC-Arq e o PDI.   O questionário aplicado possibilitou obter as respostas das 

questões norteadoras da investigação. 

Uma das últimas etapas da pesquisa são análise e interpretação de dados. Para 

Gil (2008), esta etapa tem como objetivo organizar e sumariar os dados de maneira que 

seja possível o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. 

Ainda de acordo com Gil (2008), a interpretação de dados tem como objetivo colher 

um sentido mais abrangente de respostas, por meio da ligação com outros 

conhecimentos previamente obtidos. 

Na análise e discussão dos resultados desta dissertação foi utilizada a técnica de 

estatística descritiva. Na análise descritiva dos questionários, os gráficos foram 

utilizados para uma melhor visualização e compreensão dos dados revelados.  

IFES 
Ano de aquisição 

do SIPAC 

Ano de criação da 

IFES 

Versão do SIPAC 

utilizada na IFES 

A 2009 1946 v4.43 

B 2009 2005 v4.35 

C 2018 2013 v4.32 

D 2018 2013 v4.38 

E 2018 2002 v4.38 

F 2014 2011 v4.22 
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O questionário para alcançar o objetivo geral desta dissertação foi elaborado de 

acordo com o mapeamento das funcionalidades obrigatórias do e-ARQ Brasil e do 

RDC-Arq. O questionário contém 33 (trinta e três) questões, que foram definidos de 

acordo com as questões que apresentaram maior nível de concordância do tipo: “Não 

discordo nem concordo” no teste piloto.  

O questionário foi dividido em seis categorias de análise com os aspectos 

voltados ao e-Arq Brasil e Resolução 43 do CONARQ. As categorias CA1 requisitos 

de funcionalidades de segurança, CA2 requisitos de funcionalidades de armazenamento 

e CA3 requisitos de funcionalidades de preservação visam responder ao objetivo 

específico (OE1): identificar as funcionalidades dos requisitos de segurança, 

armazenamento e preservação proposto pelo do e-ARQ Brasil  que estão em 

conformidade com o SIPAC das IFES da Bahia . 

Os requisitos de funcionalidades do e-arq Brasil, conforme apresenta o Gráfico 

01 correspondem a 58%  das questões do questionário de pesquisa (19 questões), 

estando atrelados a capacidade de prover  que os documentos  permaneceram isentos 

de qualquer manipulação, visando a recuperação e preservação à longo prazo, com 

garantia de que haverá procedimentos para evitar a degradação do suporte e a 

obsolescência tecnológica. 

Gráfico 01: Questões: e-arq Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor em 2019 

 

Os requisitos destas categorias CA1, CA2 e CA3 são considerados prerrogativas 

mínimas para qualquer SIG utilizado ou desenvolvido pelas IFES na garantia da 

autenticidade e manutenção da cadeia de custódia dos documentos produzidos e 

armazenados. A quantidade de questões por requisitos de funcionalidade, está 

relacionada aos metadados obrigatórios e altamente desejável que foram assinalados 

no teste piloto como “não concordo nem discordo”.  

58% 
e-arq Brasil
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Neste sentido, o Gráfico 02 apresenta a distribuição das questões por categoria 

de análise, onde se observa que 68% (13 questões) dos requisitos de funcionalidade 

relacionam-se à segurança e refere-se às questões que garantem a integridade dos 

documentos como, por exemplo, o controle de acesso aos documentos para os usuários 

do sistema; as trilhas de auditoria; as cópias de segurança; a segurança sobre a 

infraestrutura de instalações, entre outras questões; e que 16% (3 questões) dos 

requisitos de funcionalidade relacionam-se ao armazenamento e a preservação, que 

visam garantir a autenticidade e a manutenção do acesso aos documentos, preservação 

e a recuperação de longo prazo. 

 

Gráfico 02: Questões por Categoria de Análise 
(e-arq Brasil) 

 
  

Fonte: elaborado pelo autor em 2019 

 

 

Após análise preliminar, faz-se necessário a descrição dos três (03) requisitos 

de funcionalidades obrigatórios do e-Arq Brasil distribuídos em dezesseis (16) 

subfuncionalidades dispostos nas dezenove (19) questões estabelecidas para esta 

investigação. A Figura 02 apresenta os requisitos de funcionalidades do e-ARQ Brasil 

analisados nesta investigação junto aos SIPAC das IFES na Bahia. 

 

 

 

 

 

68% 

16% 

16% 

CA1

CA2

CA3
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Figura 02 Requisitos de funcionalidade do 

 e-ARQ Brasil analisados 

 
Fonte: Produção da autora com base no e-ARQ Brasil 

 

Os requisitos de funcionalidades de segurança não esgotam o tema segurança 

da informação, uma vez que, é um processo integral e sistêmico, que abrange 

tecnologia, pessoas, processos e legislação (Quadro 08). 

 

Quadro 08: Requisitos de Funcionalidades de Segurança  CA1 

 Requisitos Finalidade 

1 Cópias de segurança Prevenção da perda de informação e garantir a disponibilidade do 

sistema; imprescindível ter uma rotina para realizar cópias de 

segurança. 

2 Controle de acesso Conjuntos de usuários reunidos para realizar alguma atividade em 

comum, por tempo determinado e em funções ou cargos com 

responsabilidades e autoridades bem definidas, bem como dos 

requisitos comuns a qualquer tipo de controle de acesso. 

3 Classificação da informação 

quanto ao grau de sigilo e 

restrição de acesso à 

informação sensível 

A classificação de grau de sigilo dos documentos arquivísticos e 

restrição de acesso à informação sensível podem variar nas 

organizações publicas e privadas. 

4 Trilhas de auditoria Todas as intervenções, ou tentativas de intervenção, realizadas no 

documento, devem gerar um relatório com o histórico dessas ações, 

o que o e-ARQ denomina de trilha de auditoria. 

5 Assinaturas digitais O Poder Executivo Federal, instituiu a Infraestrutura de Chaves 

Pública Brasileira – ICP Brasil, com o objetivo de garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos 

em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 

habilitadas que utilizem certificados digitais. 

6 Criptografia Proteger o conteúdo dos arquivos durante sua transmissão, 

modificando os dados originais de maneira que estes só possam ser 

recuperados por pessoas autorizadas. Uma vez que os dados são 

recebidos e desencriptados a proteção do conteúdo é perdida e este 

fica exposto a diversos ataques. A inserção de Marca D’Água é um 

processo que complementa a Criptografia, agregando informações 

adicionais aos dados. 

7 Marcas d’água Segundo DeFigueiredo (2001, p.10), uma marca d'água digital é 

Cópias de segurança 

Controle de acesso 

Classificação 

Trilhas de auditoria 

Assinaturas digitais 

Criptografia 

Marcas d'água digitais 

Acompanhamento 

Autoproteção 

Alterar, apagar e 

truncar documentos 

 

CA1 - SEGURANÇA 

Durabilidade 
Capacidade 

Efetividade de 

armazenamento 

CA2 - 

ARMAZENAMENTO 

Aspectos físico 
Aspectos 

lógicos 

Aspectos gerais 

CA3 - 

PRESERVAÇÃO 
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uma pequena quantidade de informação inserida em um bem 

digital, mesmo que possa ter qualquer significado, o grande 

atrativo é fazer com que seja feita uma ligação entre o proprietário 

e o bem, logo, marcas d’água servem para marcar uma imagem 

digital com informação sobre sua proveniência e características, e 

são utilizadas para proteger a propriedade intelectual. 

8 Acompanhamento de 

transferência 

Segundo o e-ARQ, os documentos arquivísticos digitais e seus 

respectivos metadados, durante seu ciclo de vida, podem ser 

transferidos de uma mídia de suporte, ou de um local para outro, à 

medida que seu uso decresce e/ou se modifica 

9 Autoproteção capacidade de se autoproteger contra erros, falhas ou ataques ao 

próprio sistema, verificando a integridade de programas e dados de 

controle, ressaltando que além dos requisitos de autoproteção, o 

sistema deve interagir com outros sistemas de proteção, tais como 

antivírus, firewall e anti-spyware. 

10 Alterar, apagar e truncar 

documentos arquivísticos 

digitais 

Além da capacidade de eliminar, também é necessário que o 

sistema possibilite, aos administradores realizar truncamento ou 

corte de documentos, que nada mais é que publicar ou 

disponibilizar um extrato de documentos arquivísticos que contêm 

informações sigilosas sem mostrá-las 

Fonte: adaptado do autor em e-Arq (2011, p. 66- 78)  

 

Em relação ao armazenamento, o sistema deverá favorecer a utilização de 

dispositivos e técnicas de armazenamento que garantam a integridade dos mesmos 

(Quadro 09). 

 

Quadro 09: Requisitos de Funcionalidades de Armazenamento  CA2 

 Requisitos Finalidade 
1 Durabilidade Os dispositivos de armazenamento de um SIGAD e os documentos 

neles armazenados devem estar sujeitos a ações de preservação que 

garantam sua conservação de longo prazo. 

2 Capacidade Garantir a possibilidade de expansão ilimitada dos dispositivos de 

armazenamento. 

3 Efetividade de 

armazenamento 

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. 

Fonte: adaptado do autor em e-Arq (2011, p. 78-81) 

 

No que tange a preservação vale ressaltar que a falta de controle de 

temperatura, umidade, luminosidade, agentes químicos e biológicos agressores e as 

alterações nos formatos de hardware e software são os principais fatores de 

comprometimento dos documentos digitais, uma vez que ameaçam sua autenticidade 

(Quadro 10).   
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Quadro 10: Requisitos de Funcionalidades de Preservação  CA3 

 Requisitos Finalidade 
1 Aspectos físicos Refere-se à migração de suporte dos conteúdos e refrescamento do 

meio. 

2 Aspectos lógicos Refere-se à conversão dos formatos de arquivos e emulação. 

3 Aspectos gerais Refere-se aos mecanismos que garantem a integridade, 

autenticidade e propriedade intelectual das informações contidas 

nos documentos digitais. 

Fonte: adaptado do autor em e-Arq (2011, p. 81-84) 

 

As categorias CA4 requisitos de infraestrutura organizacional, CA5 requisitos 

gerenciamento do documento digital e CA6  requisitos tecnologia infraestrutura técnica e 

segurança, visam alcançar o objetivo específico (OE2): levantar os aspectos de 

infraestrutura institucional, gerenciamento do documento digital e tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança das informações propostas na Resolução 43 do 

CONARQ estão em conformidade com o SIPAC das IFES da Bahia (i.e. os requisitos 

para um repositório digital confiável – RDC-Arq
24

) . 

Os requisitos para um repositório digital confiável, conforme apresenta o 

Gráfico 03, correspondem à 42% (14 questões), que estabelece diretrizes para 

implementação e implantação de repositórios arquivísticos, para  manutenção da 

autenticidade de documentos produzidos e armazenados pelo SIPAC das IFES na 

Bahia. 

Gráfico 03: Questões: Resolução 43 do CONARQ 

 
Fonte: elaborado pelo autor em 2019 

 

Neste sentido, o Gráfico 04 apresenta a distribuição das questões por categoria 

de análise, onde observa-se que 36% (5 questões) dos requisitos de infraestrutura 

organizacional, diz respeito ao ambiente em que o RDC-Arq  é criado; 43% (6 

                                                           
24 Nesta pesquisa, ao citar o  RDC-Arq, subtende-se Resolução 43 do CONARQ. 

42% RDC-Arq
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questões) dos requisitos de gerenciamento do documento digital, deverá estar de 

acordo com o modelo OAIS, que estabelece a formação de pacotes de informação que 

envolve documentos digitais e seus metadados e que  21% (3 questões)  dos requisitos 

de tecnologia, infraestrutura técnica e segurança, refere-se às melhores práticas 

pertinentes às áreas de gestão de dados e segurança, que devem ser atendidas por um 

repositório digital confiável, que objetivam estar em conformidade com os requisitos, 

as normas e os padrões estabelecidos, para possibilitar níveis de interoperabilidade
25

 

com outros sistemas informatizados. 

