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1. RESUMO HISTÓRICO 

Os instrumentos de gestão de documentos (Plano de Classificação de Atividades e Tabela de Temporalidade dos Documentos – TTD) têm, por função, 
identificar os documentos de tal forma a dirimir dúvidas quanto à sua descrição, e visam localizá-los a qualquer momento; controlar o fluxo do processo; 
conhecer o tempo de guarda de cada documento e a partir de qual data seria permitida sua eliminação, além de preservar e garantir a memória 
institucional.  

Em 1997, quando da implantação do Sistema de Arquivos da USP (SAUSP), a Universidade adotou três instrumentos de gestão de documentos previstos no 
artigo 13 da Portaria GR 3083/97: 
 

• Tabelas de Temporalidade dos Documentos (TTDs); 
• Plano de Classificação de Atividades; 
• Glossário de Espécies, Formatos e Tipos Documentais. 

As TTDs1 acompanhavam a hierarquia organizacional que reinava na USP naquele momento. Nota-se, no entanto, que a organização administrativa 
frequentemente se altera pela junção, extinção ou criação de serviços, ou pela mudança de nomenclatura e/ou atribuições das “caixinhas” do 
organograma, que representam cargos, setores, funções. Ao mesmo tempo, é evidente que as funções desempenhadas pela USP não mudam na mesma 
velocidade, embora ao longo do tempo a incorporação de novas funções ocorra. As mudanças funcionais - funções exercidas pelas diferentes Unidades ou 
Órgãos - são muito menos frequentes do que as mudanças organizacionais, e é por esta razão que praticamente todos os sistemas de arquivos - brasileiros 
e estrangeiros - optam por uma organização funcional dos instrumentos de gestão, identificando e nomeando as funções e as atividades exercidas em cada 
contexto.  

Desde o início, o Plano de Classificação de Atividades da USP foi organizado de acordo com uma matriz funcional, ou seja: as atividades foram organizadas 
tendo em vista sua contribuição para o exercício das funções finalísticas (ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa, cultura e extensão universitária), 
bem como das funções-meio (gestão de recursos humanos, materiais, financeiros, informacionais, tecnológicos etc.), que fornecem o necessário suporte 
àquelas. 

Por ocasião da implantação do SAUSP - tendo em vista inclusive o exíguo tempo determinado para a elaboração dos instrumentos de gestão (22 meses, 
entre 1996 e 1997) e a inexistência desses instrumentos na Universidade -, optou-se pela lógica estrutural para a TTD e por uma abordagem funcional para 
o Plano de Classificação. A importância dessa iniciativa foi inegável, e determinou a filosofia do SAUSP com relação à gestão documental.  

 
1 Doravante designadas de forma simplificada, TTD. 
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2. GESTÃO DE DOCUMENTOS 

A gestão documental é composta por um conjunto de procedimentos e regras que disciplinam o trato do documento público, e garantem a racionalidade e 
a preservação do poder de prova dos conjuntos documentais e/ou registros institucionais. Ela visa: 

 Garantir a autenticidade dos documentos por meio da preservação de seu valor de prova, não no sentido estrito formal e jurídico da expressão, 
mas no sentido de “prova das atividades realizadas pela administração pública”, o que significa que os diferentes procedimentos devem ser 
explicitados: despacho, arquivamento, desentranhamento, juntada de documentos, numeração de folhas do processo etc. 

 Identificar o momento acertado em que os documentos devem ser eliminados - de acordo com a legislação e a prática -, sem risco de perda de 
informação importante  função da TTD. 

 Preservar os documentos identificados como sendo de guarda permanente, porque provam: a) a aquisição de direitos: por exemplo, alunos de 
graduação têm o direito de pedir uma 2ª via do diploma, a qual só pode ser expedida após a verificação em registros institucionais; b) o 
cumprimento de deveres: por exemplo, os cursos de graduação foram efetivamente oferecidos?); c) a história/memória institucional: como as 
decisões foram tomadas? Em qual momento? Por quê?   

 Fornecer, em nome da Universidade e dentro dos prazos previstos por lei, as informações solicitadas pela sociedade, amparada na Lei de Acesso à 
Informação (LAI).  

 Tratar os documentos pessoais ou sigilosos de modo a restringir-lhes o acesso indiscriminado.  

 Localizar e rastrear os documentos, função básica de qualquer sistema de arquivos, que pressupõe uma identificação suficientemente distintiva 
de cada documento para que o controle do trâmite ou do arquivamento possa cumprir seu papel  função do Plano de Classificação aliado ao 
Sistema de Protocolo. 

 Gerir todos os documentos e registros produzidos pela administração sob as mesmas regras que compõem a gestão documental, 
independentemente se em meio tradicional (papel) ou digital, pois todos cumprem finalidade institucional.  

 
3. ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

Por várias razões impõe-se a atualização do Plano de Classificação e da TTD: 

• Desatualização de informações, visto que a instituição vivenciou alterações ao longo do tempo; 

• Previsão de informatização maior dos sistemas de produção e gestão de documentos; 

• Entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, que atribui maior visibilidade e responsabilidade à gestão de documentos (Lei 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e o Decreto Estadual 58.052, de 16 de maio de 2012); 

• Imprecisões detectadas na versão de 1997 e que agora são corrigidas. 
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4. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO 

O Plano de Classificação organiza o universo documental, sistematizando as atividades que geram documentos. O objetivo é agrupar os documentos, 
relacionando-os à função, subfunção e atividade responsável por sua produção e acumulação, e garantir a preservação do contexto de produção dos 
documentos. O Plano de Classificação ordena o universo documental de forma lógica, alinhado à cultura institucional e organizacional, e dispõe de um 
“mapa” geral das atividades desenvolvidas pela USP. 

O Plano nomeia e organiza as funções, subfunções e atividades desenvolvidas. 

4.1 Funções: macroestrutura do Plano de Classificação 

O plano compreende as funções “finalísticas” (ensino, pesquisa e extensão) e as funções-meio. Visto que todas são igualmente importantes para que a USP 
cumpra sua missão, compôs-se uma lista única a seguir: 

A Administração geral e organização da Universidade M Recursos tecnológicos 

B Cultura e extensão universitária N Recursos orçamentários e financeiros 

C Ensino de graduação P Recursos humanos 

D Ensino de pós-graduação Q Pesquisa 

E Educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico R Assistência à saúde humana 

F Documentos e acervos S Assistência à saúde animal 

G Espaços físicos e infraestrutura T Permanência estudantil e promoção social 

J Materiais e patrimônio U Atividades físicas e esportivas 

L Recursos agropecuários V Comunicação e divulgação institucional 

Tendo em vista que várias letras que identificam funções estão em vigor desde 1997 e foram incorporadas à memória coletiva dos servidores, a sua 
distribuição inicial foi mantida, embora o título de várias funções tenha sido levemente alterado. Cumpre ainda acrescentar que, desde 1997, duas letras 
não têm sido utilizadas (I e O) para evitar serem confundidas com os números 1 e 0, além das letras K, W e Y. A função H, de 1997 (Gestão de bens 
móveis), foi incorporada à função J (Materiais e patrimônio); a função T introduziu a noção de Permanência estudantil; e a função X, de 1997 (Serviços: 
produção e reprodução de documentos), foi incorporada, no que coube, às funções F (Documentos e acervos), M (Recursos tecnológicos) e V 
(Comunicação e divulgação institucional) da versão atual. As funções H e X, portanto, e a função Z, de 1997, deixaram de existir. 
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4.2 Subfunções 

As funções são executadas por meio de ATIVIDADES. Estas, para efeito organizacional e pragmático, são aglutinadas em SUBFUNÇÕES. O plano organiza-
se de modo hierárquico. Por exemplo: 

 
FUNÇÃO   CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
Subfunção    Gestão de atividades de formação profissional e educação continuada 
Atividades     Oferecimento de atividades de formação profissional 
     Oferecimento de atividades de educação continuada ou cursos de difusão 
 
 
FUNÇÃO    RECURSOS HUMANOS 
Subfunção    Controle de frequência de recursos humanos 
Atividades     Controle de frequência 

Concessão de afastamento  
Solicitação de horário de estudante 

 
 
4.3 Atividades 

Os procedimentos realizados para que as funções aconteçam denominam-se ATIVIDADES: esta é a ponta visível do iceberg relativa ao funcionamento 
institucional, pois um pedido de dispensa de disciplina ou de férias de um funcionário (encaminhado por via tradicional ou via sistema) constitui atividade 
que deve ser documentada para que surta efeito. Este é um ponto muito importante da teoria arquivística: o documento ou o registro é elaborado para 
surtir um efeito, e se não for elaborado, alguma atividade não será viabilizada/realizada! Sem documento/registro, nada acontece! 

O Plano de Classificação hierarquiza, portanto, as atividades geradoras de documentos, tendo em vista o universo e as missões da USP, e navega do geral 
para o específico ou, ao se adotar outro ponto de vista, do específico para o geral. 

A Seção 5.3 descreve a diferença entre “atividades vinculadas” e “atividades relacionadas”. 

4.4 Informações complementares 

O Plano ainda contém outras informações indispensáveis ao seu entendimento e aplicação. Trata-se de informações que complementam as subfunções ou 
atividades. Estas informações são identificadas por siglas ou símbolos, a saber: 

NE (Nota Explicativa) 

Hierarquia do geral (função) 
 para o específico (atividade) 
ou, no sentido inverso, do 
específico (atividade) para o  
respectivo aspecto geral 
(função), com atividades 
aglutinadas em subfunções. 

Hierarquia do geral (função) 
 para o específico (atividade) 
ou, no sentido inverso, do 
específico (atividade) para o  
respectivo aspecto geral 
(função), com atividades 
aglutinadas em subfunções. 
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Explicitação concisa relativa ao emprego de um descritor (= enunciado de uma subfunção ou atividade) e que pode se apresentar, às vezes, na forma 
de uma definição a ser considerada no contexto específico ao qual o Plano se refere. Por exemplo: 

G1.01 Regulamentação de atividades referentes a espaços físicos e à infraestrutura 

NE Regulamentação produzida pela Universidade. 

Q3.02 Controle de registro da propriedade intelectual 

NE Inclui registro de marcas, patentes, software, direitos autorais, bem como regularização de pesquisas com finalidade de assegurar a 
propriedade intelectual. 

