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Em maio de 2009 as três Em maio de 2009 as três Em maio de 2009 as três Em maio de 2009 as três 

universidades Estaduais Paulistas universidades Estaduais Paulistas universidades Estaduais Paulistas universidades Estaduais Paulistas 

(USP, UNESP e UNICAMP) iniciaram (USP, UNESP e UNICAMP) iniciaram (USP, UNESP e UNICAMP) iniciaram (USP, UNESP e UNICAMP) iniciaram 

um trabalho conjunto para um trabalho conjunto para um trabalho conjunto para um trabalho conjunto para 

compatibilizar o Plano de compatibilizar o Plano de compatibilizar o Plano de compatibilizar o Plano de 

Classificação de Atividades Classificação de Atividades Classificação de Atividades Classificação de Atividades e ae ae ae assss    

TabelaTabelaTabelaTabelassss de de de de Temporalidade  Temporalidade  Temporalidade  Temporalidade destas destas destas destas 

instituições.instituições.instituições.instituições.    

    

Mas o que é o plano de classificação?Mas o que é o plano de classificação?Mas o que é o plano de classificação?Mas o que é o plano de classificação?    
    

É um instrumento que mapeia todas É um instrumento que mapeia todas É um instrumento que mapeia todas É um instrumento que mapeia todas 

as atividades da instituição e procura as atividades da instituição e procura as atividades da instituição e procura as atividades da instituição e procura 

compatibilizar todas as “línguas” compatibilizar todas as “línguas” compatibilizar todas as “línguas” compatibilizar todas as “línguas” 

faladas na instituição. Em uma faladas na instituição. Em uma faladas na instituição. Em uma faladas na instituição. Em uma 

aplicação prática, na USP, aplicação prática, na USP, aplicação prática, na USP, aplicação prática, na USP, o plano de o plano de o plano de o plano de 

clasclasclasclassificação é muito utilizado para a sificação é muito utilizado para a sificação é muito utilizado para a sificação é muito utilizado para a 

abertura de processos e protocolados abertura de processos e protocolados abertura de processos e protocolados abertura de processos e protocolados 

pelo Sistema PROTEOS, no campo pelo Sistema PROTEOS, no campo pelo Sistema PROTEOS, no campo pelo Sistema PROTEOS, no campo 

“Assunto”. Classifica“Assunto”. Classifica“Assunto”. Classifica“Assunto”. Classificar os documentos r os documentos r os documentos r os documentos 

já em sua produjá em sua produjá em sua produjá em sua produççççãoãoãoão contribui para  contribui para  contribui para  contribui para 

organização doorganização doorganização doorganização dossss arquivo arquivo arquivo arquivossss e também,  e também,  e também,  e também, 

futuramente, para eliminação de futuramente, para eliminação de futuramente, para eliminação de futuramente, para eliminação de 

documentos, casdocumentos, casdocumentos, casdocumentos, caso ao ao ao assss    TabelaTabelaTabelaTabelassss de  de  de  de 

Temporalidade pTemporalidade pTemporalidade pTemporalidade prevejarevejarevejarevejammmm....    

    

    
    

        

    

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sistemas de Arquivos das Universidades Estaduais Paulistas  

Rua Francisco dos Santos 107 – Campus da Capital 
Tel: (11) 3091-8460/ 3091-8461/ 3091-8462 
sausp@usp.br            
www.usp.br/sausp                                                                                    
Concepção: Denise de Almeida Silva 

 

  

 

 
 

Por que o esforço é imporPor que o esforço é imporPor que o esforço é imporPor que o esforço é importantantantante para te para te para te para 
compatibilizar os instrumentos de compatibilizar os instrumentos de compatibilizar os instrumentos de compatibilizar os instrumentos de 
ggggestão das três Universidades estão das três Universidades estão das três Universidades estão das três Universidades 
Paulistas?Paulistas?Paulistas?Paulistas?    
    

O Sistema de Arquivos do Estado de O Sistema de Arquivos do Estado de O Sistema de Arquivos do Estado de O Sistema de Arquivos do Estado de 

São Paulo publicou o Plano de São Paulo publicou o Plano de São Paulo publicou o Plano de São Paulo publicou o Plano de 

Classificação e aClassificação e aClassificação e aClassificação e assss Tabela Tabela Tabela Tabelassss de  de  de  de 

Temporalidade das atividadesTemporalidade das atividadesTemporalidade das atividadesTemporalidade das atividades----meio meio meio meio 

do Estado. Com isto, os demais do Estado. Com isto, os demais do Estado. Com isto, os demais do Estado. Com isto, os demais 

setores da administração serão setores da administração serão setores da administração serão setores da administração serão 

responsáveis pelo plano responsáveis pelo plano responsáveis pelo plano responsáveis pelo plano e ae ae ae assss tabela tabela tabela tabelas s s s 

das atividadesdas atividadesdas atividadesdas atividades----fim. fim. fim. fim.     

AntecipandoAntecipandoAntecipandoAntecipando----se a isto, as três se a isto, as três se a isto, as três se a isto, as três 

universidades, por meio de convênio universidades, por meio de convênio universidades, por meio de convênio universidades, por meio de convênio 

que será firmado com o Sistema de que será firmado com o Sistema de que será firmado com o Sistema de que será firmado com o Sistema de 

Arquivos do Estado, esArquivos do Estado, esArquivos do Estado, esArquivos do Estado, estão focando tão focando tão focando tão focando 

seus esforços paraseus esforços paraseus esforços paraseus esforços para levantar e  levantar e  levantar e  levantar e 

compatibilizar suas atividadescompatibilizar suas atividadescompatibilizar suas atividadescompatibilizar suas atividades----fim, fim, fim, fim, 

uma vez que todas têmuma vez que todas têmuma vez que todas têmuma vez que todas têm como missão  como missão  como missão  como missão 

O Ensino, A Pesquisa e A Extensão.O Ensino, A Pesquisa e A Extensão.O Ensino, A Pesquisa e A Extensão.O Ensino, A Pesquisa e A Extensão.    
    

Em 2010 este projeto será finalizado e Em 2010 este projeto será finalizado e Em 2010 este projeto será finalizado e Em 2010 este projeto será finalizado e 

os Sistemas de Arquivos das Três os Sistemas de Arquivos das Três os Sistemas de Arquivos das Três os Sistemas de Arquivos das Três 

Universidades terão instrumentos Universidades terão instrumentos Universidades terão instrumentos Universidades terão instrumentos 

compatíveis que facilitarão a compatíveis que facilitarão a compatíveis que facilitarão a compatíveis que facilitarão a 

comunicação entre as instituições e a comunicação entre as instituições e a comunicação entre as instituições e a comunicação entre as instituições e a 

organização de seus documentos.organização de seus documentos.organização de seus documentos.organização de seus documentos.    
 

DICA: 

Para aqueles que querem aprimorar seus 

conhecimentos, a Associação de Arquivistas do 

Estado de São Paulo (Localizada no prédio da 

Faculdade de Geografia e História) oferece cursos 

na área de arquivos com profissionais de renome e 

preços acessíveis. Para maiores informações nos 

contatos abaixo: 

http://www.arqsp.org.br/  

Tel: 3091-3795 