 

Gráfico 04: Questões por Categoria de Análise (Rdc-Arq) 

 
Fonte: elaborado pelo autor em 2019 

 

Após análise preliminar dos requisitos do RDC-Arq, faz-se necessário a 

descrição dos três (03) requisitos de funcionalidades obrigatórios distribuídos em três 

(3) subfuncionalidades dispostos nas quatorze (14) questões estabelecidas nesta 

investigação. A Figura 03 apresenta os requisitos de funcionalidades do RDC-Arq 

analisados. 

 

 

 

                                                           
25Por interoperabilidade, entende-se o “intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas. A interoperabilidade deve 
possibilitar a substituição de qualquer componente ou produto usado nos pontos de interligação por outro de especificação similar, 

sem comprometimento das funcionalidades do sistema”. (e-arq Brasil, 2011, p. 88) 

 

36% 

43% 

21% 

CA4

CA5

CA6
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Figura 03: Aspectos de funcionalidade do RDC-Arq analisados 

 
Fonte: elaborado pelo autor em 2019 

 

Os requisitos de infraestrutura organizacional referem-se ao ambiente em 

que o repositório digital se estabelece e requer cumprir determinadas condições 

(Quadro 11).  

 

Quadro 11: Requisitos de Funcionalidades infraestrutura organizacional CA4 

 Requisitos Finalidade 
1 Governança e viabilidade 

organizacional 

Plano de sucessão formal, planos de contingência e/ou acordos 

estabelecidos para garantir a continuidade do serviço, no caso de o 

repositório parar de operar ou de a instituição responsável e/ou 

financiadora mudar seu escopo. 

2 Estrutura organizacional e 

de pessoal 

Equipe dotada de qualificação e formação necessárias, e em 

número suficiente, para garantir todos os serviços e 

funcionalidades pertinentes ao repositório. Além disso, deve 

manter um programa de desenvolvimento profissional contínuo. 

3 Transparência de 

procedimentos e arcabouço 

político 

Deve demonstrar explicitamente seus requisitos, decisões, 

desenvolvimento e ações que garantem a preservação de longo 

prazo e o acesso a conteúdos digitais sob seus cuidados. 

4 Sustentabilidade financeira. Deve demonstrar sustentabilidade financeira. Para isso, deve ter 

um plano de gestão. 

5 Contratos, licenças e 

passivos. 

Devem especificar todos os direitos e obrigações do repositório 

sobre os documentos digitais a ele confiados, em especial no que 

diz respeito à propriedade intelectual e a restrições de uso. 

 

Fonte: adaptado do autor em e-Arq (2015, p. 12-13) 

 

CA4 -INFRAESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

•Governança e viabilidade 
organizacional  
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 O gerenciamento do documento digital preconiza a formação de pacotes de 

informação envolvendo os documentos digitais (i.e. informação de conteúdo) e seus 

metadados (i.e. informação de representação) (Quadro 12). 

 

Quadro 12: Requisitos de Funcionalidades gerenciamento do documento digital   CA5 

 Requisitos Finalidade 

1 Admissão: captura de 

documentos digitais 

A admissão consiste na entrada dos documentos e seus metadados 

no repositório digital. 

2 Admissão: Criação do pacote de arquivamento: O repositório deve completar 

o processo de admissão, criando um pacote de informação 

apropriado para arquivamento, com toda a informação recebida do 

produtor. 

3 Planejamento da preservação O planejamento da preservação dos documentos sob sua custódia, a 

fim de enfrentar os problemas trazidos pela obsolescência 

tecnológica e fragilidade do suporte. Esse planejamento deve ser 

feito a partir de uma política de preservação digital e ser bem 

documentado. 

4 Armazenamento e preservação / 

manutenção do AIP
26

 

Utilização das estratégias previstas no planejamento da 

preservação, que podem ser várias e devem ser registradas nos 

metadados de preservação. 

5 Gerenciamento de informação Funcionalidade essencial de um repositório digital confiável é o 

gerenciamento da informação, aqui entendido como a gestão das 

informações descritivas (metadados) dos documentos admitidos no 

repositório. 

6 Gerenciamento de acesso Todo repositório deve produzir pacotes de disseminação de 

informação. 

Fonte: adaptado do autor em e-Arq (2015, p. 13-17) 

 

Em relação à tecnologia, infraestrutura técnica e segurança, as melhores 

práticas das áreas de gestão de dados e segurança são descritas e devem ser atendidas 

por um repositório digital confiável (Quadro 13). 

 

Quadro 13: Requisitos de funcionalidades de tecnologia, infraestrutura técnica e segurança infraestrutura 

organizacional de  CA6 

 Requisitos Finalidade 

1 Infraestrutura de sistema Um repositório deve possuir uma infraestrutura tecnológica 

robusta 

2 Tecnologias apropriadas deve adotar uma tecnologia de hardware e software apropriada 

para os serviços que presta, procedimentos para o recebimento e 

monitoramento de notificações e para a avaliação da necessidade 

de mudanças na tecnologia utilizada 

3 Segurança a segurança do repositório não se limita a aspectos de tecnologia, 

mas abrange também instalações físicas e ações de pessoas 

Fonte: adaptado do autor em e-Arq (2015, p. 17-18) 

 

                                                           
26“ refere-se ao acondicionamento e armazenamento dos documentos digitais e seus metadados associados”. 

(CONARQ, Resolução 43, 2015, p.13) 
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Neste contexto,  a analise das categorias visam o alcance do objetivo geral 

desta dissertação. Na análise, ressalta-se que a numeração destes requisitos não é a 

mesma adotada pelo e-ARQ Brasil, haja vista, que a numeração de cada requisito 

obrigatório é atrelada a um metadados
27

 que não são objetos do presente estudo. 

4.2 INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS  

 

As interpretações dos dados compilados levantados pelos respondentes dos 

questionários foram realizadas com vistas a responderem as duas questões norteadoras 

desta investigação.  Assim, configuram-se as subseções relatando as seis categorias 

operacionais de análise dos questionários.  

 

4.2.1 As funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e 

preservação propostos pelo e-Arq Brasil encontrados no SIPAC  das IFES da 

Bahia  

 

Nesta subseção, três das seis categorias operacionais são analisadas na busca de 

responder a primeira questão desta investigação:  (Q1) quais são as funcionalidades dos 

requisitos de segurança, armazenamento e preservação propostos pelo e-Arq Brasil 

encontrados no SIPAC  das IFES da Bahia que  garantem a  autenticidade dos 

documentos gerados e armazenados? 

Na CA1, segurança, buscou-se analisar no SIPAC das IFES os requisitos que 

promovem a permanência da autenticidade dos documentos gerados, isentos de 

qualquer violação ou alteração intencional ou não. Ressalta-se que é pontuado no e-

ARQ Brasil que esses requisitos não esgotam o tema segurança da 

informação
28

(CONARQ, 2011). Nesta perspectiva, as assertivas de 01 a 13 do 

questionário contemplam este requisito.  

As cópias de segurança têm por objetivo a guarda sob condições especiais 

para a preservação de sua integridade no que diz respeito tanto à forma quanto ao 

conteúdo, de maneira a permitir a recuperação das informações importantes em caso de 

                                                           
27A concepção adotada neste trabalho baseou-se na definição do termo metadado conforme estabelecido no Glossário da Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos, isto é, “dados estruturados que descrevem e 

permitem encontrar, gerenciar, compreender e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo”. (CTDE, 2016, p.29) 
28 “É semanticamente a preservação da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade de todas 

informações e dados indispensáveis para uma organização e/ou indivíduo. Essa preservação passa pelo ambiente 

físico, tecnológico e gestão de pessoas, tornando assim uma área que estimula o interesse dentro de uma organização 

que se importa com a qualidade e continuidade dos seus negócios” (ABNT, 2005, p. 2). 
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falha ou perda. Neste sentido, o Gráfico 05 revela que 83,4% dos respondentes das 

UTI e 50% das UAP concordam que o SIPAC está em conformidade aos requisitos do 

e-Arq Brasil 

Gráfico 05: CA1 - Segurança: cópias de segurança (Assertiva 01) 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

O requisito controle de acesso refere-se ao mapeamento da identidade do 

usuário legítimo e as permissões concedidas a ele, após a sua autenticação com base 

nas credenciais de autenticação à identificação e autenticação de usuários, controle de 

acesso baseado em grupos de usuários e em papéis de usuários. Assim, no Gráfico 06 

são revelados que 100% dos respondentes da UTI e 66,6% da UAP concordam que o 

SIPAC está em conformidade com o e-Arq Brasil. Registra-se o percentual de 33,4% 

dos respondentes da UAP das IFES B, C e F não concordarem com a aderência desta 

funcionalidade por causa da versão do SIPAC não disponibilizar este requisito. 

 

Gráfico 06: CA1 - Segurança: controle de acesso  

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 
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A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e restrição de 

acesso à informação sensível esta relacionada a implementação de grau de sigilo 

sobre documentos, processos/dossiês e as classes do plano de classificação. Esta 

funcionalidade, também, relaciona os requisitos voltados as operações que podem 

variar nas organizações públicas e privadas e que compreendem três assertivas do 

questionário (i.e. as assertivas de números 3, 4 e 5).  

A assertiva de n.º 3 estabelece que o SIPAC permita a classificação de grau de 

sigilo de documentos, dossiês/processos. No Gráfico 07 nota-se que 100% dos 

respondentes das UTI  e 50% das UAP concordam que o SIPAC está em conformidade 

com o e-Arq Brasil. Já os demais percentuais dos respondentes da UAP,  33,3  não 

souberam responder e 16,7 discordam. Os respondentes sinalizam que não há comissão 

para documentos sigilosos nem politicas de informação para gestão da informação 

produzida e armazenada nas IFES A, C e D.  

 

Gráfico 07: CA1 - Segurança: classificação da informação quanto ao grau de sigilo e 

restrição de acesso à informação sensível

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

Já na assertiva de n.º 4, procura identificar se o SIPAC permite aos 

administradores remover ou revogar os atributos de segurança dos documentos; criar, 

alterar, remover ou revogar as credenciais de segurança dos usuários, percebe-se no 

Gráfico 08 que 100% dos respondentes das UTI concordam que o SIPAC está em 

conformidade com o e-Arq Brasil. Contudo, 66,6% dos respondentes das UAP não tem 

uma opinião formada sobre o tema, uma vez que as versões dos SIPAC utilizadas pelas 

IFES B, C,D e F, esta funcionalidade  não está disponível para uso. 

100% 

50% 
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UTI UAP
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Gráfico 08: CA1 - Segurança: classificação da informação quanto ao grau de sigilo e  

restrição de acesso à informação sensível 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

A assertiva de n.º 5 contempla se o SIPAC permite que o documento sigiloso 

seja eliminado e controla o acesso à informação sensível. No Gráfico 09 é 

demonstrado que 66,6% dos respondentes das UTI não possuem uma opinião definida 

sobre a questão, alegando desconhecer os procedimentos de gestão arquivística de 

documentos (IFES A, B, C e, D) e 33.4% dos respondentes concordam que o SIPAC 

possui está funcionalidade e que a temporalidade do documento é indicada na criação 

dos documentos. Já,   83,3%  dos respondentes das UAP discordam que o SIPAC 

possua este requisito, reportando-se a assertiva 03, que traz a ausência de comissão de 

documentos sigilosos e politicas para gestão da informação. Nesta perspectiva, é 

possível inferir por meio dos percentuais revelados nesta assertiva, que o SIPAC não 

está em conformidade com o e-Arq Brasil. 
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Gráfico 09: CA1 - Segurança: classificação da informação quanto ao grau de sigilo e restrição  

de acesso à informação sensível  

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

As trilhas de auditoria consistem em estabelecer o histórico de todas as 

intervenções, ou tentativas de intervenções, feitas no documento, registrando o 

movimento e o uso no sistema. Neste sentido, a assertiva de n.º  6 assinala que no 

SIPAC são registradas informações de ações, a exemplo de data e hora da captura dos 

documentos; responsável pela captura; alteração na tabela de temporalidade e 

destinação de documentos; informações sobre a identidade do usuário. Por meio do 

Gráfico 10 é revelado que 83,3% dos respondentes das UTI e 66,6% das UAP 

concordam que o SIPAC está em conformidade com o e-Arq Brasil, apesar da IFES F 

discordar que este requisito não é vislumbrado no sistema por conta da versão utilizada 

e as IFES C e D não expressarem uma opinião formada sobre a temática por conta da 

versão do SIPAC.  