 Corresponde a uma orientação 

Trata-se de uma orientação com o intuito de aumentar a consistência na adoção de códigos de classificação. A orientação começa pelo termo 
“classificar”, e supõe que a identificação da atividade leve o servidor à determinada classificação, enquanto a atividade em questão deve ser 
classificada em outro código. Por exemplo: 

F7.01 Acompanhamento de programas referentes a documentos e acervos 

NE Inclui organização de programas educativos 

 Classificar exposições de documentos e acervos em F6.05 e eventos de divulgação em B2.01. 

N4.02 Acompanhamento de execução financeira de convênios celebrados com órgãos da esfera federal 

 Classificar a execução financeira com verba de agências de fomento em N4.03. 

USE 

Identifica termos não adotados, mas reconhecidos pela frequência de uso. Aplica-se particularmente aos sinônimos, quando o termo A é adotado 
pelo Plano em detrimento do termo B. Neste caso, o termo A é usado também para designar aquilo que seria identificado pelo termo B. Por 
exemplo: 

C3.09 Colação de grau 

Formatura USE Ata de colação de grau para graduação 
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5. TABELA DE TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS  

A TTD tem por função racionalizar a gestão de documentos, ou seja:  

a) garantir a guarda de documentos pelo prazo necessário por razões jurídicas, informacionais ou de memória; 

b) preconizar a eliminação de documentos quando sua utilidade não é mais evidente. Em se tratando de documentos físicos, a aplicação da TTD objetiva 
eliminar documentos desnecessários e garantir a preservação de documentos necessários. Embora o fator “espaço ocupado” não seja tão relevante 
quando se trata de documentos ou registros digitais, a identificação de documentos ou registros de guarda permanente continua igualmente importante, 
pois pressupõe cuidados especiais com relação à cadeia de custódia, que almeja preservar sua autenticidade e as condições para seu acesso futuro, 
questões as quais não se pode perder de vista quando o que está em jogo é a memória institucional.  

Para determinar o tempo durante o qual os documentos têm utilidade, deve-se levar em conta a legislação ou regulamentação pertinente, acrescida de 
conhecimento sobre o período de tempo em que se recorre ao documento e sobre a cultura institucional. Além disso, é preciso também avaliar se o 
documento garante direitos; se é importante para a memória da Universidade/Órgão; se duplica com outro; sobre quem recai a obrigação de preservá-lo 
etc. Ou seja, a função administrativa e informacional (e, conforme o caso, histórica) do documento é avaliada e complementada pelas determinações 
legais de sua guarda, se existentes. 

A TTD está organizada sob a forma de tabela, seguindo a ordem das funções, subfunções e atividades estabelecidas pelo Plano, com os seguintes campos: 

000000 (FUNÇÃO) 

000000 (SUBFUNÇÃO) 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
Arquivo Corrente Arquivo 

Intermediário 
 

A seguir, detalhes sobre o escopo de cada campo, acrescido de exemplos. 

5.1 FUNÇÃO 

Conforme acima referido, os documentos produzidos ou recebidos pela USP são organizados pela função para a qual concorrem.  

Exemplo ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Exemplo MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 
 

9



5.2 SUBFUNÇÃO 

Desdobramento da função.  

Exemplo ENSINO DE GRADUAÇÃO (função) 
Estabelecimento de políticas e diretrizes para o ensino de graduação 
Gestão de ingresso de alunos de graduação                                                   subfunções 
Criação e funcionamento de cursos de graduação 

5.3 ATIVIDADE 

Desdobramento da subfunção. Considera-se como atividade a ação, encargo ou o serviço decorrente do exercício de uma função e respectiva subfunção. 
Sob a ótica arquivística, os documentos são produzidos para viabilizar atividades e/ou para provar que as atividades foram executadas. 

Exemplo ENSINO DE GRADUAÇÃO (função) 
Criação e funcionamento de cursos de graduação (subfunção) 

Criação de curso de graduação 
Elaboração de estrutura curricular de curso de graduação        atividades 
Reconhecimento de curso de graduação 

 Muitas vezes uma atividade, tal como identificada na TTD, pressupõe uma série de atos, cada qual registrado sob a forma de um ou mais 
documentos - tradicionais ou registros de sistema corporativo -, todos concorrendo para a realização de uma única atividade, como por exemplo, 
a criação de um curso de graduação. Atividades posteriores, que têm por base a atividade inicial (não há oferecimento, extinção ou reformulação 
sem que tenha havido inicialmente uma criação de curso de graduação), são consideradas “atividades vinculadas”, pois somente em seu conjunto 
poderão ser devidamente contextualizadas e entendidas. Uma atividade vinculada forçosamente faz referência à atividade inicial que ela 
confirma, revoga ou altera. Por essa razão, a nomeação da atividade “criação de curso de graduação” é completada por uma nota explicativa (NE) 
que identifica a amplitude dada à atividade: “NE Inclui extinção e reformulação de curso de graduação, habilitação, curso interunidades e 
licenciatura”. Mantém-se reunido, dessa forma, o histórico da atividade. 

Exemplo PESQUISA (função) 
Fomento à pesquisa (subfunção) 

Solicitação e controle de bolsas de pesquisa                                            
Solicitação de apoio financeiro à pesquisa            atividades 

 As diferentes atividades subordinadas a uma subfunção não são consideradas “atividades vinculadas”, mas “atividades relacionadas”, pois 
viabilizam atividades diferentes que, em seu conjunto, corporificam a realização da subfunção. No exemplo acima, tanto o controle de bolsas de 
pesquisa quanto a solicitação de apoio financeiro à pesquisa corporificam facetas do fomento à pesquisa.  
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5.4 DOCUMENTO 

Nessa coluna são identificados os documentos gerados pela atividade, independentemente do suporte (papel, papel fotográfico, meio digital) ou 
tecnologia utilizada para a produção do documento (impressora, caneta, computador etc.). Uma atividade pode gerar um único documento ou vários, e é 
importante nomeá-los com precisão tanto quanto possível, iniciando pela nomeação da espécie documental, acrescida da nomeação da atividade.  

 Espécie documental: “Configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas”2. Uma 
ata, por exemplo, sempre indica data, local e pessoas presentes, bem como as discussões e/ou decisões havidas. 

 Tipo documental: “Configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que a gerou”3. A USP produz atas de concursos 
públicos, de posse, de realização de reunião, de licitação etc. 

Espécie documental + nomeação da atividade = tipo documental 

No entanto assume-se que, em alguns casos, a nomeação dos documentos pauta-se pela cultura organizacional, afastando-se da almejada precisão ou 
correção gramatical. 

O conjunto de documentos do mesmo tipo compõe uma série documental: “Conjunto de documentos do mesmo tipo documental produzido por um 
mesmo órgão, em decorrência do exercício da mesma função, subfunção e atividade e que resultam de idêntica forma de produção e tramitação e 
obedecem à mesma temporalidade e destinação.” (DECRETO 48.897/2004, Artigo 12). 

 As atas de reunião de colegiados realizadas em 2005 exemplificam o conceito de série documental. As decisões sobre o destino dos documentos 
se fazem tendo sempre por base as séries documentais, e nunca os documentos isolados, descontextualizados. A TTD determina o destino das 
séries documentais dispondo a partir de qual momento a série pode ser encaminhada ao Arquivo (Intermediário ou Permanente) ou eliminada, 
conforme mais bem detalhado abaixo. 

Todos os documentos de mesma tipologia (por exemplo, as atas de reunião de colegiados) compõem uma série documental identificada pelo ano de sua 
produção (por exemplo, Atas de reunião de colegiados – 2005). 

 Uma atividade pode gerar diferentes tipos documentais, com diferentes tempos de guarda e destinos. Visando simplificar a identificação dos 
documentos de guarda permanente (por razões jurídicas, informacionais e/ou de memória institucional), propôs-se a criação de séries 
documentais separadas para documentos de guarda permanente e de guarda provisória. Note-se, por exemplo, a proposta de separação dos 
documentos gerados pelo oferecimento de um curso de difusão: 

 
 
 

 
2 CAMARGO, A. M. de A.; BELLOTTO, H. L. (Org.). Dicionário de terminologia arquivística. São Paulo: Associação dos Arquivistas Brasileiros, Núcleo Regional de São Paulo: Secretaria de 
Estado da Cultura, 1996. 
3 Ibidem. 
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ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermediário 

              

B3.02 
Oferecimento de 
atividades de 
educação 
continuada ou 
cursos de difusão 

B3.02.01 

Processo de planejamento para atividade de educação continuada ou 
curso de difusão. Pode incluir edital, material de divulgação, modelo de 
prova, lista de inscritos, de classificados, resultado final, recurso e 
parecer. 

vigência 1 Guarda 
Permanente 

Especificar o nome da atividade no detalhamento. 
A vigência esgota com o término da atividade. 
Preservar um exemplar do material de divulgação. Caso 
não seja possível a guarda física junto ao processo, 
consultar o Arquivo Geral da USP. 

B3.02.02 
Pasta de inscrição e seleção para atividade de educação continuada ou 
curso de difusão. Pode incluir formulário de inscrição, documentos (de 
acordo com o edital), lista de presença e provas preenchidas. 

vigência 1 Eliminação 

Classificar os documentos dos candidatos aprovados em 
B3.02.03. 
Os documentos pessoais dos candidatos não aprovados 
ficam disponíveis para retirada por 1 ano, a partir da 
divulgação do resultado final, quando esgota a vigência.  

B3.02.03 Prontuário de aluno em atividade de educação continuada ou curso de 
difusão. Pode incluir documentos pessoais e acadêmicos, e provas.  

vigência 2 Eliminação A vigência esgota com o término da atividade. 

 
 No exemplo acima, separam-se os documentos de guarda permanente daqueles de guarda provisória, os quais, apesar de essenciais durante o 

oferecimento do curso, não necessitam ser guardados, pois o curso encerrou e todos os trâmites relacionados a ele foram efetuados. A adoção do 
critério de separação dos documentos possui cunho eminentemente prático, pois visa evitar que se reúnam documentos de guarda permanente 
com outros que poderão ser eliminados a partir de determinado momento. A reunião de todos geraria invariavelmente a guarda desnecessária de 
sua totalidade ou sua eliminação indevida. 

