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  Com a aproximação de mais um final de ano, 

surge naturalmente a necessidade de desacelerar o 

ritmo, revisitar a agenda e rever as principais reali-

zações. Se feito de maneira criteriosa, esse retros-

pecto se configura como a principal fonte de indica-

dores para planejamento de futuras ações. 

  Além das atividades rotineiras internas, envol-

vendo orientações e validação dos procedimentos 

de Eliminação e Recolhimento, a revisão e reestru-

turação da Tabela de Temporalidade de Documen-

tos - TTD e do Plano de Classificação, que deman-

daram mais de uma centena de intervenções, entre 

reuniões e visitas às Unidades/Órgãos ao longo do 

ano, foi dada continuidade às tarefas de suporte à 

Comissão da Verdade da USP e ao atendimento a 

pesquisadores que visitaram o AG em busca de in-

formações e orientação.  

  Outra ação que rendeu significativos resulta-

dos foi o acompanhamento às atividades das Co-

missões Setoriais do SAUSP, o que possibilitou re-

tomar o diálogo e estabelecer uma interação com os 

interlocutores nas Unidades/Órgãos. 
Foto 1: Fachada do prédio do Arquivo Geral da USP 

O Arquivo Geral também está no Facebook! 

Com a constante preocupação de otimizar a comunicação com os funcionários da Universi-
dade, o Arquivo Geral agora conta com um perfil no Facebook. Nesta página  é possível en-
contrar informações de eventos e outras notícias sobre os assuntos relacionados à arquivo-
logia. Acesse nosso facebook: 

https://www.facebook.com/arquivogeralusp 



Ciclo de Palestras no AG 

O AG procurou ampliar os canais de co-
municação com a comunidade interna e 
externa aos Arquivos com a continuidade 
do ciclo de palestras, o que permitiu a 
abertura de um espaço para a reflexão de 
diversos assuntos relacionados com ges-
tão documental ou temas afins.   

A atividade se consolidou em 2016, tendo 
sido oferecidos seis temas diferentes:   

 06/04: Centro de Documentação Tea-
tral: especificidades e perspectivas;  

 30/05: Resgatando a memória do Ins-
tituto de Biociências da USP;  

 23/06: Vida e arte na coleção Clara e 
Edward Steuermann;   

 30/08: A Tecidoteca da Escola de Ar-
tes, Ciências e Humanidades da USP 
(agosto);   

 19/09: Acervo Estadão: muito além de 
um arquivo de jornal;  

 31/10: A Câmara Municipal de São 
Paulo: Documentação e Memória Ins-
titucional.  

Além dessas palestras abertas ao público 
externo à Universidade, também foi ofere-
cida uma palestra sobre Gestão Docu-
mental a pedido dos servidores técnico-
administrativos da Escola de Comunica-
ções e Artes (abril). 

Reuniões com as Comissões Setoriais 

SAUSP – Balanço Final 

No primeiro semestre, mais precisamente 

entre abril e maio, foram realizadas 8 reu-

niões (7 presenciais e 1 por videoconfe-

rência) com presidentes e membros das 

Comissões Setoriais do SAUSP, além dos 

Assistentes Administrativos. 

Em edição de maio/junho do Boletim 

SAUSP.DOC foram apresentados os obje-

tivos das reuniões, bem como o número 

de Unidades e participantes presenciais. 

Fechando o ciclo, os resultados obtidos 

até o presente momento foram: 

Das 77 Comissões Setoriais existentes, 9 

não tiveram representação nas referidas 

reuniões. Todas as Comissões participan-

tes se despediram das reuniões com duas 

tarefas: a primeira relacionada ao levanta-

mento de documentos com data de produ-

ção anterior a 31 de dezembro de 1954, e, 

portanto, aptos ao recolhimento ao Arquivo 

Geral (desde que a Unidade assim o qui-

sesse); e a segunda atinente ao levanta-

mento de documentos da área financeira e 

acadêmica em prazo de eliminação. 

Das 68 unidades participantes, 35 nos de-

ram uma resposta formalizada a respeito 

das tarefas distribuídas.  

9%

47%

44%

Respostas às atividades propostas às Comissões Setoriais

Não compareceram nas reuniões

Responderam as demandas do AG

Não responderam as demandas do AG



Foto 2: Membros das Comissões Setoriais realizando atividades durante as reuniões realizadas em 
março e abril 

Conferência 

Uma das maiores conquistas e que rendeu excelentes resultados foi a descoberta de um con-
junto documental importante para a história da Universidade no Arquivo Público do Estado de 
São Paulo (APESP). Essa descoberta possibilitou não somente estreitar os laços com aquela 
instituição, como também a realização de uma conferência, em que ex-alunos da Universidade 
das décadas de 40 e 50 - ativos até o momento - se propuseram a relatar suas lembranças 
acerca do período de criação da USP. 