Este requisito de funcionalidade preconiza o acompanhamento das atividades 

que afetam um determinado conjunto de informações, como um registro de dados, 

desde o momento em que ele entra no sistema até o instante em que é removido. As 

trilhas de auditoria registram o movimento e o uso dos documentos arquivísticos no 

SIPAC (i.e. captura, registro, classificação, indexação, arquivamento, armazenamento, 

recuperação da informação, acesso e uso, preservação e destinação), informando quem 

operou a data, hora e as ações realizadas.  
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Gráfico 10: CA1 - Segurança: trilhas de auditoria  

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

A funcionalidade relacionada sobre as assinaturas digitais preconiza 

autenticação da identidade do assinante e a confirmação da integridade de um 

documento. O esquema de assinatura digital prevê a utilização da chave privada, 

secreta, para cifrar um conteúdo. A chave pública que deve ser conhecida pela parte 

responsável por decifrar o conteúdo. O Poder Executivo Federal, por meio da Medida 

Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a Infraestrutura Brasileira de 

Chaves Públicas (ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a autenticidade, a integridade 

e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e 

das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 

transações eletrônicas seguras. Neste contexto, a assertiva de n.º 07  expressa se o 

SIPAC gera a assinatura digital, garantindo a origem e a integridade dos 

dossiês/processos/documentos produzidos e/ou recebidos. 

Nesta perspectiva, o Gráfico 11 evidencia que 100% dos respondentes nas 

UAP e 66.6% das UTI concordam que o SIPAC não possui o requisito da assinatura 

digital, uma vez que, as pessoas que utilizam o SIPAC nas atividades rotineiras não 

possuem certificação digital, nem utilizam o ICP-Brasil. Contudo, 33.4% dos 

respondentes das UTI, nas IFES A e B, não opinaram, pois entendem que o login ao 

sistema já confere autenticidade e integridade aos documentos criados ou armazenados 

no sistema. 
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Gráfico 11: CA1 – Segurança: assinaturas digitais  

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

A funcionalidade acerca da criptografia ressalta o uso deste requisito em 

documentos que apresentam longa temporalidade, associada a medidas administrativas 

para garantir a manutenção do sigilo e do acesso aos mesmos. Esses documentos não 

devem ser armazenados criptografados, haja vista, alguns fatores, como 

comprometimento ou obsolescência da chave, indisponibilidade do portador da chave 

e evoluções tecnológicas, põem em risco a criptografia no longo prazo. Neste sentido,  

a criptografia como “um método de codificação de objetos digitais segundo um código 

secreto (chave), de modo que estes não possam ser apresentados por uma aplicação de 

forma legível ou inteligível e somente usuários autorizados podem restabelecer sua 

forma original” (CONARQ, 2011, p. 74). Assim, para aferir esta funcionalidade, 

buscou-se por meio das assertivas 8 e 9 verificar se há a conformidade no SIPAC das 

IFES. 

No que tange a assertiva de n.º 8, se o SIPAC usa criptografia ao armazenar, 

tramitar e apresentar os documentos arquivísticos digitais na elaboração de política de 

sigilo, a criptografia é aplicáveis a instituições onde há elevada necessidade de garantia 

de sigilo; garantia de manutenção do sigilo e acesso: obsolescência da chave, 

indisponibilidade do portador, evolução tecnológica. Neste contexto, o Gráfico 12 

evidencia que 100% dos respondentes das UTI e das UAP concordam que não há 

conformidade entre o SIPAC e o e-Arq Brasil. 
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Gráfico 12: CA1 - Segurança: criptografia  

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

Na assertiva de n.º 9, é aferido se o SIPAC possui serviços de segurança 

apoiados em criptografia. Nota-se que 100% dos respondentes das UTI e das UAP 

concordam que o SIPAC não possui serviços de segurança apoiados em criptografia 

(Gráfico 13). Os dados revelados sugestiona que a não utilização da criptografia pelo 

SIPAC compromete à proteção dos bancos de dados das informações sobre usuários e 

senhas, visto que, em caso de invasão do sistema os dados podem ser decifrados. 

 

Gráfico 13: CA1 - Segurança: criptografia 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

Por meio dos dados revelados nos Gráficos 12 e 13, é possível  sugestionar que 

a utilização de criptografia aumenta o nível de segurança no processo de controle de 
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acesso no SIPAC, configurando-se como alternativa à proteção ao banco de dados das 

informações sobre usuários e senhas, visto que, no caso de invasão do sistema, os 

dados serão decifrados, uma vez que não há a utilização da criptografia. Vale observar 

que o CONARQ ( 2011) salienta que os documentos não devem ser armazenados 

criptografados, pois fatores que podem por em ameaçar a criptografia ao longo do 

tempo, como: a obsolescência ou comprometimento da chave, indisponibilidade do 

portador da chave e a evolução da tecnologia. 

As marcas d’água digitais servem para marcar uma imagem digital com 

informação sobre sua proveniência e características e são utilizadas para proteger a 

propriedade intelectual. O e-Arq Brasil prever a manutenção, recuperação e 

assimilação de novas tecnologias semelhantes podem ser aplicadas a sons e a imagens 

em movimento digitalizadas. Neste sentido, a assertiva 10 assinala se o SIPAC utiliza 

marcas d’água para proteger a propriedade intelectual e marcar uma imagem digital 

com informação sobre sua proveniência e características. 

No Gráfico 14 é possível observar que 100% dos respondentes das UTI e da 

UAP concordam que este requisito do SIPAC não está em conformidade com o e-Arq 

Brasil. Segundo Arellano (2004), as marcas d’água digitais visam garantir as 

características dos documentos arquivísticos (i.e. autenticidade, integridade das 

informações, contexto de produção etc.), enfatizando o que cada instituição produtora e 

mantenedora desses documentos deve observar para lidar e preservar documentos 

digitais autênticos. 

Gráfico 14: CA1 - Segurança: marcas d’água digitais 

 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

O acompanhamento de transferência é um requisito que fornece recurso de 

acompanhamento dos documentos transferidos de um suporte, ou de um local para 

UTI UAP

100% 100% 

Concordo



92 
 

 
 

 
  

outro; transferência interna (de armazenamento on-line para off-line); transferência 

externa (deslocamento para outra instituição). Segundo o e-ARQ Brasil, os documentos 

arquivísticos digitais e seus respectivos metadados, durante seu ciclo de vida, podem ser 

transferidos de uma mídia de suporte, ou de um local para outro, à medida que seu uso 

decresce e/ou se modifica. Neste sentido na assertiva 11 observa-se o SIPAC fornece 

recurso de acompanhamento para monitorar e registrar informações acerca do local 

atual e da transferência de dossiês/processos digitais e convencionais, a fim de facilitar 

o acesso. 

No processo de acompanhamento de transferência é necessário um recurso de 

acompanhamento, a fim de se registrar a mudança de local, tanto para facilitar o acesso 

como para cumprir requisitos regulamentares. Neste sentido, o Gráfico 15 evidencia 

que 100% dos respondentes das UTI e 83.3% das UAP concordam que o SIPAC está 

em conformidade com o e-Arq Brasil, apesar da IFES C (16,7%) não ter uma opinião 

definida quanto a esta questão, pois este requisito de funcionalidade não está disponível 

na versão do SIPAC. 

 

Gráfico 15: CA1 - Segurança: acompanhamento de transferência

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

A autoproteção é um requisito para garantir num ambiente digital a 

capacidade do sistema verificar a integridade de programas e de dados. Neste sentido, 

o SIPAC deve ser capaz de garantir a recuperação de perdas ocorridas, incluindo os 

documentos de transações mais recentes. Assim, na assertiva de n.º 12, busca saber se 
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em caso de falha ou descontinuidade do SIPAC, quando a recuperação automática não 

for possível, é realizada a restauração automática do sistema para um estado seguro 

(antivírus, firewall e anti-spyware), ou seja, o sistema interage com outros sistemas de 

proteção.  

O Gráfico 16 apresenta uma divergência entre os respondentes no nível de 

concordância em relação ao requisito autoproteção. Enquanto 100% dos respondentes 

das UTI concordam que o SIPAC é capaz de recuperar as informações em caso de 

falha no sistema, 83.3% dos respondentes das UAP (IFES A, B, C, D, E) discordam 

desta assertiva. As justificativas deste percentual nas UAP é a ausência de politicas de 

preservação instituída nas IFES com diretivas sobre o uso de marcas d’água digitais, 

chaves criptográficas e assinaturas digitais,  requisitos relativos à capacidade de se 

auto proteger contra quaisquer erros, falhas ou ataques ao próprio sistema. 

 

Gráfico 16: CA1 - Segurança: autoproteção  

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

A funcionalidade intitulada alterar, apagar e truncar documentos 

arquivísticos digitais consiste em corrigir erros do usuário ou cumprir requisitos 

jurídicos e legais; ou mesmo retirar a informação sensível, sem afetar o documento. 

Assim, na assertiva de n.º 13 é sinalizada se o SIPAC permite aos administradores 

apagar documentos arquivísticos para corrigir erros de usuário ou para cumprir 

requisitos jurídicos no âmbito da legislação sobre proteção de dados para controle da 

integridade dos documentos. No e-ARQ Brasil, é orientado que os documentos 

arquivísticos só podem eliminados com o término do seu ciclo de vida. Anular uma 

operação não significa apagar um documento arquivístico capturado pelo sistema, pois 

não é possível anular a eliminação definitiva de documentos, por tratar-se de operação 
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irreversível. Nesta perspectiva, no Gráfico 17 é revelado que 100% dos respondentes 

das UTI e  das UAT concordam que o SIPAC está em conformidade com o e-Arq 

Brasil, uma vez que as informações registradas na trilha de auditoria deixam elementos 

indicativos da existência dos documentos apagados ou alterados. 

 

Gráfico 17: CA1 - Segurança: alterar, apagar e truncar documentos arquivísticos  

digitais 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

Em relação aos requisitos de segurança, foram analisadas dez requisitos de 

funcionalidades distribuídos em treze assertivas, haja  vista, segurança ser um processo 

integral e sistêmico. Desta análise, apesar das ressalvas foi possível identificar que  

cinco requisitos de funcionalidades do e-Arq Brasil estão em conformidade com o 

SIPAC, três não estão em conformidade e dois não foi possível verificar (Gráfico 18). 

Os requisitos de funcionalidade de segurança do e-Arq Brasil que estão em 

conformidade com o SIPAC são (1) cópias de segurança, (2) controle de acesso, (3) 

trilhas de auditoria, (4) acompanhamento de transferência e (5) alterar, apagar e truncar 

documentos arquivísticos digitais. Já os requisitos voltados às (1) assinaturas digitais, 

(2) criptografia e (3) marcas d’água digitais não estão em conformidade como SIPAC. 

Os requisitos referentes à (1) classificação da informação quanto ao grau de sigilo e 

restrição de acesso à informação sensível e (2) autoproteção  não foram possíveis 

identificar por meio das repostas dos respondentes a conformidade ou não em relação ao 

SIPAC. Assim, é possível aferir que dos requisitos de funcionalidade do e-Arq Brasil 

relacionados à segurança, apenas 4,9% estão em conformidade com o SIPAC, dos 13 

requisitos de funcionalidades analisados. 
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Gráfico 18: CA1 - Segurança 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

A segunda categoria de análise é a CA2 - Armazenamento que contempla uma 

arquitetura que permita a preservação de longo prazo. A guardar dos documentos, os 

metadados, as trilhas de auditoria e as cópias de segurança. Os sistemas devem utilizar 

dispositivos e técnicas de armazenamento que garantam autenticidade, integridade e o 

acesso aos documentos pelo tempo previsto na sua temporalidade. Assim nas 

assertivas de n.º 15 a 17 estes requisitos são contemplados. 