5.5 PRAZO DE GUARDA (EM ANOS) NO ARQUIVO CORRENTE (AC) 

Tempo no qual o documento fica à disposição de quem o produziu, quando ainda em tramitação ou aguardando decisões. Na Arquivologia, esta fase é 
denominada “Arquivo Corrente”. O tempo é expresso em anos ou em termos de  

- vigência: período no qual os documentos permanecem efetivos; 

- situações temporárias: por exemplo, “Até a aprovação das contas”. 

A contagem do tempo inicia na data em que o documento é produzido. 
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É importante distinguir os documentos que permanecem isolados (cópias de documentos que integram processos ou documentos mantidos no serviço 
para controle, referência ou informação) daqueles que integram processos. A lógica a ser aplicada é a seguinte: 

 documentos que integram processos: o prazo de guarda é o tempo do processo. Por exemplo: uma vez tramitado um documento de alteração de 
horário de trabalho, este será incorporado ao processo de contrato do servidor e, portanto, sua temporalidade será a do processo de contrato; 

 documentos mantidos de forma isolada e documentos avulsos, não incorporados a processos: vale o prazo estabelecido pela TTD. Por exemplo: 
em muitas Unidades/Órgãos, as atas de reunião de colegiados não são inseridas em processos, mas uma vez aprovadas, integram uma “pasta” 
específica, e sua temporalidade é determinada pela TTD. 

 A OBRIGAÇÃO DE GUARDA - PELO TEMPO DISPOSTO PELA TTD - recai sobre o serviço que PRODUZIU o documento, ou sobre o Arquivo Corrente 
da Unidade/Órgão. Se o documento foi produzido por um ente externo à USP, a obrigação de guarda é da Unidade ou Órgão que o recebeu para 
providências. 

5.6 PRAZO DE GUARDA (EM ANOS) NO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO (AI) 

Assim que o documento surtir efeito ou quando a questão for encerrada, o documento pode ser arquivado. Na Arquivologia, esta fase é denominada 
“Arquivo Intermediário”, e caracteriza-se por ser um período em que o documento aguarda o seu destino - ser eliminado ou recolhido ao Arquivo 
Permanente -, cumprindo prazos de prescrição ou precaução. 

 Prazo de prescrição: Intervalo de tempo durante o qual se pode invocar a tutela do Poder Judiciário para fazer valer direitos eventualmente 
violados. O tempo de guarda dos documentos será dilatado sempre que ocorrer a interrupção ou suspensão da prescrição, em conformidade com a 
legislação vigente (DECRETO 48.897/2004, Artigo 22). 

Uma apólice de seguro de carro, por exemplo, vale por 365 dias. No 366º dia a apólice prescreve, e não mais será possível invocá-la em processo 
judicial. O carro fica desprotegido se a apólice não tiver sido renovada. A prescrição também acontece quando ocorre a extinção da possibilidade 
de o Estado punir o autor de um crime/contravenção por aquele não ter exercido o seu direito de ação no tempo legal, ou por não ter efetivado a 
condenação imposta. 

 Prazo de precaução: Intervalo de tempo durante o qual se guarda o documento por precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda 
permanente (DECRETO 48.897/2004, Artigo 22). 

Os documentos fiscais mencionados na Declaração de Imposto de Renda, por exemplo, devem ser guardados por 5 anos.   

 A contagem de prazo inicia em 2 janeiro do ano subsequente ao arquivamento do documento. Caso o documento seja desarquivado para inclusão 
de novas informações (exceto para consulta), a contagem de tempo recomeça.  

Segundo a TTD, a série “Lista de presença em disciplina de graduação” (C3.05.02) deve ser guardada por 1 ano no Arquivo Corrente e 6 anos no 
Arquivo Intermediário, para ser eliminada em seguida. Imagine-se que os documentos produzidos e acumulados em 2005 sejam transferidos para o 
Arquivo Intermediário em 2 janeiro de 2006. No decorrer de 2007, por alguma razão, a série recebe um novo documento, até então considerado 
extraviado. A juntada do novo documento acarreta o reinício da contagem, ou seja, os 5 anos no Arquivo Intermediário começam a contar - após a 
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juntada -, em 2 de janeiro de 2008, e caso a série permaneça inalterada nos 5 anos seguintes, ela poderá ser eliminada a partir de 2 de janeiro de 
2013. 

 A OBRIGAÇÃO DE GUARDA - PELO TEMPO DISPOSTO PELA TTD - recai sobre o Arquivo da Unidade ou Órgão que produziu ou recebeu o 
documento. 

Os conceitos acima se aplicam aos documentos ditos tradicionais, ou seja, produzidos em suporte papel. Sabe-se que a USP produz hoje uma percentagem 
de documentos ou registros em formato digital em meio ainda à produção de documentos tradicionais, muitas vezes até por força de lei. Estamos, 
portanto, vivenciando uma produção híbrida de documentos e registros. A gestão de documentos digitais encerra algumas peculiaridades,4 mas não nega 
a teoria e os procedimentos arquivísticos. Entretanto, no que diz respeito ao conceito de “Arquivo Intermediário”, é possível conceber uma flexibilização 
com relação aos lugares de guarda dos documentos digitais. Por essa razão, é possível imaginar que documentos digitais passem diretamente da fase 
corrente à permanente, sem que isto signifique a transferência física de documentos ou registros, mas antes reafirma a imperiosa necessidade de 
identificação de documentos ou registros que podem compor documentos de fase permanente. 

5.7 DESTINAÇÃO: ELIMINAÇÃO (E) 

A eliminação do documento em qualquer suporte - desde que prevista pela TTD - segue legislação específica, pois documentos gerados pela administração 
pública devem ser eliminados de acordo com normas. O processo de eliminação pode ser iniciado a partir do cumprimento da soma dos tempos de guarda 
previstos nas respectivas colunas integrantes da TTD. A aplicação da TTD deve seguir o disposto pela Deliberação CADA 01/2017. 

É importante lembrar que a eliminação de documentos não constitui uma obrigação, mas uma recomendação, visando evitar o acúmulo desnecessário de 
documentos. Dos documentos destinados à eliminação serão selecionadas amostragens5 para guarda permanente. 

5.8 DESTINAÇÃO: GUARDA PERMANENTE (P) 

Se a série documental for considerada de guarda permanente, isto significa que os documentos já cumpriram sua função e deverão ser preservados, 
porque provam direitos adquiridos ou porque constituem vestígios do funcionamento institucional para efeito informacional e/ou de memória. Em 
resumo, documentos considerados de valor histórico, probatório permanente e informativo, devem ser preservados para sempre. Recolher documentos6 
para a guarda permanente equivale considerar que os mesmos podem ser pesquisados, salvo questões referentes a informações pessoais ou sigilosas de 
acordo com regulamentação específica, prevista pela Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, e Decreto Estadual 58.052, de 
16 de maio de 2012). O arquivo permanente supõe tanto a consulta quanto, por razões óbvias, muita preocupação com a preservação dos documentos 
físicos e digitais. O recolhimento de documentos ao Arquivo Permanente somente pode ser iniciado se cumprida a soma dos tempos de guarda previstos 
nas duas respectivas colunas da TTD. 

 
4 A peculiaridade da gestão de documentos digitais deverá ser objeto de estudos vindouros.  
5 Considera-se amostragem o fragmento representativo de um conjunto de documentos destinado à eliminação.  A definição dos critérios de amostragem deverá ser objeto de estudos 
vindouros. 
6 Em 2014, o Arquivo Geral da USP instituiu procedimento de recolhimento, disponível em: http://sites.usp.br/arquivogeral/manual-de-recolhimento-2/. 
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5.9 OBSERVAÇÕES 

O campo “Observações” arrola diferentes informações com os seguintes objetivos: 

• Orientar acerca da organização de processos (por ano, por setor etc.) ou para sua melhor identificação (para especificar o nome do programa ou 
curso, por exemplo); 

• Fornecer informações relevantes acerca da história institucional, citando, por exemplo, o ano de criação do sistema corporativo; 

• Explicar o conceito de vigência; 

• Dar orientação para a preservação de materiais, como os de divulgação de cursos, amostras de layout etc. 

As observações inseridas no campo respeitam a seguinte ordem: 

1º Informações relativas à autuação de processos (por exemplo, abrir processo anual); 

2º Informações relativas ao detalhamento de processos (por exemplo, especificar o evento); 

3º Vigência; 

4º Informações de preservação. 

Outras observações não previstas nas colunas anteriores são indicadas a seguir, pois julgadas pertinentes: 

 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermediário 

       

A8.02 Organização 
e participação em 
eventos, 
cerimônias, 
premiações e 
homenagens 
oficiais da 
Universidade 

A8.02.08 Lista de presentes e honrarias recebidas 4 4 
Guarda 

Permanente 

A lista deve ser elaborada com a identificação completa 
de pessoa ou entidade de origem, além das 
circunstâncias do recebimento (evento, local, data) e 
local de destinação dos presentes e honrarias. 
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ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermediário 

       

B2.01 Organização 
e realização de 
atividades de 
educação e de 
divulgação 
artística, cultural, 
científica, técnica, 
tecnológica ou 
desportiva  

B2.01.01 

Processo de organização e realização de atividade cultural e científica. 
Pode incluir projeto, programa, material de divulgação, livro de 
assinatura, lista de expedição de certificados, registro fotográfico, 
sonoro e/ou audiovisual, objeto tridimensional, termo de 
responsabilidade, relatório de atividades e relatório financeiro.  

vigência 1 Guarda 
Permanente 

Especificar o nome da atividade no detalhamento. 
A vigência esgota com o término da atividade. 
Preservar um exemplar do material de divulgação. Caso 
não seja possível a guarda física junto ao processo, 
consultar o Arquivo Geral da USP. 

B2.01.04 Lista de presença em atividade cultural e científica vigência 2 Eliminação 
A vigência esgota com o término da atividade. 
Eliminar o documento se a lista de expedição de 
certificados constar em B2.01.01. 

B2.01.05 Questionário de avaliação de atividade cultural e científica 1 1 Eliminação Eliminar o documento se os dados e informações forem 
sistematizados em B2.01.01. 

