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Documento em meio digital: da produção à preservação 

 

No último dia 11 de novembro o Arquivo Geral organizou, em parceira com a Vice Reitoria de Administração, 

o 3º. Seminário de documentos em meio digital: da produção à preservação.  

 

 

A palestra da profa. Rosely Rondinelli tratou de conceitos do documento digital 

enfatizando que todo documento administrativo é por excelência um documento 

arquívistico, estando ele em papel ou em meio digital, e por isso merecem o 

tratamento adequado respeitando-se a sua classificação, tempo de guarda e a 

importância de uma política de preservação de documentos institucionais. 

 

A palestra do prof. Daniel Flores enfatizou a importância da criação de 

repositórios digitais que resguardem as características arquivísticas dos 

documentos produzidos pelas instituições de modo a preservar sua 

autenticidade e seu valor de prova. 

 

Um dos objetivos do Arquivo Geral é o de promover o espaço para que os agentes públicos reflitam sobre o 

uso cada vez mais frequente dos documentos em meio digital como forma de tornar o debate mais efetivo 

em dois sentidos: o primeiro seria de que as mudanças nas práticas administrativas podem ser 

percebidas/recebidas de forma aberta quando se está mais preparado; o segundo seria da conscientização 

de que os registros digitais necessitam de rigores em seu trato para que tenham o mesmo valor dos registros 

em papel já culturalmente aceitos. 

Para acessar o vídeo do evento acesse o link abaixo: 

http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=18976 
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Este seminário faz parte de um ciclo de eventos 

promovidos pelo Arquivo Geral que prezam pelo debate 

quanto aos documentos que são nato-digitais ou 

digitalizados, a autenticidade destes e sua preservação ao 

longo dos anos de forma a garantir os direitos da 

comunidade uspiana e comprovar deveres administrativos 

da universidade. 
 Abertura: Márcio Kaneco(DTI), Prof. Cristiano Zanetti (VREA), 

Prof. Francisco Javier (FMVZ); Bárbara Júlia (Arquivo Geral da USP) 
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