O requisito durabilidade segundo o e-ARQ Brasil, preconiza que os 

dispositivos de armazenamento e os documentos neles armazenados devem estar 

sujeitos a ações de preservação que garantam sua conservação de longo prazo. Na 

assertiva de n.º 14, é registrado se o SIPAC permite a preservação e a recuperação de 

longo prazo dos documentos arquivísticos utilizando dispositivos e técnicas de 

armazenamento que garantam a integridade dos documentos arquivísticos digitais. O 

Gráfico 19 revela que 83.3% dos respondentes da UTI e 66.6% das UAP concordam 

que o SIPAC está em conformidade com este requisito do e-Arq Brasil, são garantidas a  

autenticidade, integridade e o acesso aos documentos. Observa-se, ainda,  que 16,7%  

dos respondentes das UTI (IFES F) e 33.4% da UAP (IFES B e C) não emitiram 

opinião. Esses percentuais são justificados pelos respondentes por não existir politica de 

preservação digital em suas respectivas IFES.  
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Gráfico19: CA2 - Armazenamento: durabilidade 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

O requisito intitulado capacidade supõem a garantia e possibilidade de 

expansão ilimitada de dispositivos de armazenamento no sistema. Na assertiva de n.º 

15 é pontuado se SIPAC possui capacidade de armazenamento suficiente para 

acomodação de todos os documentos e suas cópias de segurança, bem como a expansão 

na estrutura de armazenamento. No Gráfico 20 é demonstrado que 83.3% dos 

respondentes da  UTI e da UAP concordam que o SIPAC está em conformidade com o 

e-Arq Brasil, pois controlar o ambiente de armazenamento de forma a fiscalizar e 

verificar o tempo de vida útil e da estabilidade dos suportes, a temperatura, os níveis de 

umidade, proteção contra furto, contaminação de agentes químicos e biológicos, nos 

casos dos documentos digitais é preciso realizar a troca dos suportes. Apenas a IFES B 

não emitiu opinião. 

Gráfico 20: CA2 - Armazenamento: capacidade 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 
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A efetividade de armazenamento preconiza mecanismos de proteção contra 

escrita, que previnam alterações indevidas e mantenham a integridade dos dados 

armazenados. Assim, na assertiva de n.º 16 é sinalizado se o SIPAC utiliza técnicas 

de restauração de dados em caso de falhas, mantendo a integridade dos dados 

armazenados. No Gráfico 21, 50% dos respondentes das UTI e da UAP concordam 

que o SIPAC está em conformidade com o e-Arq Brasil, enquanto, 33,3% dos 

respondentes das UTI e 16,7% das UAP discordam deste requisito, pela ausência de 

politicas de segurança da informação (IFES B e D). Já 16,7% dos respondentes das 

UTI e 33,3% das UAP preferiram não emitir opinião por conta da versão do SIPAC 

utilizada (IFES C,  E).  

 

Gráfico 21: CA2 - Armazenamento: efetividade de armazenamento 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

Em relação a CA2 – Armazenamento, três requisitos de funcionalidade (i.e.  

durabilidade; capacidade e efetividade de armazenamento) foram analisados por meio 

de três assertivas. Conforme preconiza o e-Arq Brasil, a estrutura de armazenamento faz 

parte de uma arquitetura tecnológica que permite a preservação e a recuperação de 

longo prazo dos documentos. A arquitetura tecnológica para gerenciamento de arquivos 

deve ser planejada e dimensionada de acordo com a missão e as competências de cada 

instituição. Além disso, utilizar dispositivos e técnicas que garantam a integridade  e 

autenticidade dos documentos produzidos e armazenados. Neste sentido, apesar das 

discordâncias entre os respondentes, os requisitos de armazenamento SIPAC estão 

em conformidade com o do e-Arq Brasil (Gráfico 22). Sugestiona-se que as 

instituições precisam apresentar as políticas e diretrizes para conservação ou, em alguns 
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casos, a migração dos documentos digitais de forma a garantir a autenticidade e a 

manutenção da cadeia de custódia dos documentos. 

 

Gráfico 22: CA2 – Armazenamento 

 
 

FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

A terceira categoria de análise é a CA3 – Preservação. Tradicionalmente, a 

preservação de documentos institucionais se concentra na obtenção da estabilidade do 

suporte da informação. Nos documentos não digitais, o conteúdo e o suporte estão 

intrinsecamente ligados, assim, a manutenção do suporte garante a preservação do 

documento. De forma distinta, nos documentos digitais o foco da preservação é a 

manutenção do acesso, que pode exigir mudança de suporte e formatos, bem como a 

atualização do ambiente tecnológico. A fragilidade do suporte digital e a obsolescência 

tecnológica de hardware, software e formato exigem essas intervenções periódicas. 

Nesta perspectiva, as assertivas de n.ºs 17 a 19 pontuam afirmações sobre este 

requisito. 

Os aspectos físicos estão relacionados na assertiva de n. 17 (i.e. o SIPAC 

gerencia os documentos arquivísticos digitais que devem ser preservados durante todo 

o período previsto para sua guarda, conforme determinado na tabela de temporalidade 

e destinação de documentos a fim de garantir sua autenticidade, integridade e 

acessibilidade). Os documentos institucionais devem ser mantidos acessíveis e 

utilizáveis por todo o tempo que se fizer necessário. O Gráfico 23 revela  que 83,3% 
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dos respondentes das  UTI e 66.7% das UAP concordam que o SIPAC está em 

conformidade com o e-Arq Brasil¸ apesar dos respondentes da UTI da IFES E (16.7%) 

e da UAP das IFES B e D (33.3%) não emitirem opinião por conta da ausência de 

estratégias estabelecidas para uma política de preservação.  

 

Gráfico 23: CA3 - Preservação: aspectos físicos 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

Os aspectos lógicos são contemplados na assertiva de n.º 18 (i.e. o SIPAC 

prevê a verificação periódica dos dados armazenados, visando à detecção de possíveis 

erros e a obsolescência da tecnologia utilizada de acordo com as normas aplicáveis aos 

formatos utilizados). É importante destacar que “as ações de preservação são contínuas 

e devem ser implementadas desde a produção dos documentos até sua destinação final” 

(CONARQ, 2011, p. 82). De acordo com o Gráfico 24 é possível verificar que 83,3% 

dos respondentes das UTI concordam que o SIPAC está em conformidade com este 

requisito de funcionalidade do e-Arq Brasil. Apesar do respondente da IFES A não 

emitir opinião pois ainda está sem essa funcionalidade. Os respondentes da UAP das 

IFES B, C, D e F (66,7%) discordam desta funcionalidade por conta da ausência de 

políticas de preservação digital. E os respondentes das UAP das IFES A e E (33,3%) 

não emitiram opinião por não utilizar esta funcionalidade ainda. 
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Gráfico 24: CA3 - Preservação: aspectos lógicos 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019 

 

 

Os aspectos gerais contemplados na assertiva de n.º  19  (i.e. o SIPAC 

registra as modificações em sua base tecnológica de modo a garantir que, após a 

implantação das alterações, os dados continuem sendo acessados sem alteração de 

conteúdo). É recomendado assegurar as características dos documentos - tais como: 

autenticidade e integridade - pela adoção de estratégias institucionais e técnicas 

proativas de criação e de preservação, que garantam sua perenidade. 

O Gráfico 25 evidencia que 83,3% dos respondentes da UTI e da UAP 

concordam que o SIPAC está em conformidade com os requisitos de funcionalidade do 

e-Arq Brasil. 16,7% dos respondes das UAP discordam que o SIPAC atende a esta 

funcionalidade e 16,7% da UTI não emitiram opinião. Sugestiona-se que o SIPAC 

realiza operações de preservação contínuas, que resulta na troca dos suportes e dos 

formatos para os mais atuais possíveis para evitar a obsolescência tecnológica. 
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Gráfico 25: CA3 - Preservação: aspectos gerais 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

Os requisitos de preservação correspondem aos aspectos físicos; aspectos 

lógicos; e aspectos gerais. Nesta perspectiva, requer ações a serem incorporadas em 

todo o seu ciclo de vida documental, incluindo as etapas de planejamento e concepção 

de sistemas eletrônicos, a fim de que não haja perda nem adulteração dos registros. O 

objetivo da preservação é garantir a autenticidade da informação, bem como o acesso 

contínuo pelo tempo que for necessário. 

No caso dos documentos digitais, de acordo com o e-ARQ Brasil, a degradação 

do suporte e a obsolescência tecnológica são os principais fatores de comprometimento 

da preservação. Assim, promover a preservação digital envolve várias especialidades do 

conhecimento, sendo uma ação de natureza multidisciplinar, cuja eficácia depende de 

compromissos de longo prazo, investimentos altos em infraestrutura tecnológica, 

pesquisa e recursos humanos. A formulação de políticas públicas para a área 

potencializará a promoção da preservação documental, no âmbito das IFES, em 

quaisquer que sejam os suportes de registro da informação.   

Por meio do Gráfico 26 é possível sugestionar que os requisitos de 

funcionalidade de preservação analisados do e-Arq Brasil estão em conformidade 

como SIPAC estão em conformidade, mesmo que as UAP das IFES B, C, D e F 

discordam que o SIPAC possua este requisito. Infere-se que a escolha da estratégia de 

preservação deve se basear na capacidade de manter as  características dos 

documentos. Essas estratégias incluem procedimentos de migração, prevenção de 

obsolescência tecnológica, conversão, emulação e encapsulamento. Vale salientar que 
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todas essas medidas de preservação devem ser devidamente registradas em um 

conjunto de políticas e regulamentações de cada IFES. 

Em meio digital, a preservação digital compreende a preservação física, lógica 

e intelectual dos documentos digitais. A preservação física está focalizada nos 

conteúdos armazenados em suportes magnéticos que levam à necessidade de definição 

de regras para a migração dos formatos em que os documentos estão registrados. A 

preservação lógica procura na tecnologia formatos atualizados para a introdução dos 

dados e novas aplicações de hardware e software que mantenham em atividade os seus 

bits, para conservar a sua capacidade de leitura.  

 

Gráfico 26: CA3 - Preservação 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

Assim, a busca por estratégias de preservação digital requer não apenas 

procedimentos de manutenção e recuperação de dados, no caso de perdas acidentais, 

para resguardar a mídia e seu conteúdo, mas também estratégias e procedimentos para 

manter a identidade e a integridade dos documentos através do tempo. As questões 

inerentes à preservação digital não se restringem somente à seleção do que deve ser 

preservado, mas garantir a autenticidade dos documentos e processos geridos pelos 

sistemas informatizados de gestão adotados pelas IFES. 

Para que um documento arquivístico seja digital e adquira as características de 

autenticidade, requer que esteja em conformidade com e-ARQ Brasil. Nesta pesquisa 

foram analisados alguns requisitos de funcionalidade como: segurança, 

armazenamento e preservação que garantem a gestão, preservação e acesso com 

Aspectos físicos

Aspectos lógicos

Aspectos gerais

Concordo Discordo Não concordo/nem discordo



103 
 

 
 

 
  

segurança por longo prazo dos documentos, mas não esgotam o tema de gestão 

arquivística de documentos digitais.  

As informações reveladas no Gráfico 27 responde a primeira questão 

norteadora desta investigação. Infere-se que os requisitos relacionados a Autenticidade 

do SIPAC das IFES na Bahia estão parcialmente em conformidade com o modelo do e-

ARQ Brasil: (1) cópias de segurança, (2) controle de acesso, (3) trilhas de auditoria, 

(4) acompanhamento de transferência e (5) alterar, apagar e truncar documentos 

arquivísticos digitais, (6) durabilidade, (7) capacidade, (8) efetividade de 

armazenamento, (9) aspectos físicos e (10) aspectos gerais. Vale salientar que foram 

analisados 16 (36,6% ) requisitos de funcionalidades da totalidades dos requisitos do e-

Arq Brasil (Segurança = 4,9%; Armazenamento = 15%; Preservação = 16,7%).  No 

âmbito das IFES da amostra, a ausência de uma política de segurança da informação, 

compromete as diretivas acerca dos controles de acesso, as trilhas de auditoria e os 

procedimentos de segurança que garantam a autenticidade dos documentos arquivísticos 

digitais, proteção contra perdas, acidentes e intervenções não autorizadas, bem como a 

recuperação e restauração, quando necessário.  