 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermediário 

       

Q3.02 Controle de 
registro da 
propriedade 
intelectual 

Q3.02.05 Processo de depósito de patente 5 2 
Guarda 

Permanente 
Sigilo de 18 meses a partir da data do depósito. 
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6. METODOLOGIA ADOTADA 

6.1 Base referencial 

A elaboração da presente proposta levou em conta: 

• Os instrumentos de gestão do SAUSP, em vigor desde 1997 (Portaria GR 3083/97); 

• As observações feitas ao longo do tempo com relação aos instrumentos de gestão de 1997, além de alterações ocorridas na USP e nos 
procedimentos de produção documental nesse período; 

• O Plano de Classificação e a TTD do Estado de São Paulo para atividades-meio - quando aplicáveis -, desenvolvidos pelo Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo (Decreto 48.897/2004); 

• As normas da USP e a legislação pertinente, sempre que pôde ser identificada; 

• As trocas de informações entre as três universidades estaduais paulistas (USP, UNESP e Unicamp); 

• O Plano de Classificação e a TTD desenvolvidos para as instituições federais de ensino superior – quando aplicáveis –, disponibilizados no site do 
Arquivo Nacional; 

• Sugestões recebidas da Comunidade USP. 

6.2 Estratégias adotadas  

6.2.1 Relação entre Plano de Classificação e TTD 

A TTD incorpora o Plano de Classificação nas colunas iniciais (função, subfunção e atividade). Ambos os instrumentos devem ser considerados em sua 
complementaridade, embora cumpram objetivos diferentes:  

• O Plano de Classificação fornece o “mapa da mina” da organização que foi dada às atividades geradoras de documentos no universo uspiano; 

• A TTD detalha os documentos gerados para as diferentes atividades, sua temporalidade e destino, além de fornecer informações práticas que 
constam da coluna “Observações”. 

A atualização da TTD ensejou algumas estratégias de encaminhamento para determinadas situações, a saber: 

6.2.2 Constatação da diversidade de procedimentos 

Diante da constatação da diversidade de procedimentos em voga nas diferentes Unidades da USP, chegou-se à conclusão que seria inviável listar todos os 
documentos que contribuem para a efetivação de uma atividade, correndo-se o risco de ignorar algumas particularidades ou gerar ruído quando 
determinada Unidade não produzisse um determinado tipo de documento. Optou-se, destarte, elencar os documentos mais frequentes antecedidos da 
expressão “Pode incluir”. Pela mesma razão, em algumas ocasiões é possível observar, na coluna Documentos, a menção a “processo ou pasta” ou 
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“processo ou prontuário”, significando que, nos casos em que o processo não é obrigatório, estas possibilidades de agregação de documentos foram 
identificadas e consideradas adequadas.  

6.2.3 Espécies documentais não mencionadas na TTD 

Os atos de correspondência (ofícios, ofícios de encaminhamento, memorandos etc.) e documentos intitulados “informação”, parecer ou projeto embora 
produzidos em larga escala, não constam forçosamente individualizados da TTD, pois devem ser sempre classificados pela atividade que os gerou. Um 
ofício, por exemplo, não tem autonomia, não é um documento que possa ser considerado isoladamente, pois ele obrigatoriamente remete a uma 
atividade, para a qual propõe uma ação ou acresce informação. 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermediário 

       

F6.02 Empréstimo 
de acervos 
museológicos 
pertencentes à 
Universidade 

F6.02.01 

Processo de empréstimo de acervo museológico. Pode incluir 
formulário de solicitação de empréstimo, autorização de comodato, 
facility report, lista de itens do acervo, registro fotográfico, laudo e 
parecer técnico, deliberação do colegiado, contrato de empréstimo, 
certificado e apólice de seguro, recibo de pagamento de taxas de 
conservação, contrato de empréstimo, termo de autorização de uso e 
reprodução, recibos emitidos pela Universidade e pela transportadora 
contratada referente à retirada e à devolução de documentos e 
acervo, certificado de participação em exposição, ofício do IPHAN, 
declaração de importação e exportação, Airway Bill, folhetos da 
exposição, passagens, traslado, reserva de hotel para o courier e 
relatório do courier. 

vigência 1 Guarda 
Permanente 

Especificar o órgão solicitante (interno ou externo à 
Universidade) no detalhamento. 
A vigência esgota com o término da atividade. 

 O exemplo acima aponta para uma variedade documental que deve permanecer reunida e obedecer à mesma temporalidade. A 
identificação desses documentos não pode ser considerada exaustiva, razão pela qual foi incluída a expressão “Pode incluir”. 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermediário 

       

B2.03 Prestação 
de serviço 
especializado 

B2.03.01 

Processo de prestação de serviço especializado. Pode incluir 
solicitação, registro fotográfico, sonoro e/ou audiovisual, planilha, 
laudo técnico, projeto, certificado, proposta de trabalho, regulamento, 
relatório financeiro e acadêmico. 

vigência 1 Guarda 
Permanente 

A vigência esgota com o término da atividade. 
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 No exemplo acima, é praticamente impossível prever a variedade de documentos relacionados à atividade “Prestação de serviço 
especializado”, mas todos eles devem permanecer reunidos no contexto de cada “prestação de serviço”. Supõe-se ainda uma série de atos 
de correspondência relativos à atividade: solicitações, respostas e encaminhamentos de relatórios que seguem a mesma lógica e 
temporalidade. 

6.2.4 Lógica aplicada aos “contrários” 

Há atividades “contrárias” às que as precedem, ou seja: o fechamento de um curso ou órgão, a denegação ou não aprovação de um pedido etc., 
somente podem ser entendidos com relação ao que foi anteriormente aberto ou solicitado. Portanto, nesses casos, vale a orientação sobre 
“atividades vinculadas” (Cf. 5.3). 

6.2.5 Atividades que geram uma grande quantidade de documentos ou registros 

Algumas atividades geram uma massa muito volumosa de documentos. Faz-se referência, particularmente, a processos seletivos, concursos, 
prontuários de alunos, funcionários e docentes. Identificam-se tradições muito variadas no trato dessa documentação, geradoras de acúmulo 
importante de documentos, dentre os quais uma parcela deveria ser de guarda permanente, e a outra poderia ser eliminada a partir de determinado 
momento, sem perda ou prejuízo à instituição ou às pessoas envolvidas. Nesses casos se distribui a documentação em dois ou mais conjuntos, 
distinguindo os documentos de guarda permanente daqueles que podem ser eliminados, conforme já exposto no item 5.4. 
Por tal razão, recomenda-se que os editais de concursos e processos seletivos incluam menção ao tempo de guarda e destinação dos documentos 
(pessoais e acadêmicos) não retirados, visando simplificar a gestão documental. 

Para maior clareza, mais dois exemplos relativos a essa estratégia são fornecidos a seguir: 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermediário 

       

C2.02 
Planejamento e 
acompanhamento 
de ingresso de 
alunos de 
graduação por 
transferência 

C2.02.01 
Processo de planejamento para ingresso de alunos por transferência. 
Pode incluir edital, material de divulgação, modelo de prova, lista de 
inscritos, de classificados, resultado final, recurso e parecer. 

1 1 
Guarda 

Permanente 

Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso 
não seja possível a guarda 
física junto ao processo, 
consultar o Arquivo Geral da 
USP. 

C2.02.02 
Pasta de inscrição e seleção para ingresso de alunos por transferência. 
Pode incluir formulário de inscrição, documentos (de acordo com o 
edital), lista de presença e provas preenchidas. 

vigência 1 Eliminação 

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
C4.01.01. 
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados 
ficam disponíveis para retirada 
por 1 ano, a partir da 
divulgação do resultado final, 
quando esgota a vigência.  
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 A lógica adotada no exemplo acima visa separar os documentos de guarda permanente daqueles que poderão ser eliminados e daqueles 
que terão outra destinação (a incorporação ao processo/prontuário de vida acadêmica).  

 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA (em anos) 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente 

Arquivo 
Intermediário 

       

Q4.01 Solicitação e 
controle de bolsas 
de pesquisa 

Q4.01.01 

Processo de planejamento para concessão de bolsa de pesquisa. Pode 
incluir edital, material de divulgação, composição de banca 
examinadora, comitê institucional, comissão de especialistas, resultado 
final, recurso e parecer. 

5 1 
Guarda 

Permanente 

Especificar o tipo de bolsa e a 
agência de fomento no 
detalhamento. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso 
não seja possível a guarda 
física junto ao processo, 
consultar o Arquivo Geral da 
USP. 

Q4.01.02 
Pasta de inscrição e seleção para concessão de bolsa de pesquisa. Pode 
incluir formulário de inscrição e documentos, de acordo com o edital. vigência 1 Eliminação 

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
Q4.01.03. 
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados 
ficam disponíveis para retirada 
por 1 ano, a partir da 
divulgação do resultado final, 
quando esgota a vigência.  

 
 A lógica adotada no exemplo acima visa separar documentos de guarda permanente daqueles que poderão ser eliminados. 

 
7. ROTINA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E DA TTD 

Dado o dinamismo peculiar ao contexto institucional e a velocidade imposta pelos avanços da tecnologia, a produção de documentos na 
Universidade e sua consequente gestão deverão ser reavaliadas periodicamente. Recomenda-se a formalização de uma Comissão de Atualização dos 
Instrumentos de Gestão que rotineiramente deverá analisar as propostas de atualização recebidas - via formulário específico a ser criado e 
disponibilizado no site no AG -, e adotar aquelas alterações consideradas pertinentes. Uma vez aprovadas, as atualizações deverão ser enviadas ao 
Arquivo Público do Estado, como manda a legislação.  

 

20



8. AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a todos os servidores das diversas Unidades e Órgãos da Capital e do Interior que, por meio de reuniões e troca de informações, 
contribuíram efetivamente para o processo de atualização da TTD e do Plano de Classificação. Sem a contribuição de todos, este trabalho não 
poderia ter sido realizado! 

 

21



A1.01 Regulamentação de atividades de administração geral e organização da Universidade
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

A1.02 Avaliação institucional

A2.01 Composição de colegiados
NE Inclui composição por eleição ou designação.
➜ Classificar a indicação de representante junto às instituições externas à Universidade em A7.05.

A2.02 Realização de reuniões de colegiados
NE Inclui organização de reuniões, deliberações e recursos.

