
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CONSELHO DEPARTAMENTAL

RESOLUÇÃO Nº 030/83

 

Dispõe  sobre  "Normas
para  arquivamento  de
documentos".

 

O Reitor da Universidade do Rio Grande, na qualidade de Presidente do Conselho Departamental, da Universidade
do Rio Grande, no uso das suas atribuições e, de acordo com a decisão do CONSELHO DEPARTAMENTAL, em
reunião realizada no dia 19 de agosto de 1983, nesta data,

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º - Colocar em vigor a "Norma para Arquivamento de Documentos", conforme texto em anexo.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

 

Reitoria da Universidade,

em 29 de agosto de 1983.

 

Prof. Fernando Lopes Pedone

PRESIDENTE DO CODEP

(a via original encontra-se assinada)

 

"NORMA PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS"

I
NORMAS GERAIS

 
1 Não  encaminhar  ao  arquivo  retrospectivo  duplicata  de  documentos,  tais  como  ofícios

circulares, memorandos, cartas, etc.

 
2 Não encaminhar ao arquivo retrospectivo papéis usados para simples comunicação, aviso,

solicitação, informação, etc.

 
3 O arquivo retrospectivo deverá selecionar toda a documentação a ser arquivada verificando

a possibilidade de já possuir  documento semelhante.  Em caso de constar a duplicidade
poderá eliminar o documento, de comum acordo com o setor que o remeteu.

II DOCUMENTOS DA REITORIA
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1 DOCUMENTOS QUE DEVEM SER PASSADOS AO ARQUIVO RETROSPECTIVO

  Uma via de toda a documentação que gerou normas para a administração da
Universidade, tais como: atas de reuniões, atos executivos, resoluções, portarias,
ofícios ou ofício circular.

A.

  Documentos originais ou cópia que caracterize mudanças na estrutura da Universidade
ou de seu quadro de pessoal docente, técnico ou administrativo.

  Citações ou laureais que sejam concedidas à Universidade por entidades públicas ou
privadas.

 
2 DOCUMENTOS QUE PODEM SER ELIMINDADOS

  
Correspondência  externa  ou interna,  que  vise  simples  comunicação  ou informação  de
eventos ou ocorrências, que não tragam influência a estrutura da Universidade e de seu
quadro de pessoal.

III DOCUMENTOS DA SUB-REITORIA DE ENSINO E PESQUISA (SREP)

 
1 ÁREA DE ENSINO

  Deverá ser preservada toda a documentação que caracteriza a passagem do aluno
por esta Universidade e, que influenciou em sua aprovação.

A.

  A documentação referente aos alunos formados ou que se afastam da Universidade será
concentrada na Divisão de Registro Acadêmico,(DRA) pelo tempo que for viável passando
a seguir ao arquivo retrospectivo da Universidade. ao passar esta documentação ao
arquivo retrospectivo poderão ser eliminados os documentos que:

estejam em duplicata;
não caracterize a entrada do aluno na Universidade, assim como a sua formatura e,
não influencie diretamente no seu Currículo Escolar.

  Deverão ser arquivados todos os documentos que formarem os processos para
implantação, reformulação ou fechamento de Cursos na Universidade.

A.

 
2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

  Só deverão passar ao arquivo retrospectivo documentos originais ou cópias, que
representem alterações na estrutura da SREP, dos Departamentos ou das
Comissões de Cursos.

A.

  Toda a documentação relativa a pessoal administrativo deverá ser enviado à Divisão de
Pessoal da SRA, ao invés do arquivo retrospectivo.

  Documentação relativa a professores deverá ser enviada ao arquivo retrospectivo, desde
que não tenha duplicata na Divisão de Pessoal e que represente documento para o
Currículo do professor ou para história da Universidade

IV DOCUMENTOS DA SUB-REITORIA ADMINISTRATIVA (SRA)

 
1 DOCUMENTAÇÃO DA ÁREA DE PESSOAL

  Deverá ser preservada por tempo indeterminado a documentação pessoal de cada
funcionário, podendo ser passada ao arquivo retrospectivo, após o desligamento do
mesmo.

A.
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