Já os requisitos analisados que não estão em conformidade com SIPAC, são: 

(1) classificação da informação quanto ao grau de sigilo e restrição de acesso à 

informação sensível, (2) assinaturas digitais, (3) criptografia, (4) marcas d’água 

digitais, (5) autoproteção e (6) aspectos lógicos. Destes requisitos 4,9% correspondem 

aos requisitos de funcionalidade de segurança e 5,5% aos de preservação. Neste 

sentido, pode-se inferir que um SIG não depende apenas de um software, mas de um 

conjunto de políticas e normas corroborando, assim, com a manutenção da autenticidade 

e da cadeia de custódia dos documentos. 
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Gráfico 27: Requisitos do e-ARQ Brasil em conformidade com o SIPAC 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

Segundo Damasceno et al. (2008), a integração de sistemas de gestão tornou-se 

uma tendência atual, já que muitos requisitos dos sistemas de gestão são comuns e 

possuem como finalidade à manutenção da autenticidade e da cadeia de custódia dos 

documentos. Tendo em vista a realidade dos documentos produzidos em meios digitais, 

ressalta-se a necessidade de sistemas, que garantam o acesso pelo tempo que se fizer 

necessário, bem como a autenticidade desses documentos. Nesta perspectiva os 

repositórios digitais são ferramentas que irão auxiliar na preservação das características 

do documento arquivístico, como a autenticidade e a manutenção da cadeia de custódia, 

possibilitando o acesso em longo prazo destes documentos. 

 

4.2.2 Os aspectos de infraestrutura institucional, gerenciamento do documento 

digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança propostos pela Resolução 43 

do CONARQ encontrados no SIPAC  das IFES da Bahia  

 

Nesta subseção, a realização da analise das assertivas é guiada a partir dos 

requisitos e critérios estabelecidos na Resolução nº 43 do CONARQ. Esta Resolução 
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trata sobre as diretrizes para implementação de repositórios arquivísticos digitais, com 

vista alcançar o segundo objetivo especifico desta pesquisa. Para tanto, o foco é 

responder a segunda questão norteadora desta pesquisa: (Q2) quais são os aspectos de 

infraestrutura institucional, gerenciamento do documento digital e tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança propostos pela Resolução 43 do CONARQ 

encontrados no SIPAC  das IFES da Bahia que garantem a manutenção da cadeia de 

custodia dos documentos armazenados? 

A quarta categoria operacional, intitulada CA4 - Infraestrutura 

organizacional, busca compreender o ambiente no qual o repositório é implementado 

e os requisitos particulares a serem cumpridos.  Esta dimensão abrange a estrutura 

governativa do repositório e a sua viabilidade organizacional, as questões relacionadas 

a gestão do repositório, processos e recursos humanos. Inclui a política de preservação, 

documentação dos processos relacionados com o repositório, a sustentabilidade 

financeira das instituições que gerenciam os repositórios, os contratos associados ao 

serviço, licenças, a missão e as responsabilidades dos serviços. 

O aspecto intitulado governança e viabilidade organizacional é contemplado 

na  assertiva de n.º 20 , que procura levantar dos respondentes se o SIPAC garante a 

continuidade do serviço, no caso de o sistema parar de operar ao passar por novas 

atualizações. É possível inferir por meio do Gráfico 28 que 100% dos respondentes 

das UTI e da UAP concordam que o SIPAC está em conformidade com este requisito 

do RDC-Arq – existem medidas para a realização de paradas e suspensão do sistema 

para novas atualizações.  

Gráfico 28: CA4 - Infraestrutura organizacional:  

governança e viabilidade organizacional 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 
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O aspecto que trata sobre estrutura organizacional e de pessoal foi 

contemplado na assertiva de n.º 21. É solicitado aos sujeitos da UTI e UAP 

assinalarem se o SIPAC possui equipe dotada de qualificação e formação necessárias e 

em número suficiente, para garantir todos os serviços e funcionalidades pertinentes ao 

sistema. 

De acordo com o Gráfico 29, é possível  visualizar que 83,3% os respondentes 

das UTI  e 100% das UAP discordam que o SIPAC esteja em conformidade com este 

requisito do RDC-Arq. Infere-se que estes percentuais se justificam pela suposição de  

as IFES não dispõem de capital humano para se dedicar apenas para esta atividade. Na 

UTI da IFES B (16,7%) não opinaram, pois segundo o respondente o SIPAC foi 

implantado de forma à atender o decreto n° 8.539/2015 (ver .p. 33), sem nenhum tipo 

de consulta junto aos servidores e, consequentemente, sem a capacitação dos 

envolvidos neste processo. 

Gráfico 29: CA4 – Infraestrutura organizacional:  

estrutura organizacional e de pessoal 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O aspecto sobre a transparência de procedimentos e arcabouço político é 

contemplado na assertiva de n.º 22. É solicitado aso respondentes assinalarem se o 

SIPAC possui mecanismos de revisão, atualização e desenvolvimento contínuo de suas 

políticas de preservação nos softwares e hardwares.  
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No Gráfico 30 é revelado que 83,3% dos respondestes da UTI e da UAP não 

emitiram opinião sobre a temática, uma vez que não há políticas de preservação e 

segurança da informação nas IFES. No entanto, o respondente da UTI da IFES A 

(16,7%) concorda que o requisito está em conformidade, pois existe na instituição um 

modelo de política de segurança da informação em desenvolvimento. Já o respondente 

da UAP da IFES E (16,7%) concorda que o SIPAC esteja em conformidade,  neste 

requisito,  com o RDC-Arq. 

 

Gráfico 30: CA4 - Infraestrutura organizacional: 

transparência de procedimentos e arcabouço político 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O aspecto intitulado sustentabilidade financeira é contemplado na  assertiva 

de n.º 23 (i.e. o SIPAC realiza revisão e ajustes anuais). Um RDC-Arq requer 

procedimentos financeiros transparentes, que sigam a legislação vigente, normas e 

práticas contábeis pertinentes, além de receber auditoria externa. No Gráfico 31 é 

possível verificar que 83,3% dos respondentes da UTI e da UAP concordam que o 

SIPAC está em conformidade com os requisitos do RDC-Arq, pois há revisão e ajustes 

anuais. No entanto, 16,7% dos respondentes das UTI e UAP das IFES C e D, 

respectivamente, não opinaram.   
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Gráfico 31: CA4 - Infraestrutura organizacional:  

sustentabilidade financeira 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O aspecto intitulado contratos, licenças e passivos está na assertiva 24 (i.e. o 

SIPAC delineia papéis, responsabilidades, prazos e condições e se é facilmente 

acessível ou disponível aos interessados). De acordo com a Gráfico 32 é possível 

visualizar que 66,66% dos respondentes da UTI e 100% da UAP discordam que este 

requisito esteja presente no SIPAC, já que nas instituições pesquisadas os esforços para 

desenvolvimento de repositório voltado para documentos digitais ainda é incipiente e 

requer investimento financeiro e de pessoal, recurso insuficiente no momento. O 

percentual de 33,4 dos respondentes da UTI  das IFES D e F não opinaram, pois essa 

atividade está atribuída aos setores de contratos de suas instituições.  

 

Gráfico 32: CA4 - Infraestrutura organizacional: contratos, licenças e passivos 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 
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Um repositório confiável é um ambiente tecnológico complexo capaz de 

manter autênticos os documentos digitais, de preservá-los e acessá-los. É evidente que 

a preservação e o acesso de longo prazo aos documentos digitais não é um problema 

meramente tecnológico. As normas e diretrizes que orientam o desenvolvimento e a 

implementação de repositórios digitais confiáveis enfatiza os aspectos organizacionais, 

políticos e de gestão.  

No Gráfico 33 é possível aferir que o SIPAC está em conformidade parcial 

com os requisitos relacionados à infraestrutura organizacional do RDC-Arq.  Estes 

requisitos estão relacionados às políticas institucionais de preservação de documentos 

digitais. Nestas políticas são encontradas diretrizes acerca do planejamento 

organizacional e do funcionamento legal do RDC-Arq . Destes requisitos apenas os 

relacionados à (1) governança e viabilidade organizacional; (2) transparência de 

procedimentos e arcabouço político e (3) sustentabilidade financeira estão em 

conformidade com o SIPAC, sugerindo-se um ambiente um ambiente para custódia 

confiável, capaz de demonstrar que os conteúdos preservados, permanecem autênticos e 

acessíveis no longo prazo. Já os requisitos relacionados a (1) estrutura organizacional 

e de pessoal e (2) contratos, licenças e passivos, não estão em conformidade com o 

SIPAC, pois preconiza a buscar por contratos e licenças a fim de obter o controle 

necessário para preservar a informação digital. Além disso, é preciso manter uma equipe 

interdisciplinar qualificada para realizar as atividades de preservação. 

A infraestrutura organizacional contempla os requisitos relacionados à 

política de preservação do RDC-Arq, na qual são definidas as implicações relativas à 

missão e o comprometimento com a preservação de longo prazo. É preciso definir os 

recursos financeiros para garantir a longevidade dos serviços prestados nos sistemas 

integrados e informatizados de gestão - RDC-Arq.  
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Gráfico 33: CA4 - Infraestrutura organizacional 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

A quinta categoria operacional, gerenciamento do documento digital, engloba 

o modelo de referência OAIS no que diz respeito à formação de pacotes de informação 

e de metadados. O OAIS trata-se de um modelo conceitual que descreve as funções de 

um repositório digital e os metadados necessários para a preservação e o acesso dos 

materiais digitais gerenciados pelo repositório – engloba um modelo funcional e um 

modelo de informação (BRASIL, 2015). 

O aspecto intitulado captura de documentos digitais é contemplado na 

assertiva de n.º 25 (i.e. o SIPAC identifica as propriedades do documento que serão 

preservadas). Por meio do Gráfico 34 é possível aferir que 83,3% dos respondentes da 

UTI e 66,6% da UAP concordam que este requisito do SIPAC não está em 

conformidade com os requisitos do RDC-Arq. Os respondentes justificam que o 

SIPAC foi desenvolvido por outra instituição e as atualizações, necessariamente, 

precisam da instituição desenvolvedora de origem. Já, 16,7% dos respondentes das 

UTI (IFES B) e 33,4% das UAP (IFES C e F) não emitiram opinião por entender que 

fica explícito que apenas a instituição desenvolvedora é quem possui os direitos e 

obrigações do gerenciamento sobre os documentos digitais, bem como as restrições de 

uso e acesso. 
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Gráfico 34: CA5 - Gerenciamento do documento digital: 

 captura de documentos digitais 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O aspecto sobre criação do pacote AIP
29

 é contemplado na  assertiva de n.º 

26 (i.e. o SIPAC possui mecanismo para verificar a integridade dos documentos 

arquivísticos digitais). De acordo com  o Gráfico 35 é possível aferir que 100% dos 

respondentes das UTI e das UAP concordam que o SIPAC não está em conformidade 

com este requisito do RDC-Arq. Este requisito consiste na entrada dos documentos e 

seus metadados no repositório digital. Os requisitos de admissão variam dependendo 

do tipo de material, do contexto legal e da relação entre o produtor de documento e o 

repositório.   

 

Gráfico 35: CA5 - Gerenciamento do documento digital: criação do pacote AIP 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

                                                           
29 Archival Information Package (Pacote de informação para arquivamento): refere-se ao acondicionamento e 

armazenamento dos documentos digitais e seus respectivos metadados associados. (CONARQ, 2015, p.13). 
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O aspecto intitulado planejamento da preservação é cotejado na assertiva de 

n.º 27 (i.e. o SIPAC possui mecanismos para monitoramento e notificação quando um 

formato de arquivo estiver no final da vida útil). No Gráfico 36 é possível  observar 

que 83,3% dos respondentes da UTI e 100% da UAP concordam que o SIPAC não está 

em conformidade com este requisitos do RDC-Arq. Este resultado pode está associado 

em razão das IFES não possuírem, ainda, uma política de preservação digital 

consolidada, a fim de enfrentar os problemas trazidos pela obsolescência tecnológica e 

fragilidade do suporte. Ressalta-se ainda que 16,7% dos respondentes da UTI (IFES C) 

não opinaram por não observarem mecanismos de mudança e verificação de eficácia 

do plano de preservação. 

 

Gráfico 36: CA5 - Gerenciamento do documento digital: planejamento da preservação 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O aspecto intitulado  armazenamento e preservação, com a manutenção do 

pacote AIP é contemplado na assertiva de n.º 28 (i.e. o SIPAC atende minimamente a 

dois aspectos da preservação digital - controle dos suportes, dos formatos, localização 

de cópias e atualização de suportes e conversão de formatos. o repositório deve garantir 

o bom desempenho da preservação no pacote de informação para arquivamento – AIP). 