A3.01 Criação de estrutura organizacional e respectivas funções
NE Inclui extinção, modificação, mudança, reestruturação, incorporação, alteração de nome e vinculação hierárquica do órgão.
➜ Classificar a designação de função de estrutura em P4.01, P4.02 e P4.03.

A4.01 Acompanhamento e instrução de ações judiciais e administrativas
NE Inclui as seguintes ações: cautelar, de cobrança, declaratória, demarcatória, de desapropriação, de despejo, de embargo, de execução, de execução fiscal, de
indenização, de mandado de citação, de mandado de segurança, de notificação judicial, de obrigação de fazer, ordinária, de reclamação trabalhista, de reintegração de
posse, de reivindicação, de reparação de danos, rescisória, de usucapião etc.

A4.02 Elaboração de pareceres e uniformização da jurisprudência administrativa
A4.03 Assistência jurídica

NE Inclui sindicância e processo administrativo disciplinar.

A5.01 Formalização e cadastramento de acordos bilaterais nacionais e internacionais
NE Inclui contrato, protocolo acadêmico, acordo de cooperação, convênio acadêmico, convênio para pesquisa e outros convênios ou ajustes.
➜ Classificar a prestação de contas em N4.05 e a prestação de serviços especializados sem convênio em B2.03.

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE

A1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE

A2. APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
NE Inclui comissões e grupos de trabalho.

A4. CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA À UNIVERSIDADE

A5. CELEBRAÇÃO DE RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE

A3. GESTÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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A6.01 Apoio financeiro às associações estudantis
A6.02 Relacionamento com entidades de classe

A7.01 Acompanhamento e controle da gestão organizacional
NE Inclui elaboração de relatórios gerenciais.
➜ Classificar auditoria de materiais e patrimônio em J9.01 e auditoria financeira e orçamentária em N6.01.

A7.02 Acompanhamento de questões referentes aos direitos de usuários
NE Inclui apuração de denúncias, reclamações, sugestões e elogios.

A7.03 Organização de eleição da alta administração
A7.04 Nomeação ou designação de funções de estrutura regimental

NE Inclui Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Diretor de Unidade ou Órgão, Prefeito, Coordenador, Presidente, Chefe de Gabinete, Secretário Geral, Procurador Geral e
Superintendente.

A7.05 Indicação de representante junto às instituições externas à Universidade
NE Inclui comissões, conselhos, premiações etc.

A8.01 Controle de compromissos oficiais
NE Inclui compromissos de reitores, dirigentes e substitutos de Unidades ou Órgãos.

A8.02 Organização e participação em eventos, cerimônias, premiações e homenagens oficiais da Universidade

A9.01 Concessão de título de Doutor Honoris Causa
A9.02 Concessão de título de Professor Emérito

A10.01 Acompanhamento de programas da administração geral e organização da Universidade

A11.01 Consulta referente à administração geral e organização da Universidade
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

A6. RELACIONAMENTO COM ENTIDADES DE CLASSE

A7. APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE

NE Inclui associações de alunos, ex-alunos e servidores da Universidade.

A8. GESTÃO DE EVENTOS E CERIMÔNIAS OFICIAIS

A9. CONCESSÃO DE DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS

A10. GESTÃO DE PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE

A11. CONSULTA REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE
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B1.01 Regulamentação de atividades de cultura e extensão universitária
NE Regulamentação produzida pela Universidade, inclusive as políticas de preservação cultural.

B2.01 Organização e realização de atividades de educação e de divulgação artística, cultural, científica, técnica, tecnológica ou desportiva
NE Inclui eventos esportivos, culturais e acadêmicos tais como competições, congressos, exposições em geral, feiras, festivais, mesas-redondas, oficinas, palestras,
seminários, simpósios, apresentações musicais, de canto, teatro, cinema, visitas técnicas etc.
➜ Classificar exposições de documentos e acervos em F6.05 e o produto oriundo do evento na subdivisão pertinente de V4.

B2.02 Participação em exposições e feiras
NE Inclui a participação da Universidade em exposições e feiras organizadas por outras instituições.

B2.03 Prestação de serviço especializado
NE Inclui assessoria, consultoria, assistência, orientação, perícia, atividades de empresa júnior e USP Contratada.
➜ Classificar a prestação de serviço decorrente de convênio em A5.01, o atendimento em saúde humana na subdivisão pertinente de R2 e o atendimento em saúde animal
na subdivisão pertinente de S2.

B2.04 Premiação de trabalho de cultura e extensão universitária

B3.01 Oferecimento de atividades de formação profissional
NE Inclui prática profissionalizante, programa de atualização profissional e realização de residência multiprofissional em saúde.
➜ Classificar residência médica na subdivisão pertinente de R15.

B3.02 Oferecimento de atividades de educação continuada ou cursos de difusão
NE Inclui cursos de aperfeiçoamento, atualização, especialização e difusão.

B4.01 Conservação e restauro de bens culturais
NE Inclui ações de manutenção, conservação e restauração de bens culturais imóveis, permanentes e imateriais.
➜ Classificar a conservação de documentos e acervos na subdivisão pertinente de F4.

B4.02 Controle de uso de bens culturais
B4.03 Acompanhamento de processo de tombamento e inventário de bens culturais

B4. GESTÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO CULTURAL

B3. GESTÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
NE Inclui ensino a distância.

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

B1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

B2. GESTÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E EXTENSÃO CULTURAL
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B5.01 Solicitação e controle de bolsas de cultura e extensão universitária
B5.02 Solicitação de apoio financeiro à cultura e extensão universitária

B6.01 Acompanhamento de programas de cultura e extensão universitária
➜ Classificar a solicitação e controle de bolsas em B5.01.

B7.01 Consulta referente à cultura e extensão universitária
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

B5. FOMENTO À CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

B6. GESTÃO DE PROGRAMAS DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

B7. CONSULTA REFERENTE À CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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C1.01 Regulamentação de atividades de graduação
NE Regulamentação produzida pela Universidade, incluindo aluno regular, estudante-convênio PEC-G, estudante especial e estudante estrangeiro.

C1.02 Avaliação externa de curso de graduação
C1.03 Avaliação institucional de curso de graduação
C1.04 Elaboração de calendário de graduação
C1.05 Elaboração de estudos e pesquisas referentes à graduação

C2.01 Planejamento e acompanhamento de ingresso de alunos por vestibular
NE Inclui ingresso pela UNIVESP.

C2.02 Planejamento e acompanhamento de ingresso de alunos de graduação por transferência
C2.03 Planejamento e acompanhamento de outras formas de ingresso de alunos de graduação

NE Inclui cortesia diplomática, estudante-convênio PEC-G, graduado ou Sistema de Seleção Unificada - SISU.

C3.01 Criação de curso de graduação
NE Inclui extinção e reformulação de curso de graduação, habilitação, curso interunidades e licenciatura.

C3.02 Elaboração de estrutura curricular de curso de graduação
NE Inclui criação de disciplina de graduação.
• Grade Curricular USE Processo de estrutura curricular de curso de graduação

C3.03 Reconhecimento de curso de graduação
NE Inclui renovação de reconhecimento de curso de graduação.

C3.04 Distribuição didática de disciplinas de graduação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO

C1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO
NE Inclui ensino a distância.

C2. GESTÃO DE INGRESSO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO
NE Inclui ingresso em ensino a distância e atividades relacionadas a seleções efetivamente realizadas.
➜ Classificar documentos relacionados às políticas e diretrizes na subdivisão pertinente de C1.

C3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
NE Inclui ensino a distância.
[Criação de cursos de graduação]

[Funcionamento de cursos de graduação]
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C3.05 Oferecimento de disciplina de graduação
NE Inclui oferecimento e cadastro de frequência e nota de disciplina obrigatória, optativa eletiva, optativa livre, intersemestral e extracurricular.
➜ Classificar alteração de frequência e/ou nota em C4.01.

C3.06 Produção de material didático para curso de graduação
C3.07 Avaliação didática de disciplina de graduação
C3.08 Acompanhamento e avaliação de programa de mobilidade de alunos de graduação

NE Inclui convênio de mobilidade e duplo diploma.
➜ Classificar o controle de mobilidade de aluno de graduação (com bolsa) em C8.01.

C3.09 Colação de grau
• Formatura USE Ata de colação de grau para graduação

C3.10 Premiação de trabalho de graduação

C4.01 Elaboração, recepção e expedição de documentos relativos à vida acadêmica de alunos de graduação
➜ Classificar documentos relacionados a estágio de graduação na subdivisão pertinente de C5.
• Prontuário de aluno de graduação USE Processo ou prontuário de vida acadêmica de aluno de graduação

C5.01 Monitoria em disciplina de graduação
C5.02 Realização de estágio curricular de graduação
C5.03 Realização de estágio extracurricular de graduação

C6.01 Expedição e registro de diploma de graduação obtido na Universidade
NE Inclui duplo diploma, apostila de diploma e expedição de 2ª via de diploma.

C6.02 Registro de apostila de diploma de graduação obtido em outra instituição de ensino superior
NE Inclui apostila de habilitação realizada na Universidade.

C6.03 Registro de diploma de graduação obtido em outra instituição de ensino superior
NE Inclui apostila e registro de 2ª via de diploma.

C6.04 Revalidação de diploma estrangeiro de graduação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO

C3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

C4. GESTÃO DA VIDA ACADÊMICA DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO

C5. GESTÃO DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO

C6. EXPEDIÇÃO, REGISTRO E REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO

27



C7.01 Acompanhamento de alunos especiais de graduação

C8.01 Solicitação e controle de bolsas de graduação
NE Inclui bolsas de graduação tais como bolsa PET (Programa de Educação Tutorial) e de mobilidade de aluno de graduação.
➜ Classificar bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica em Q4.01.

C8.02 Solicitação de apoio financeiro à graduação

C9.01 Acompanhamento de programas de graduação
NE Inclui recepção aos calouros.
➜ Classificar o programa “Universidade Aberta à 3ª Idade” em B6.01 e eventos de graduação em B2.01.