Foi uma experiência peculiar, acompanhada por mais de uma centena de pessoas, que se 
emocionaram ao ouvir relatos de tempos memoráveis, apresentados pelos Professores Douto-
res Anita Novinsky (FFLCH) e Setembrino Petri (IGc), mediados pela Profa. Neuza Guerreiro 
de Carvalho e alinhavados pela Profa. Dra. Ana Maria de Almeida Camargo (FFLCH).  Mais 
informações constaram da edição do SAUSP.DOC setembro/outubro 2016. 

Treinamentos 

Prezando por disseminar políti-
cas, conceitos e procedimentos 
de gestão documental, no perío-
do de maio a setembro 4 funcio-
nárias do AG de dois setores dis-
tintos realizaram 8 Oficinas de 
Introdução à Conservação de 
Documentos e 7 Treinamentos 
de Gestão Documental, resultan-
do na capacitação de 189 funcio-
nários nos dois cursos. 

Visitas Técnicas 

O Arquivo também recebeu 3 Instituições externas 

e 3 Órgãos da USP para visitas técnicas, ao mes-

mo tempo em que visitou 2 instituições e 5 Órgãos 

da USP. Todas essas visitas ocorreram por solici-

tação dos próprios interessados, para o forneci-

mento de informações em âmbito geral sobre o 

funcionamento do AG ou para esclarecimento de 

dúvidas mais específicas.   



Encontros  

Por fim, concluindo essa série de atividades que possibilitou maior interação com seus interlo-
cutores, o AG realizou no dia primeiro de dezembro um encontro para a troca de experiências, 
denominado Arquivos em Foco: apresentação de boas práticas. 

A experiência que já havia sido realizada com sucesso numa das edições do GEPEA - Gestão 
de Protocolo, Expediente e Arquivos - foi novamente proposta, obtendo ampla aceitação. No 
referido Encontro houve a apresentação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas, onde o funcionário Hilton José Soares relatou sua vivência na coordenação dos procedi-
mentos de Triagem, Higienização e Eliminação dos Documentos do Serviço de Alunos de Gra-
duação. Representando o Instituto de Física de São Carlos, a funcionária Maria Luisa Oliani 
Dias expôs sobre o quanto a organização física da documentação facilita a aplicação dos pro-
cedimentos de gestão documental.  

Além disso, foram apresentados os benefícios da implantação do Sistema de Malote Unificado 
no campus da Capital pelo funcionário Henrique Piacente Talarico, assim como uma nova fun-
cionalidade do Sistema Proteos por José Rubens de Oliveira Val, que consiste na solicitação 
Eletrônica de Processos Arquivados. Ambos os funcionários são vinculados ao Departamento 
de Administração da Reitoria. 

Foram abertas 100 vagas para os interessados, e o auditório da Faculdade de Educação ultra-
passou sua capacidade máxima de lotação, tendo acomodado 118 participantes, subdivididos 
entre Assistentes Administrativos, Chefes de Expediente e Protocolo e integrantes das Comis-
sões Setoriais do Sistema de Arquivos da USP – SAUSP. 

Foto 3: Público do Encontro Arquivos em Foco 

Atualização dos Termos de Pesquisador 

Disponibilizamos em nosso site os modelos de Termo de Compromisso/Identificação do 
Pesquisador e a Autorização para Fotografar, com o intuito de facilitar o atendimento local 
por parte das Unidades/Órgãos (quando não há como a Unidade/Órgão enviar a documen-
tação ao AG), pois fornecem quais os dados a serem coletados do pesquisador, e o respal-
do legal junto à Universidade quanto ao uso da informação a que o pesquisador teve aces-
so. Os modelos poderão ser encontrados em: 

www.usp.br/arquivogeral 
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E foi assim, diversificando atividades por meio da realização de Conferências, Encontros, Ofici-
nas, Palestras, Reuniões e Treinamentos, que o Arquivo Geral finalizou este ano com um sal-
do bastante positivo em termos de realizações e conquistas. 

A equipe do AG agradece todo o apoio recebido, ao longo do ano, de todos os dirigentes, par-
ceiros, interlocutores, consultores e de todos vocês que o prestigiaram, participando das ativi-
dades ou acompanhando os Boletins, o site e a página no Facebook (novo canal de comunica-
ção do AG, disponível desde agosto). 

Que 2017 seja igualmente promissor e que muitas informações e novidades marquem o novo 
ano. 

Boas Festas! 