É possível visualizar no Gráfico 37 que 100% dos respondentes (UTI e UAP) 

concordam que o SIPAC não está em conformidade com este requisito do RDC-Arq, 

uma vez que não possuem estratégias que garantam o bom desempenho da preservação 

de longo prazo do AIP, por meio de uma política de preservação digital consolidada. 
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Gráfico37: CA5 - Gerenciamento do documento digital: armazenamento e  

preservação, com a manutenção do pacote AIP 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O aspecto sobre gerenciamento de informação é contemplado na assertiva de 

n.º 29 (i.e. o SIPAC permite a busca e localização dos documentos). A partir do 

Gráfico 38 é possível identificar que 100% dos respondentes da UTI e 83,3% da UAP 

concordam que o SIPAC está em conformidade com os requisitos do RDC-Arq.  

 Os respondentes concordam que é possível no SIPAC realizar o gerenciamento 

da informação,  pois o principal objetivo deste requisito de funcionalidade é apoiar o 

acesso e a recuperação dos documentos, e vão além das informações mais usuais 

(autor, título, data), envolvendo outras informações descritivas úteis aos usuários, tais 

como tamanho do arquivo disponível para download ou informação sobre a aplicação 

necessária para ler o arquivo (CONARQ, 2015). E 16,7% dos respondentes da UAP 

discordam que este requisito do SIPAC está em conformidade com o RDC-Arq, pois, 

trata-se da gestão dos metadados dos documentos admitidos no repositório, mantendo 

sua autenticidade. 

Gráfico 38: CA5 - Gerenciamento do documento digital: 

 gerenciamento de informação 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 
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O aspecto sobre gerenciamento de acesso é cotejado na assertiva de n.º 30 

(i.e. o SIPAC concede acesso aos pacotes de armazenamento para os usuários 

autorizados em conformidade com política de registro dos acessos da instituição). De 

acordo com o Gráfico 39, 100% dos respondentes das UTI e UAP discordam desta 

funcionalidade, pois o SIPAC não possui pacotes de disseminação de informação e nem 

uma política de registro dos acessos.   

 

Gráfico 39: CA5 - Gerenciamento do documento digital:  

gerenciamento de acesso 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

Conforme o CONARQ (BRASIL, 2015), o gerenciamento dos documentos de 

um repositório digital confiável deve estar de acordo com o modelo de referência 

OAIS, que estabelece a formação de pacotes de informação envolvendo os documentos 

digitais (i.e. informação de conteúdo) e seus metadados (i.e. informação de 

representação). Um repositório que segue a norma OAIS é constituído por pessoas e 

sistemas com a responsabilidade de preservar a informação e torná-la disponível. Nesta 

perspectiva, o Gráfico 40 sintetiza as assertivas analisada e compiladas no âmbito da 

CA5 - Gerenciamento do documento digital, que consiste na formação de pacotes de 

informação, para admissão de objetos digitais no repositório. Neste sentido, 

sugestiona-se que a discordância dos respondentes em relação a este requisito de 

funcionalidade se dá por conta das atividades de preservação digital, que devem estar 

em conformidade com as políticas previamente definidas. 
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Gráfico 40:  CA5 - Gerenciamento do documento digital  

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

Na sexta categoria: CA6 - Tecnologia, infraestrutura técnica e segurança 

refere-se às melhores práticas pertinentes às áreas de gestão de dados e segurança, que 

devem ser atendidas por um repositório digital confiável. Os requisitos desse conjunto 

não estabelecem hardware e/ou software. Dentre as práticas apontadas estão: 

Infraestrutura do Sistema; Tecnologias Apropriadas e Segurança. 

O aspecto de infraestrutura do sistema é contemplado na assertiva de n.º 31 

(i.e. o SIPAC possui procedimentos de atualização de suporte e de migração decorrentes 

da obsolescência dos componentes de hardware). É possível verificar no Gráfico 41 que 

nas UTI, 100% dos respondentes não emitiram opinião sobre a infraestrutura do 

sistema, pois para atendê-lo é recomendável possuir uma infraestrutura tecnológica 

robusta, de maneira a apoiar a confiabilidade e integridade dos documentos. Já nas 

UAP, 100% dos respondentes discordam que o SIPAC esteja em conformidade com 

este requisito do RDC-Arq, pois não identificam em suas IFES políticas de preservação 

digital que busquem meios de contornar as vulnerabilidades dos documentos digitais, e 

que vislumbrem a preservação em longo prazo, a manutenção da autenticidade e a 

garantia de acesso contínuo. 
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Gráfico 41: CA6 - Tecnologia, infraestrutura técnica e segurança:  

infraestrutura do sistema 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O aspecto relacionado a tecnologias apropriadas é cotejado na assertiva de 

n.º 32 (i.e. o SIPAC adota tecnologia de hardware e software para o recebimento e 

monitoramento de notificações e para a avaliação da necessidade de mudanças na 

tecnologia utilizada). No Gráfico 42, é possível visualizar que 100% dos respondentes 

tanto das UTI como das UAP discordam que o SIPAC esteja em conformidade com 

este requisito do RDC-Arq. Justifica-se este percentual em razão da não 

implementação de políticas nem procedimentos de preservação digital acerca das 

características básicas de infraestrutura e da capacidade de espaço de armazenamento e 

memória para suportar a geração e o recebimento de novos registros. 

 

Gráfico 42: CA6 - Tecnologia, infraestrutura técnica e segurança:  

tecnologias apropriadas 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

O aspecto intitulado segurança é contemplado na assertiva de n.º 33 (i.e. o 

SIPAC adota procedimentos de controle para tratar adequadamente as necessidades de 
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segurança, incluindo pelo menos um backup off-site de todas as informações 

preservadas, juntamente com uma cópia fora do local do plano(s) de recuperação). No 

Gráfico 43 é possível visualizar que 100% dos respondentes das UTI e 66,6% das 

UAP concordam que o SIPAC está em conformidade com este requisito do RDC-Arq. 

Isso se dá, uma vez, buscam mecanismos para enfrentar a obsolescência tecnológica e 

a fragilidade do suporte, de modo a garantir a preservação, desde a produção ao acesso 

futuro dos documentos arquivísticos digitais, garantindo a autenticidade e integridade. 

Porém 33,4% dos respondentes da UAP (IFES B e F) não opinaram sobre esta questão, 

pois acreditam que o SIPAC não é um ambiente tecnológico que se apresenta para 

garantir a preservação e autenticidade de documentos arquivísticos, o que requer a 

definição de políticas e procedimentos para acompanhar a evolução das plataformas 

tecnológicas, dos formatos de arquivo, dos  metadados, dos suportes, das normas, da 

legislação vigente e das recomendações técnicas.  

 

Gráfico 43: CA6 - Tecnologia, infraestrutura técnica e segurança: Segurança 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

Ao visualizar o Gráfico 44, pode-se inferir que dos requisitos de tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança do RDC-Arq, apenas o de segurança está em 

conformidade com o SIPAC. Já o de tecnologias apropriadas não está em 

conformidade.  E o de infraestrutura de sistema não foi possível identificar por meio 

das repostas dos respondentes a conformidade ou não em relação ao SIPAC. Assim, 

sugestiona-se que estes requisitos descrevem as melhores práticas das áreas de gestão de 

dados e segurança, para garantir a preservação de longo prazo, e este deve contar com 

procedimentos para monitorar e avaliar, sempre que necessário, as mudanças de 
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tecnologia; a escolha ou definição dos softwares utilizados deve levar em conta o 

cumprimento das normas e convenções relacionadas à preservação digital, contexto 

legal e ao âmbito do acervo custodiado; deve implementar funções que assegurem a 

integridade dos documentos sob sua custódia. 

 

Gráfico 44: CA6 - Tecnologia, infraestrutura técnica e segurança 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

No caso dos documentos digitais, o RDC-Arq deve proteger as características 

do documento arquivístico, em especial a autenticidade (i.e. identidade e integridade) e 

a relação orgânica entre os documentos. Nesta perspectiva, de acordo com as respostas 

ilustradas nesta subseção, o SIPAC está parcialmente em conformidade com os 

requisitos do RDC-Arq: Infraestrutura organizacional, Gerenciamento do documento 

digital, Tecnologia, infraestrutura técnica e segurança, o que de acordo com algumas 

IFES a ausência de uma politica de preservação digital é fator impactante nas ações de 

gestão e de preservação dos documentos arquivísticos digitais, que devem obedecer 

aos procedimentos e padrões estabelecidos em documentos orientadores, bem como 

boas práticas, além da disponibilização de infraestrutura tecnológica, recursos 

humanos com capacitação e investimento. 

Entende-se até então os repositórios como ambientes digitais voltados ao 

armazenamento dos documentos digitais, sendo denominado, neste contexto, como 

repositório arquivístico digital. Neste contexto, a pesquisa indica que estes requisitos 

(requisitos de infraestrutura organizacional, gerenciamento do documento digital e 

tecnologia, infraestrutura técnica e segurança) conforme o RDC-Arq., não estão em 

conformidade com o SIPAC. Tecnologias, infraestrutura técnica e segurança são mais 

um critério de verificação de autenticidade e integridade dos documentos produzidos e 

Infraestrutura do sistema

Infraestrutura técnica

Segurança
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armazenados. Esses critérios descrevem as práticas para gerenciamento e segurança de 

dados, medem a adequação da infraestrutura técnica do repositório e sua capacidade de 

atender as demandas de gerenciamento de objetos e segurança de seus objetos digitais 

e não prescrevem hardware ou software específicos para garantir que os AIPs podem 

ser preservados a longo prazo. 

A partir da análise do Gráfico 45 é possível aferir que os requisitos do RDC-

Arq analisados estão parcialmente em conformidade com o SIPAC, á medida que do 

requisitos analisados apenas os voltados ao Gerenciamento do documento digital, 

segundo os respondentes das UTI e UAP das IFES não estão me conformidade como 

SIPAC.  

 

Gráfico 45: Requisitos do RDC-Arq verificados no SIPAC 

 
FONTE: elaborado pelo autor em 2019. 

 

A manutenção da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais é um 

tema contemporâneo para a Arquivologia. A fragilidade dos suportes, as características 

do objeto digital, a obsolescência tecnológica, dentre outras questões, lançam desafios 

aos sistemas utilizados e desenvolvidos pelas IFES que prezam a permanência dos 

documentos em longo prazo.  

Para os documentos arquivísticos digitais chegarem à idade permanente, os 

sistemas informatizados de gestão precisam adotar os procedimentos de maneira a 

atender às diretrizes emanadas pelas autoridades arquivísticas na devida esfera de 

competência. Torna-se, portanto, necessária à adoção de políticas e estratégias para 
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produção e arquivamento da documentação digital nas IFES, de maneira que atendam 

procedimentos arquivísticos e que registrem os metadados necessários durante o ciclo 

de vida do documento. Somente assim, os sistemas estarão aptos a armazenar as 

informações para apoiar a presunção de autenticidade de seus documentos. 

 

 



121 
 

 
 

 
  

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Indiscutível o papel das tecnologias de informação (TI) nos processos 

gerenciais institucionais. Para tanto, é recorrente os planos estratégicos de gestão, a 

exemplo, dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) para a condução da 

missão das IFES. Planos desta natureza pontuam diretrizes estratégicas de gestão e 

entre essas são recomendáveis àquelas voltadas às de TI, sistemas de informação (SI) e 

da gestão arquivística de documentos (GAD).  

O avanço tecnológico possibilitou que sistemas de informações para gestão de 

documentos e informação fossem utilizados pelas IFES. Os sistemas integrados de 

gestão são compreendidos como sistemas de informação gerencial e esses no âmbito 

de uma sociedade telemática estão na condição de sistemas informatizados. No 

entanto, vale registrar que nem todo sistema de informação gerencial está na condição 

de um sistema integrado e informatizado de gestão. 