C10.01 Consulta referente à graduação
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO

C8. FOMENTO À GRADUAÇÃO

C7. GESTÃO DE ALUNOS ESPECIAIS DE GRADUAÇÃO

C9. GESTÃO DE PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

C10. CONSULTA REFERENTE À GRADUAÇÃO
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D1.01 Regulamentação de atividades de pós-graduação
NE Regulamentação produzida pela Universidade, incluindo o aluno regular, estudante-convênio PEC-PG e aluno especial.
➜ Classificar os documentos não normativos, de cada programa, em D3.01.

D1.02 Avaliação institucional da pós-graduação
D1.03 Elaboração de calendário da pós-graduação
D1.04 Elaboração de estudos e pesquisas referentes à pós-graduação

D2.01 Planejamento e acompanhamento de ingresso de alunos por processo seletivo
D2.02 Acompanhamento de ingresso de estudante-convênio na pós-graduação

• PEC-PG USE Pasta de matrícula de estudante-convênio na pós-graduação

D3.01 Proposição e autorização de funcionamento de curso ou programa de pós-graduação
NE Inclui reestruturação e desativação de curso de mestrado (acadêmico e profissional), programa de doutorado (interinstitucional nacional e internacional).
• Pós-Graduação stricto sensu USE Processo de criação e funcionamento de curso ou programa de pós-graduação
• Dupla/Multi Titulação USE Processo de convênio de dupla ou múltipla titulação de pós-graduação
• MINTER ou DINTER (nacional) USE Processo de convênio de programa de mestrado ou doutorado interinstitucional nacional
• MINTER ou DINTER (internacional) USE Processo de convênio de programa de mestrado ou doutorado interinstitucional internacional

D3.02 Credenciamento de docente e/ou de orientador de pós-graduação
NE Inclui o recredenciamento de docente e/ou orientador vinculado à Universidade ou externo.

D3.03 Distribuição didática de disciplinas de pós-graduação
D3.04 Oferecimento de disciplina de pós-graduação

NE Inclui credenciamento de disciplina, avaliação de rendimento e frequência em disciplina de pós-graduação.
➜ Classificar alteração de frequência e/ou conceito em D4.01.

D3.05 Produção de material didático para curso ou programa de pós-graduação

➜ Classificar documentos relacionados às políticas e diretrizes na subdivisão pertinente de D1.

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

D1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

D2. GESTÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
NE Inclui atividades relacionadas a seleções efetivamente realizadas.

NE Inclui ensino a distância.

D3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS OU PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
NE Inclui ensino a distância.

[Funcionamento de cursos ou programas de pós-graduação]
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D3.06 Avaliação de programa de pós-graduação
D3.07 Acompanhamento e avaliação de programa de mobilidade de aluno de pós-graduação

➜ Classificar bolsa de aluno de pós-graduação em D7.01.
D3.08 Premiação de dissertações e teses

NE Inclui publicação de dissertação ou tese a título de premiação.

D4.01 Elaboração, recepção e expedição de documentos relativos à vida acadêmica de aluno de pós-graduação
NE Inclui equivalência de título de pós-graduação para aluno de doutorado.
• Curso de Pós-Graduação; Prontuário do aluno de pós-graduação USE Processo ou prontuário da vida acadêmica de aluno de pós-graduação

D4.02 Defesa de tese por candidato de alta qualificação
• Defesa pelo artigo 103 do Regimento Geral da Universidade USE Processo de obtenção de título de doutor por candidato de alta qualificação

D5.01 Expedição e registro de diploma de pós-graduação obtido na Universidade
NE Inclui apostila e expedição de 2ª via de diploma.

D5.02 Registro de diploma de pós-graduação obtido em outra instituição de ensino superior
NE Inclui apostila e registro de 2ª via de diploma.

D5.03 Solicitação de equivalência de título
NE Equivalência válida no âmbito da Universidade.

D5.04 Reconhecimento de título de pós-graduação
NE Para títulos obtidos no exterior, o reconhecimento tem validade nacional.

D6.01 Acompanhamento de alunos especiais de pós-graduação

D7.01 Solicitação e controle de bolsas de pós-graduação
NE Inclui bolsa de pós-graduação como bolsa demanda social, mobilidade etc.

D7.02 Solicitação de apoio financeiro à pós-graduação

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

D3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS OU PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

D4. GESTÃO DA VIDA ACADÊMICA DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

D5. EXPEDIÇÃO, REGISTRO, RECONHECIMENTO E EQUIVALÊNCIA DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
NE Inclui Dupla/Múltipla Titulação.

D6. GESTÃO DE ALUNOS ESPECIAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO

D7. FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO
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D8.01 Acompanhamento de programas de pós-graduação
NE Inclui o PAE (Programa de Aperfeiçoamento de Ensino).
➜ Classificar eventos de pós-graduação em B2.01.

D9.01 Consulta referente à pós-graduação
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

D8. GESTÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

D9. CONSULTA REFERENTE À PÓS-GRADUAÇÃO
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E1.01 Regulamentação de atividades de educação infantil e do ensino fundamental, médio e técnico
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

E2.01 Planejamento e acompanhamento de ingresso de crianças na educação infantil
E2.02 Planejamento e acompanhamento de ingresso de alunos no ensino fundamental e médio

NE Inclui vagas remanescentes.
E2.03 Planejamento e acompanhamento de ingresso de alunos no ensino técnico

E3.01 Autorização de funcionamento da Unidade de Educação Infantil
E3.02 Acompanhamento de crianças
E3.03 Planejamento, coordenação e controle de atividades recreativas e pedagógicas
E3.04 Controle da saúde e da alimentação de crianças

E4.01 Concepção, organização e autorização de funcionamento do ensino fundamental, médio e técnico
E4.02 Planejamento e organização curricular
E4.03 Planejamento de atividades escolares
E4.04 Acompanhamento da vida escolar de alunos do ensino fundamental, médio e técnico
E4.05 Avaliação do ensino fundamental, médio e técnico

NE Inclui avaliação didática de disciplinas, do curso e Exame Nacional.
E4.06 Produção de material didático para o ensino fundamental, médio e técnico
E4.07 Avaliação de rendimento escolar de alunos do ensino fundamental, médio e técnico

NE Inclui nota e frequência.
E4.08 Colação de grau para o ensino técnico

• Formatura USE Ata de colação de grau para ensino técnico

E5.01 Realização de estágio curricular do ensino técnico

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

E4. FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

E3. FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

E1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

E2. GESTÃO DE INGRESSO DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

➜ Classificar atividades de colegiados na subdivisão pertinente de A2.

E5. GESTÃO DE ESTÁGIO DE ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO
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E6.01 Expedição de certificado ou diploma do ensino fundamental, médio e técnico

E7.01 Acompanhamento de programas de educação infantil e do ensino fundamental, médio e técnico
➜ Classificar eventos de educação infantil e do ensino fundamental, médio e técnico em B2.01.

E8.01 Consulta referente à educação infantil, ao ensino fundamental, médio e técnico
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

E7. GESTÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

E6. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS OU DIPLOMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

E8. CONSULTA REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL, AO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO
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F1.01 Regulamentação de atividades referentes a documentos e acervos
NE Regulamentação produzida pela Universidade, inclusive as diretrizes para o desenvolvimento de acervo e elaboração de instrumentos de gestão.

F2.01 Aquisição definitiva de documentos e acervos
NE Inclui aquisição por compra, permuta, doação e coleta.
➜ Classificar documentos relacionados à aquisição de bens de consumo em J6.01 e incorporação patrimonial em J3.04.

F2.02 Aquisição temporária de documentos e acervos
NE Inclui obra em depósito, guarda administrativa, comodato e empréstimo, e proveniente de pesquisa.

F2.03 Assinatura de publicações periódicas
➜ Classificar documentos relacionados à aquisição de assinatura em J6.01.

F2.04 Eliminação de documentos e acervos
NE Inclui doação, desbaste e eliminação por aplicação de TTD.
➜ Classificar baixa patrimonial em J3.07.

F3.01 Processamento técnico de acervos arquivísticos
NE Inclui autuação e protocolo, descrição, arranjo, classificação, indexação etc.

F3.02 Processamento técnico de acervos bibliográficos
NE Inclui catalogação, indexação, classificação etc.

F3.03 Processamento técnico de acervos museológicos
NE Inclui catalogação, descrição, classificação, indexação etc.

F4.01 Conservação preventiva de documentos e acervos
NE Inclui controle do ambiente, higienização, desinfestação, desinfecção e acondicionamento de documentos e acervos.

F4.02 Restauração de documentos e acervos
NE Inclui encadernação, desacidificação de papel, desidratação de materiais úmidos, estabilização de metal corroído, reintegração pictórica, reconstituição de partes soltas,
quebradas ou faltantes, branqueamento químico, remoção de verniz etc.
➜ Classificar a conservação e restauro de bens culturais em B4.01.

F1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA DOCUMENTOS E ACERVOS

F4. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACERVOS

F3. PROCESSAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS E ACERVOS

F2. AQUISIÇÃO, INCORPORAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACERVOS

➜ Classificar a divulgação de documentos e acervos em F6.07 e arquivos médicos em R14.04.

F. DOCUMENTOS E ACERVOS
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F4.03 Preservação digital
NE Inclui a preservação do conteúdo e características arquivísticas de documentos.

F4.04 Desenvolvimento de pesquisa e análise físico-química e biológica para a conservação de documentos e acervos

F5.01 Controle de movimentação de documentos e acervos
NE Inclui recolhimento, transferência e controle de trâmite.

F5.02 Controle de acesso a documentos e acervos
NE Inclui depósito e reserva técnica.

F5.03 Planejamento de emergências

F6.01 Prestação de serviços a usuários e visitantes
NE Inclui atendimento especializado, visita educativa, execução de normalização de publicações e normalização bibliográfica.
➜ Classificar visitas técnicas em B2.01.

F6.02 Empréstimo de acervos museológicos pertencentes à Universidade
NE Inclui comodato, obras em depósito e guarda administrativa.

F6.03 Empréstimo de acervos bibliográficos
NE Inclui empréstimo a usuários individuais ou entre bibliotecas e instituições e respectivas reservas.

F6.04 Consulta a documentos e acervos
F6.05 Exposição de documentos e acervos
F6.06 Reprodução de documentos e acervos para fins de pesquisa ou divulgação

NE Inclui comutação.
F6.07 Elaboração e manutenção de ferramentas para divulgação de acervo

NE Inclui a elaboração de instrumentos de pesquisa e catálogos.
F6.08 Controle de frequência e estudo de usuário

F5. GESTÃO DE SEGURANÇA DE DOCUMENTOS E ACERVOS
➜ Classificar sinistro em J10.01.