As IFES da Bahia registram as suas atividades por meio de sistemas 

informatizados de gestão. Aspectos relacionados à confiabilidade e acesso às 

informações orgânicas das IFES ficam ameaçados, se estes não estiverem em 

conformidade com critérios e requisitos que garantam a autenticidade dos registros nos 

ambientes eletrônicos. Essas informações podem, ainda, perder o valor de prova das 

atividades registradas e não serem mais acessadas, consequentemente, visualizadas se 

em seus sistemas informatizados de gestão não forem adotados os requisitos de 

custódia em repositórios confiáveis. 

Defende-se a recomendação para que os sistemas de informação de gestão 

estejam integrados e informatizados com vistas a obter a eficiência e eficácia na 

geração de conhecimentos para as tomadas de decisão e na preservação da memória 

organizacional. Dada à importância de preservar as características dos documentos e 

informações produzidas, recebidas, tramitadas, acessadas e armazenadas, surgem os 

sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, que requerem requisitos 

mínimos para operacionalização (i.e.. e-Arq Brasil e Rdc-Arq) 

 Nesta perspectiva, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) por meio da 

extinta Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) elaborou o e-Arq Brasil e 

o RDC-Arq. O e-Arq Brasil traz diretrizes que orientam a implantação de um sistema 
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de gestão arquivística de documentos (SIGAD), fornecem especificações técnicas,  

indicam metadados para desenvolver ou adquirir sistemas desta natureza. O RDC-Arq 

traz as orientações acerca de requisitos técnicos para desenvolver repositórios 

arquivísticos digitais confiáveis. Estes dois documentos do CONARQ são produtos de 

uma política nacional de arquivos. As políticas públicas de arquivos estão inseridas no 

âmbito das políticas de informação. 

As políticas de informação são essenciais para as instituições/organizações com 

a finalidade de nortear os acessos, os usos, a disseminação, o monitoramento, a 

avaliação e a preservação dos registros informacionais.  Políticas desta natureza estão 

associadas às políticas públicas, se configuram como um tema relevante, mas, os 

resultados desta pesquisa apontam que no âmbito das IFES na Bahia, um cenário 

pouco explorado e assimilado entre os gestores e as instituições, respectivamente.  

O alcance teórico e metodológico destas políticas merece a atenção dos 

pesquisadores da Ciência da Informação voltada para as políticas de informação 

institucional ou organizacional (e.g. no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e 

inovação das IFES). Neste contexto, estes fenômenos – políticas e tecnologias de 

informação – foram explorados nesta pesquisa. 

O primeiro objetivo específico (OE1) desta pesquisa foi o de identificar as 

funcionalidades dos requisitos de segurança, armazenamento e preservação, propostos 

pelo do e-ARQ Brasil, que estão em conformidade com o SIPAC das IFES da Bahia. 

Este OE1 foi gerado a partir da seguinte questão (Q1): quais são as funcionalidades dos 

requisitos de segurança, armazenamento e preservação propostos pelo e-Arq Brasil 

encontrados no SIPAC das IFES da Bahia que garantem a  autenticidade dos seus 

documentos gerados e armazenados?  

A partir dos respondentes das unidades de tecnologia da informação e das 

unidades de arquivo e protocolo foi possível responder a Q1 e alcançar o OE1. Os 

resultados revelados indicam que 62,5% das funcionalidades dos requisitos de 

segurança, armazenamento preservação, respectivamente, proposto pelo do e-ARQ 

Brasil  estão em conformidade com o SIPAC das IFES da Bahia. 

Tais resultados coadunam parcialmente com o primeiro pressuposto da 

investigação, que preconiza que (P1) os requisitos de segurança, armazenamento e 

preservação, propostos pelo e-ARQ Brasil, estão em conformidade com o SIPAC e 
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propicia a autenticidade dos registros para a manutenção da cadeia de custódia dos 

documentos gerados, recebidos e acumulados pelas IFES da BAHIA. 

Os resultados apontam que dos 16 requisitos de funcionalidades do e-Arq 

Brasil analisados, relacionados às categorias de análise segurança, armazenamento e 

preservação, dez estão em conformidade com o SIPAC e seis não estão. Esta 

constatação sugestiona que apesar do SIPAC está em conformidade com a maioria dos 

requisitos de funcionalidades do e-Arq Brasil, ainda não há uma conformidade integral 

para uma GAD em consonância com as normas, regras e legislações existentes.  

O e-Arq Brasil consiste em uma especificação de requisitos para sistemas 

produtores e custodiadores de documentos. O referido modelo tem por finalidade 

garantir que a gestão arquivística ocorra nos sistemas, garantindo, portanto, o acesso 

pelo tempo que se fizer necessário, bem como a autenticidade dos documentos. 

O conceito e as características de um SIGAD são abordados a partir da revisão 

no e-ARQ Brasil, bem como, alguns requisitos obrigatórios que devem ser observados 

na implementação de soluções de gestão arquivística de documentos (GAD) no 

contexto das políticas arquivísticas. Infere-se que as IFES da amostra são carentes de 

políticas e procedimentos específicos voltados à preservação dos sistemas de 

informação adotados e podem comprometer o acesso futuro às informações produzidas 

e armazenadas pelo SIPAC. 

O segundo objetivo específico (OE2) foi o de levantar os aspectos de 

infraestrutura institucional, gerenciamento do documento digital e tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança das informações, preconizados na Resolução 43 do 

CONARQ, que estão em conformidade com o SIPAC das IFES da Bahia. Tal OE2 foi 

originado em razão da segunda questão norteadora (Q2), a saber: quais são os aspectos 

de infraestrutura institucional, gerenciamento do documento digital e tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança proposto pela Resolução 43 do CONARQ 

encontrados no SIPAC das IFES da Bahia que garantem a manutenção da cadeia de 

custódia dos seus documentos armazenados? 

A partir das respostas dos sujeitos das unidades de tecnologia da informação e 

das unidades de arquivo e protocolo das IFES da amostra, é possível inferir que o 

SIPAC está em conformidade parcial com os aspectos observados na Resolução 43 do 

CONARQ, que estabelece diretrizes para implementação de repositórios digitais 

confiáveis, e contém um conjunto de requisitos: políticas de preservação; tratamento 
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dos objetos digitais; e segurança dos dados e dos sistemas, visando à preservação dos 

documentos arquivísticos digitais autênticos e garantir o acesso contínuo em longo 

prazo.  

Tais resultados fazem com que o segundo pressuposto desta investigação seja 

negado já que apenas alguns aspectos da Resolução 43 estão em conformidade com o 

SIPAC. O P2 preconiza que o SIPAC pressupõe a autenticidade dos documentos 

gerados, recebidos e acumulados por possuir aspectos de infraestrutura institucional, 

gerenciamento do documento digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança 

proposto pela Resolução 43 do CONARQ, o que favorece a manutenção da cadeia de 

custódia documental. 

As diretrizes da Resolução 43 do CONARQ investigadas neste estudo estão 

relacionadas aos três aspectos dos requisitos para um repositório digital confiável: 

infraestrutura organizacional, gerenciamento do documento digital e tecnologia, 

infraestrutura técnica e segurança. Foi realizada uma síntese destes requisitos e gerou 

as questões relacionadas aos repositórios. Os resultados apontam que 36% dos 

respondentes concordam que o RDC –Arq está em conformidade com o SIPAC, 7% 

nem concordam nem discordam e 57% dos respondentes discordam.  O RDC-Arq 

preconiza um ambiente confiável para preservação de longo prazo para realizar a 

maioria das atividades de preservação digital, bem como as relacionadas à manutenção 

da cadeia de custódia. 

Apesar dos resultados apresentados, o SIPAC caminha a passos lentos quando 

se pensa em está em conformidade com os requisitos de um SIGAD.  A fragilidade dos 

documentos arquivísticos em ambiente digital implica na necessidade de implementar 

um SIGAD que contemplem desde a produção documental; perpassando a destinação 

final; a preservação de longo prazo; e, promovendo o acesso contínuo aos documentos 

pelo tempo que for necessário. A relação entre SIGAD e RDC-Arq e o controle sobre 

os seus fluxos de informações potencializam uma cadeia de custódia confiável. 

Os dados mostram as normas que orientam a elaboração de um sistema capaz 

de atender aos requisitos de autenticidade voltados para a cadeia de custódia dos 

documentos presentes no SIPAC, conseguindo, assim, diminuir, consideravelmente, o 

risco da perda de documentos, de tempo e de espaço físico, além de garantir a 

agilidade na recuperação da informação e a segurança no acesso da mesma.  
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Outra constatação é que sendo o SIPAC um modelo de ERP, as propostas de 

melhorias voltadas para segurança (autenticidade) podem ser construídas em regime de 

cooperação. Ficou evidente também que a ausência de políticas arquivísticas para 

gestão de documentos institucionalizada compromete a implantação de um SIGAD. 

Com o exposto, os dois objetivos específicos delimitados na pesquisa são 

alcançados. Em relação ao objetivo geral, retomando as questões inicialmente 

propostas no presente trabalho, é possível inferir que, o SIPAC, em sua configuração 

atual, não pode ser considerado um SIGAD, não possibilitando uma gestão arquivística 

dos documentos digitais e não configurando repositórios arquivísticos confiáveis.  

Ainda em relação às respostas obtidas para as questões norteadoras, as 

inferências e as conclusões materializam a não convergência para os pressupostos 

especulados neste trabalho. As IFES da Bahia requer atenção para os requisitos 

propostos pelo e-Arq Brasil e para a Resolução 43 do CONARQ. Diante de tal cenário 

revelado é recomendável integrar conhecimentos pré-existentes com novas ações e 

procedimentos que podem ser implementados pelas IFES para alcançar as 

funcionalidades dos requisitos obrigatórios não atingidos ou contemplados, ilustrados 

na Figura 1 para  aprimorar a robustez do SIPAC.   

Essa pesquisa abordou apenas alguns requisitos obrigatórios presentes no e-

ARQ e no RDC-Arq. Conclui-se que os resultados apontados não exauriram a 

discussão e a análise da conformidade dos demais aspectos, funcionalidades e 

requisitos recomendados nestes dispositivos. É necessário que as IFES busquem um 

sistema informatizado de GAD, desenvolvam um programa prévio de gestão 

arquivística, a fim racionalizar recursos e otimizar processos e que estabeleçam a 

manutenção das características de autenticidade dos documentos produzidos e 

armazenados pelo/no SIPAC por meio de políticas de preservação digital. 

Espera-se que a pesquisa realizada gere discussões, diálogos e reflexões no 

âmbito dos desenvolvimentos de sistemas integrados de gestão (e.g. do SIPAC) a 

articulação de diretrizes sobre autenticidade e cadeia de custódia (e.g. das encontradas 

no e-ARQ Brasil e no RDC-Arq).  Conforme apontado nas seções 2 e 3, deste 

documento, são poucas as ocorrências de trabalhos que tenham o cerne investigativo 

sobre as aproximações das relações teóricas e práticas entre os sistemas de informação 

de gestão arquivística de documentos, políticas e tecnologias de informação no âmbito 

das IFES, especialmente, na área de Ciência da Informação. 
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Recomenda-se com base na análise realizada que os gestores das IFES da 

Bahia: assimilem a relevância das políticas de informações institucionais 

contemplando diretrizes voltadas aos procedimentos, técnicas e princípios de gestão 

arquivística de documentos nos PDI; articulem as áreas de tecnologia da informação e 

de arquivos e protocolos na busca de soluções para a autenticidade dos registros e a 

manutenção destes em cadeias de custódias confiáveis; disseminem que um sistema de 

informação gerencial eficiente e eficaz para as IFES esteja na condição de um sistema 

integrado e informatizado de gestão em conformidade com os requisitos e aspectos de 

autenticidade dos registros informacionais e da manutenção destes em uma cadeia de 

custódia. 

Por fim, diante da complexidade dos fenômenos, como sugestão para trabalhos 

futuros realizar uma investigação sobre políticas de informação voltadas à preservação 

dos documentos digitais no âmbito das IFES. As IFES possuem uma relevância para a 

sociedade brasileira o que requer repositórios arquivísticos digitais confiáveis para o 

alcance da missão institucional. O ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação das 

universidades requerem estruturas robustas para preservar a memória organizacional 

das IFES do Brasil. 
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APÊNDICE A - Checklist e-arq Brasil 

 

O presente checklist é um instrumento da pesquisa de mestrado REQUISITOS PARA 

SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE 

DOCUMENTOS: um olhar sobre a autenticidade e a integridade dos documentos para 

manutenção da cadeia de custódia no SIPAC das IFES na Bahia, em desenvolvimento por 

Nanci Moreira dos Santos, sob a orientação do Prof. Dr. Francisco José Aragão Pedroza 

Cunha, cujo objetivo é verificar quais requisitos do e-arq Brasil são contemplados pelo 

SIPAC. 
 

1. Assinale os requisitos listados abaixo que o(a) senhor(a) acredita 

ser  compatível com o e-arq Brasil. 

SIM NÃO 

Segurança 

Cópias de segurança   

Controle de acesso   

Classificação da informação quanto ao 

grau de sigilo e restrição de acesso à 

informação sensível 

  

Trilhas de auditoria   

Assinaturas digitais   

Criptografia   

Marcas d’água digitais   

Acompanhamento de transferência   

Autoproteção   

Alterar, apagar e truncar documentos 

arquivísticos digitais. 

  

Armazenamento 

Durabilidade   

Capacidade   

Efetividade de armazenamento   

Preservação 

Aspectos Físicos   

Aspectos Lógicos   

Aspectos Gerais   
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APÊNDICE B - Checklist Rdc-Arq 

 

O presente checklist é um instrumento da pesquisa de mestrado REQUISITOS PARA 

SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE 

DOCUMENTOS: um olhar sobre a autenticidade e a integridade dos documentos 

para manutenção da cadeia de custódia no SIPAC das IFES na Bahia, em 

desenvolvimento por Nanci Moreira dos Santos, sob a orientação do Prof. Dr. Francisco 

José Aragão Pedroza Cunha, cujo objetivo é verificar quais requisitos do Rdc-Arq são 

contemplados pelo SIPAC. 
 

1. Assinale o requisito listados abaixo que o(a) senhor(a) 

acredita ser  compatível com o Rdc-Arq. 

SIM NÃO 

Infraestrutura 

Institucional 

Governança e viabilidade institucional   

Estrutura institucional e de pessoal   

Transparência de procedimentos e 

arcabouço político 
  

Sustentabilidade financeira   

Contratos, licenças e passivos   

Gerenciamento 

Do Documento 

Digital 

Admissão: captura de documentos 

digitais 

  

Admissão: criação do pacote de 

arquivamento 
  

Planejamento da preservação   

Armazenamento e preservação / 

manutenção do AIP 
  

Gerenciamento de informação   

Gerenciamento de acesso   

Tecnologia, 

Infraestrutura 

Técnica E 

Segurança 

Infraestrutura de sistema   

Tecnologias apropriadas   

Segurança   



143 
 

 
 

 
  

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

 

Prezado(a) participante: 

 

O presente questionário é um instrumento da pesquisa de mestrado intitulada 

REQUISITOS PARA SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO 

ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS: um olhar sobre a autenticidade e a 

manutenção da cadeia de custódia dos registros eletrônicos do SIPAC das IFES na 

Bahia, em desenvolvimento por Nanci Moreira dos Santos, sob a orientação do Prof. 

Dr. Francisco José Aragão Pedroza Cunha. O objetivo desta investigação é verificar os 

requisitos de autenticidade dos registros eletrônicos contemplados nos documentos 

gerados e armazenados pelo SIPAC das IFES da Bahia.  O questionário visa identificar 

os requisitos de autenticidade e de manutenção da Cadeia de Custódia dos registros 

eletrônicos presentes no SIPAC. Ressaltamos que não existem respostas certas ou 

erradas e as mesmas serão tratadas de forma confidencial. Contamos com a sua valiosa 

colaboração. 

 

Orientações 

 

Assinale, numa escala de 1 a 3, a opção que mais adequadamente reflete o seu grau de 

concordância com as afirmações, sendo que “1” - Concordo, “2” - Discordo, “3” – Não 

discordo nem concordo. Marque apenas uma única opção para cada afirmação, para que 

a pesquisa possa ser mensurada de forma correta e responda com precisão as questões 

abertas. Há também dois questionamentos que admitem respostas abertas. 

 

O SIPAC em conformidade com os critérios de autenticidade e de manutenção da cadeia de custódia 

Assinale o grau de concordância que o(a) senhor(a) atribui aos critérios listados 

abaixo em relação ao SIPAC e os documentos arquivísticos digitais. 
1 2 3 

1. O SIPAC permite que os mecanismos de backup criem cópias de todas as informações 

contidas nos documentos. 
   

2. O SIPAC possui política de segurança e de controle de acesso, a fim de proteger a 

autenticidade dos documentos digitais. 
   

3. O SIPAC permite a classificação de grau de sigilo de documentos, dossiês/processos.    
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4. O SIPAC permite aos administradores remover ou revogar os atributos de segurança 

dos documentos; criar, alterar, remover ou revogar as credenciais de segurança dos 

usuários. 

   

5. O SIPAC permite que o documento sigiloso seja eliminado e controla o acesso à 

informação sensível. 
   

6. O SIPAC registra informações de ações como: data e hora da captura dos documentos; 

responsável pela captura; alteração na tabela de temporalidade e destinação de 

documentos; informações sobre a identidade do usuário.  

   

7. O SIPAC gera a assinatura digital, garantindo a origem e a integridade dos 

dossiês/processos/documentos produzidos e/ou recebidos. 
   

8. O SIPAC usa criptografia ao armazenar, transmitir e apresentar os documentos digitais 

na elaboração de política de sigilo.  
   

9. O SIPAC possui serviços de segurança apoiados em criptografia.    

10. O SIPAC utiliza marcas d’água para proteger a propriedade intelectual e marcar uma 

imagem digital com informação sobre sua proveniência e características. 
   

11. O SIPAC fornece recurso de acompanhamento para monitorar e registrar informações 

acerca do local atual e da transferência de dossiês/processos digitais e convencionais, a 

fim de facilitar o acesso. 

   

12. Em caso de falha ou descontinuidade do SIPAC, quando a recuperação automática não 

for possível, é realizada a restauração automática do sistema para um estado seguro 

(antivírus, firewall e anti-spyware). 

   

13. O SIPAC permite aos administradores apagar documentos arquivísticos para corrigir 

erros de usuário ou para cumprir requisitos jurídicos no âmbito da legislação sobre 

proteção de dados, para controle da integridade dos documentos.  

   

14. O SIPAC permite a preservação e a recuperação de longo prazo dos documentos 

utilizando dispositivos e técnicas de armazenamento que garantam a integridade dos 

documentos digitais. 

   

15. O SIPAC possui capacidade de armazenamento suficiente para acomodação de todos 

os documentos e suas cópias de segurança, bem como a expansão na estrutura de 

armazenamento. 

   

16. O SIPAC utiliza técnicas de restauração de dados em caso de falhas, mantendo a 

integridade dos dados armazenados. 
   

17. O SIPAC gerencia os documentos digitais que devem ser preservados durante todo o 

período previsto para sua guarda, conforme determinado na tabela de temporalidade e 

destinação de documentos a fim de garantir sua autenticidade, integridade e 

acessibilidade. 

   

18. O SIPAC prever a verificação periódica dos dados armazenados, visando à detecção 

de possíveis erros e a obsolescência da tecnologia utilizada de acordo com as normas 

aplicáveis aos formatos utilizados. 

   

19. O SIPAC registra as modificações em sua base tecnológica de modo a garantir que, 

após a implantação das alterações, os dados continuem sendo acessados sem alteração 

de conteúdo. 

   

20. O SIPAC garante a continuidade do serviço, no caso do sistema parar de operar ao 

passar por novas atualizações.  
   

21. O SIPAC possui equipe dotada de qualificação e formação necessárias e em número 

suficiente, para garantir todos os serviços e funcionalidades pertinentes ao sistema. 
   

22. O SIPAC possui mecanismos de revisão, atualização e desenvolvimento contínuo de 

suas políticas de preservação nos softwares e hardwares. 
   

23. O SIPAC realiza revisão e ajustes anuais.    
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24. O SIPAC delineia papéis, responsabilidades, prazos e condições e ser facilmente 

acessíveis ou disponíveis aos interessados. 
   

25. O SIPAC identifica as propriedades do documento que serão preservadas.     

26. O SIPAC possui mecanismo para verificar a integridade dos documentos digitais.    

27. O SIPAC possui mecanismos para monitoramento e notificação quando um formato de 

arquivo estiver no final da vida útil. 
   

28. O SIPAC atende ao controle dos suportes, dos formatos e da localização de cópias e 

atualização de suportes e conversão de formatos. 
   

29. O SIPAC permite a busca e localização dos documentos.    

30. O SIPAC concede acesso aos pacotes de armazenamento para os usuários autorizados 

em conformidade com política de registro dos acessos da instituição. 
   

31. O SIPAC possui procedimentos de atualização de suporte e de migração decorrentes 

da obsolescência dos componentes de hardware. 
   

32. O SIPAC adota tecnologia de hardware e software para o recebimento e 

monitoramento de notificações e para a avaliação da necessidade de mudanças na 

tecnologia utilizada. 

   

33. O SIPAC adota procedimentos de controle para tratar adequadamente as necessidades 

de segurança, incluindo pelo menos um backup off-site de todas as informações 

preservadas, juntamente com uma cópia fora do local do plano(s) de recuperação. 

   



146 
 

 
 

 
  

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO TESTE PARA PESQUISA DE MESTRADO 

 

Assinale, numa escala de 1 a 5, a opção que mais adequadamente reflete o seu grau de concordância com as afirmações, sendo que “1” - 

Discordo totalmente, “2” - Discordo parcialmente, “3” – Não discordo nem concordo, “4” - Concordo parcialmente e “5” - Concordo 

totalmente. Marque apenas uma única opção para cada afirmação, para que a pesquisa possa ser mensurada de forma correta e responda com 

precisão as questões abertas. Há também dois questionamentos que admitem respostas abertas. 

   

 1 2 3 4 5 

01. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) permite o gerenciamento 

do Plano/Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, de 

acordo com as normas em vigor no âmbito da Administração Pública Federal. 

     

02. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) trata apenas dos recursos 

de automação de fluxo de trabalho (workflow). 
     

03. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) admite um documento 

como documento arquivístico ao incorporá-lo no sistema por meio das ações de registro, classificação, 

indexação, atribuição de metadados e arquivamento. 

     

04. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) precisa prover 

funcionalidades para pesquisa, localização e apresentação dos documentos arquivísticos com o objetivo 

de permitir o acesso a eles. 

     

05. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) possui requisitos para 

serviços de segurança: cópias de segurança, controle de acesso (tanto baseado em papéis de usuário 

como em grupos de usuários), classes de sigilo, trilhas de auditoria de sistemas, criptografia para sigilo, 

assinatura digital e marcas d’água digitais. 

     

06. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) possui a funcionalidade de 

armazenamento que compreende durabilidade, capacidade e efetividade de armazenamento. 
     

07. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) compreende os aspectos 

físicos, lógicos e gerais possui na funcionalidade preservação. 
     

08. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) está em  Conformidade 

com a legislação e regulamentações do Conselho Nacional de Arquivos. 
     

09. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) possui a funcionalidade de      
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usabilidade, interoperabilidade, disponibilidade e desempenho e escalabilidade. 

10. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) possui infraestrutura 

organizacional de governança e viabilidade organizacional; estrutura organizacional e de pessoal, 

transparência de procedimentos e arcabouço político, sustentabilidade financeira, bem como contratos, 

licenças e passivos. 

     

11. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) atende ao Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil. 
     

12. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) possibilita customização 

de acordo com as necessidades próprias do órgão ou entidade coletiva. 
     

13. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) permite o gerenciamento 

do documento digital, como: captura de documentos digitais, criação do pacote de arquivamento, 

planejamento da preservação, armazenamento e preservação / manutenção do AIP, gerenciamento de 

informação e de acesso. 

     

14. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) incorpora as tecnologias, 

infraestrutura técnica e segurança, como: infraestrutura de sistema, tecnologias apropriadas e 

segurança. 

     

15. O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) pode ser considerado um 

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documento - SIGAD. 
     

QUESTÕES ABERTAS RESPOSTA 

Há quanto tempo o SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) foi implantado na 

instituição? 

 

Quais sistemas da UFRN são utilizados por está unidade, além do SIPAC?  

 

 

 