F6. DIFUSÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMACIONAIS

F4. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACERVOS

F. DOCUMENTOS E ACERVOS
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F7.01 Acompanhamento de programas referentes a documentos e acervos
NE Inclui organização de programas educativos.
➜ Classificar exposições de documentos e acervos em F6.05 e eventos de divulgação em B2.01.

F8.01 Consulta referente a documentos e acervos
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

F7. GESTÃO DE PROGRAMAS REFERENTES A DOCUMENTOS E ACERVOS

F8. CONSULTA REFERENTE A DOCUMENTOS E ACERVOS

F. DOCUMENTOS E ACERVOS
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G1.01 Regulamentação de atividades referentes a espaços físicos e à infraestrutura
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

G1.02 Elaboração de plano diretor dos campi
NE Inclui plano arbóreo e levantamento ambiental.

G2.01 Elaboração de plano de implantação ou expansão de Unidade ou Órgão
G2.02 Levantamento cadastral de espaços físicos

NE Inclui levantamento planimétrico, planialtimétrico, infraestrutura de rede e sistema viário.
G2.03 Adequação aos planos ambientais e às áreas de preservação

G3.01 Contratação de obra
➜ Classificar a contratação de serviço em J6.07 ou J6.09.

G3.02 Elaboração e implantação de projeto de arquitetura e/ou engenharia
NE Inclui projeto de ar condicionado, sondagem, elevador, estrutura, gás natural GLP, gases especiais e medicinais, rede de águas pluviais, rede de esgoto, rede elétrica,
rede hidráulica, sistema de para-raios, sistemas de prevenção e combate a incêndio, vácuo, vapor condensado e sistema viário.

G4.01 Fiscalização de instalações prediais, mecânicas e obras civis
NE Inclui o acompanhamento da execução de obra de arquitetura e/ou de engenharia e respectivas vistorias.

G5.01 Controle de manutenção e conservação de bens imóveis
NE Inclui manutenção predial, elétrica, hidráulica, pintura, telhado e calha.
➜ Classificar a manutenção e a conservação de equipamentos e mobiliário em J5.02 e de bens culturais em B4.01.

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA

G1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA OS ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA

G3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA

G4. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

G5. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

NE Inclui acessibilidade, ampliação, reforma e mobilidade.

G2. PLANEJANENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS
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G6.01 Manutenção e pequenas reformas em espaços externos
NE Inclui ruas, praças, avenidas, espaços entre unidades, espaços internos e de uso comum. Inclui acessibilidade, adaptações, execução de passeios, guias, sarjetas, muros
de divisa, pavimentação, carpintaria, serralheria, pré-moldados, pintura e sinalização de sistema viário.
➜ Classificar a contratação de serviço em J6.07, os documentos relacionados à áreas verdes na subdivisão pertinente de G8 e a manutenção de infraestrutura em G7.01.

G7.01 Manutenção de infraestrutura
G7.02 Controle de consumo de água, gás, luz e telefone

G8.01 Monitoramento de áreas verdes
NE Inclui poda, corte de árvores, produção e doação de mudas, plantas, terra, esterco, sementes e vasos ornamentais.

G8.02 Licenciamento ambiental
G8.03 Avaliação fitossanitária de espécies
G8.04 Manejo de reservas ecológicas
G8.05 Implantação de projetos paisagísticos
G8.06 Monitoramento da fauna

NE Inclui animais domésticos e silvestres.
G8.07 Controle de vetores e animais sinantrópicos

NE Inclui desinsetização e desratização.
G8.08 Controle de descartes de resíduos

NE Inclui descarte e coleta de lâmpadas, pilhas, baterias, equipamentos de informática, resíduos domiciliares, químicos, infectantes, medicamentos, de varrição e
reciclados.

G8.09 Controle de recursos naturais
NE Inclui o monitoramento de recursos hídricos da Universidade.

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA

G7. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE DE CONSUMO

G8. GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

NE Inclui água, águas pluviais, energia elétrica, esgoto e gás.

G6. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS
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G9.01 Controle de acesso aos campi
G9.02 Controle de acesso aos edifícios e às instalações comuns
G9.03 Notificação de ocorrências
G9.04 Realização de estudos técnicos de segurança
G9.05 Realização de segurança e/ou vigilância

G10.01 Acompanhamento de eventos e uso de espaços físicos
NE Inclui autorização de fotografia, filmagem, permissão para divulgação (banner, faixa e cartaz), reserva de espaços comuns, fechamento e uso de espaços internos e
externos.
➜ Classificar os documentos relacionados à segurança na subdivisão pertinente de G9.

G10.02 Acompanhamento de programas em espaços físicos
➜ Classificar as atividades relacionadas à coleta e ao descarte de resíduos em G8.08.

G11.01 Consulta referente a espaços físicos e à infraestrutura
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA

NE Inclui prevenção e proteção a pessoas, ao patrimônio e a espaços comuns.

G10. GESTÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS EM ESPAÇOS FÍSICOS

G11. CONSULTA REFERENTE A ESPAÇOS FÍSICOS E À INFRAESTRUTURA

G9. GESTÃO DE SEGURANÇA
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J1.01 Regulamentação de atividades de materiais e patrimônio
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

J2.01 Aquisição de bens imóveis
NE Inclui a incorporação contábil de bem imóvel.

J2.02 Cadastramento de bens imóveis
NE Inclui a incorporação contábil de bem imóvel.

J2.03 Locação de bens imóveis
J2.04 Alienação de bens imóveis

NE Inclui a desincorporação contábil de bem imóvel.
• Venda de bem imóvel USE Processo de alienação de bem imóvel

J2.05 Elaboração de inventário de bens imóveis

J3.01 Registro de bens de terceiros
J3.02 Cadastramento de veículos
J3.03 Cadastro patrimonial de animais
J3.04 Incorporação patrimonial de bens permanentes

NE Inclui incorporação por compra, convênio, avaliação, fabricação própria ou por terceiros, permuta, leilão, empréstimo, por nascimento de animais e mudança de
categoria (matriz ou reprodutor).

J3.05 Movimentação de bens permanentes
J3.06 Elaboração de inventário físico de bens permanentes

J3. CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS PERMANENTES
NE Inclui bens tais como mobiliário, equipamentos, acervos (arquivísticos, bibliográficos e museológicos), animais, veículos e embarcações.
➜ Classificar os documentos relacionados à gestão de uso de bens permanentes na subdivisão pertinente de J5, e à contabilidade patrimonial em N5.01.

J2. CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS
NE Inclui bens imóveis oriundos de heranças vacantes e testamentárias, doações, permutas e próprios.
➜ Classificar os documentos relacionados à gestão de uso de bens imóveis na subdivisão pertinente de J4, à defesa de bens imóveis em A4.01 e à contabilidade patrimonial em N5.01.

J1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA MATERIAIS E PATRIMÔNIO

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO
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J3.07 Baixa patrimonial de bens permanentes
NE Inclui baixa por término de cessão de uso, descaracterização, inservibilidade, doação, sinistro, permuta, venda direta e/ou leilão, furto e/ou roubo e extravio, morte,
sacrifício e abate de animal, venda, envio ao biotério, mudança de categoria (matriz ou reprodutor), empréstimo ou devolução, e indevida incorporação em exercício
anterior.
➜ Classificar sinistro com veículos e embarcações em J5.06.

J3.08 Baixa patrimonial de bens especiais
NE Inclui símbolos nacionais, arma e material radioativo.

J4.01 Administração de uso de bens imóveis
NE Inclui vistoria e avaliação, autorização, cessão, concessão, empréstimo, permissão de uso de imóvel e transferência.

J4.02 Controle de hospedagem de visitantes em bens imóveis

J5.01 Controle de uso de equipamentos e mobiliário
J5.02 Controle de instalação, manutenção e conservação de equipamentos e mobiliário

➜ Classificar instalação e manutenção de equipamentos de informática em M4.01.

J5.03 Dimensionamento de frota de veículos
NE Inclui ampliação, renovação e substituição de frota.
➜ Classificar a aquisição de bem permanente em J6.03.

J5.04 Controle de documentação de veículos e embarcações
NE Inclui emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório.

J5.05 Controle de tráfego, de empréstimo e de serviços executados por veículos e embarcações
J5.06 Sinistro com veículos e embarcações

NE Inclui acidente, furto ou roubo.

➜ Classificar o controle patrimonial na subdivisão pertinente de J3 e a gestão de animais na subdivisão pertinente de L3.
[Gestão de uso de equipamentos e mobiliário]

[Gestão de uso de veículos e embarcações]

J4. GESTÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS

J5. GESTÃO DE USO DE BENS PERMANENTES
NE Inclui bens tais como mobiliário, equipamentos, veículos e embarcações.

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO

J3. CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS PERMANENTES
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J5.07 Controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos e embarcações
NE Inclui funilaria, pintura, vidraçaria, lavagem, lubrificação, troca de óleo e borracharia.

J5.08 Recolhimento de veículos
J5.09 Inscrição de veículo particular em regime de quilometragem

J6.01 Aquisição de bens de consumo
NE Inclui o pagamento.

J6.02 Aquisição de bens de consumo com verba de convênio (de agências de fomento e de outras instituições)
NE Inclui o pagamento.

J6.03 Aquisição de bens permanentes
NE Inclui o pagamento.
➜ Classificar a incorporação de bem em J3.04 e aquisição de acervo na subdivisão pertinente de F2.

J6.04 Aquisição de bens permanentes com verba de convênio (de agências de fomento e de outras instituições)
NE Inclui o pagamento.
➜ Classificar a incorporação de bem em J3.04.

J6.05 Aquisição por doação à Universidade
NE Inclui a incorporação de bem permanente.
➜ Classificar doação de acervos em F2.01.

J6.06 Alienação de bens
NE Inclui bens de consumo e permanentes.
➜ Classificar a alienação de bens imóveis em J2.04.

J6.07 Contratação de serviço
J6.08 Controle de pagamento de prestação de serviço
J6.09 Contratação de serviço com verba de convênio (de agências de fomento e de outras instituições)
J6.10 Controle de documentação trabalhista de prestação de serviço
J6.11 Cadastramento e acompanhamento de fornecedores
J6.12 Emissão de atestado de capacidade técnica

➜ Classificar a aquisição de bens e contratação de serviços de importação ou exportação na subdivisão pertinente de J7.

J6. CONTROLE DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
NE Inclui as modalidades de concorrência, convite, dispensa de licitação, compra direta, inexigibilidade de licitação, leilão, pregão, pregão - registro de preço, pregão - compra ata, tomada 
de preços e doação.

J5. GESTÃO DE USO DE BENS PERMANENTES

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO
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J7.01 Análise, controle e execução de ações necessárias para importação ou exportação
NE Inclui a incorporação de bem.

J7.02 Análise, controle e execução de ações necessárias para importação ou exportação com verba de convênio (de agências de fomento e de outras instituições)
NE Inclui a incorporação de bem.

J7.03 Credenciamento e habilitação de despachante aduaneiro
J7.04 Credenciamento para isenção de taxas em procedimentos de importação

J8.01 Formação de estoque ou reposição de materiais
J8.02 Recebimento e conferência de materiais
J8.03 Distribuição de materiais
J8.04 Arrolamento e baixa de materiais

NE Aplica-se à baixa de materiais excedentes, inservíveis e em desuso.

J9.01 Auditoria referente a materiais e patrimônio

J10.01 Sinistro de bens patrimoniais
➜ Classificar sinistro com veículos e embarcações em J5.06.

J10.02 Acompanhamento de danos ao patrimônio

J11.01 Acompanhamento de programas de materiais e patrimônio
➜ Classificar as atividades relacionadas à coleta e descarte de equipamentos e resíduos em G8.08.

J12.01 Consulta referente a materiais e patrimônio
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

NE Inclui roubo, extravio, furto, acidentes naturais e incêndio.

J11. GESTÃO DE PROGRAMAS DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

J12. CONSULTA REFERENTE A MATERIAIS E PATRIMÔNIO

J7. CONTROLE DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO OU EXPORTAÇÃO

J8. CONTROLE DE ALMOXARIFADO

J9. AUDITORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

J10. GESTÃO DE SINISTRO E DANOS AO PATRIMÔNIO

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO

43



L1.01 Regulamentação de atividades de recursos agropecuários
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

L2.01 Elaboração e execução de planejamento agrícola anual
NE Inclui o preparo de solo, adubação, plantio, produção e distribuição de ração, feno, silagem, grãos e madeira.

L3.01 Controle zootécnico
L3.02 Reprodução animal

NE Inclui recursos biotecnológicos, sêmen, embrião e animais de rebanho.
L3.03 Acompanhamento do manejo

NE Inclui a movimentação de animais.

L4.01 Controle de qualidade de produtos de origem animal
NE Inclui análise físico-química e bacteriológica.

L4.02 Produção e comercialização de carne (derivados), leite (derivados) e ovos
NE Inclui pasteurização de leite, produção de embutidos, defumados, queijos, iogurtes e sorvetes.
➜ Classificar recolhimento de recurso financeiro em N3.11.

L4.03 Comercialização de grãos, madeiras, ração e silagem

L5.01 Acompanhamento de programas de recursos agropecuários
➜ Classificar eventos relacionados à gestão de recursos agropecuários em B2.01 ou B2.02.

L6.01 Consulta referente a recursos agropecuários
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

NE Inclui animais de grande e de pequeno porte.

L2. GESTÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS

L3. GESTÃO DE ATIVIDADES PECUÁRIAS

L4. PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL

L5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE RECURSOS AGROPECUÁRIOS

L6. CONSULTA REFERENTE A RECURSOS AGROPECUÁRIOS

L. RECURSOS AGROPECUÁRIOS

L1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA RECURSOS AGROPECUÁRIOS
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M1.01 Regulamentação de atividades de recursos tecnológicos
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

M2.01 Gestão de serviços de e-mail e ambientes de colaboração
NE Inclui grupo de discussão, login, senha, acesso, renovação, alteração e cancelamento.

M2.02 Solicitação de domínio
M2.03 Solicitação de recursos de computação de alto desempenho

NE Inclui solicitação, criação de conta ou hospedagem.
M2.04 Gestão de máquinas virtuais

NE Inclui solicitação, criação, monitoramento, manutenção e hospedagem de máquinas virtuais, desktop virtual e thin-clients.
M2.05 Instalação e manutenção de servidores de alto desempenho
M2.06 Hospedagem de sites

M3.01 Solicitação de serviços multimídia
NE Inclui conversão, criação de animação, digitalização, edição, filmagem e gravação.

M3.02 Elaboração de projetos audiovisuais
M3.03 Gravação, produção e reprodução de documentos

NE Inclui heliografia, vídeo, xerografia.

M4.01 Instalação e manutenção de equipamentos de telecomunicações, redes de computadores e ramais
M4.02 Solicitação de instalação de telefone público

NE Inclui manutenção.
M4.03 Gestão de redes

NE Inclui projeto, instalação, manutenção, acesso, ampliação, monitoramento e controle de redes cabeadas e sem fio.

NE Ênfase ao aspecto tecnológico.
➜ Classificar a elaboração do conteúdo na subdivisão pertinente das classes F ou V.

M4. GESTÃO DE TELEFONIA E REDES DE INFORMÁTICA

M. RECURSOS TECNOLÓGICOS

M1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA RECURSOS TECNOLÓGICOS

M2. GESTÃO DE RECURSOS DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO

M3. GESTÃO DE RECURSOS DE MULTIMÍDIA E AUDIOVISUAL
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M5.01 Gestão de sistemas corporativos
NE Inclui projeto, desenvolvimento, testes, instalação, manutenção e utilização.

M5.02 Desenvolvimento de aplicativos
NE Inclui projeto, manutenção, testes e utilização.

M5.03 Análise para aquisição de software
NE Inclui instalação, manutenção, pesquisa, prospecção, testes e avaliação.

M5.04 Gestão de licenças de software

M6.01 Gestão de bancos de dados
M6.02 Gestão de dados

NE Inclui administração de dados, modelo de dados, dicionário de dados e deduplicação.

M7.01 Análise de incidentes de segurança tecnológica
M7.02 Gestão de certificados digitais

NE Inclui assinatura digital.
M7.03 Gestão de registros de acesso e atividade em sistemas tecnológicos

NE Inclui armazenagem e preservação de registros de acesso e atividade (logs).
M7.04 Controle de acesso físico a sistemas tecnológicos
M7.05 Gestão de antivírus e ameaças digitais

M8.01 Acompanhamento de programas de recursos tecnológicos
➜ Classificar eventos relacionados à tecnologia em B2.01.

M9.01 Consulta referente a recursos tecnológicos
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

M7. GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

M8. GESTÃO DE PROGRAMAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

M9. CONSULTA REFERENTE A RECURSOS TECNOLÓGICOS

M5. GESTÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS, APLICATIVOS E SOFTWARES

M6. GESTÃO DE BANCOS DE DADOS E REPOSITÓRIOS DIGITAIS

M. RECURSOS TECNOLÓGICOS
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N1.01 Regulamentação de atividades de recursos orçamentários e financeiros
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

N2.01 Elaboração de proposta de diretriz orçamentária
N2.02 Elaboração de proposta orçamentária
N2.03 Aprovação de orçamento

• Dotação básica; Dotação orçamentária e Orçamento USE Processo de aprovação de orçamento

N3.01 Abertura e controle orçamentário
N3.02 Elaboração de programação orçamentária
N3.03 Estimativa da despesa

NE Inclui despesa com concessionárias, auxílios, aquisições, pagamentos de serviços, contribuições, encargos, multas etc.
N3.04 Reserva de recursos, emissão de empenhos e liquidação das despesas

NE Inclui adiantamento e prestação de contas.
N3.05 Remanejamentos financeiros
N3.06 Solicitação de recursos

NE Inclui fundos específicos de manutenção de veículos, de mobiliário, sinistro etc.

N3.07 Devolução da receita
N3.08 Execução de folha de pagamento
N3.09 Execução de outros pagamentos
N3.10 Remessa financeira internacional

NE Inclui fechamento de câmbio.
N3.11 Recolhimento de recursos financeiros
N3.12 Conciliação bancária 
N3.13 Controle de reembolso
N3.14 Elaboração de boletim de caixa

N2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

N3. EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

[Execução e controle de pagamentos e recebimentos]

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

N1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
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N4.01 Solicitação de recursos a agências de fomento e a outras instituições
N4.02 Acompanhamento de execução financeira de convênios celebrados com órgãos da esfera federal

➜ Classificar a execução financeira com verba de agências de fomento em N4.03.
N4.03 Acompanhamento de execução financeira com verba de agências de fomento
N4.04 Análise técnica referente à caracterização financeira de convênios celebrados com a Universidade
N4.05 Prestação de contas de verba de convênio (de agências de fomento e de outras instituições)

NE Inclui encaminhamento aos órgãos fiscalizadores.
N4.06 Remanejamento de recursos orçamentários de convênio

N5.01 Controle de contabilidade
N5.02 Controle tributário fiscal

N6.01 Auditoria e perícia orçamentária e financeira

N7.01 Consulta referente a recursos orçamentários e financeiros
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

N6. AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

N7. CONSULTA REFERENTE A RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

N4. CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

N5. CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
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P1.01 Regulamentação de atividades de recursos humanos
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

P1.02 Elaboração de estudos com vistas ao estabelecimento de políticas de recursos humanos
NE Inclui avaliação e progressão na carreira, estudos de carreira, plano de classificação de funções, política salarial etc.

P2.01 Autorização para contratação de docentes temporários
P2.02 Criação e distribuição de cargos docentes
P2.03 Expansão e gerenciamento de empregos públicos

NE Inclui elaboração de plano de metas, distribuição e redistribuição de empregos públicos.

P3.01 Organização de concurso público para obtenção de título de livre-docente
P3.02 Organização de concurso público para ingresso na carreira docente

NE Inclui concurso de professor doutor e titular.
P3.03 Organização de processo seletivo de contrato temporário para docentes

NE Inclui professor auxiliar de ensino, assistente e doutor.
P3.04 Organização de concurso público para servidores técnicos e administrativos

NE Inclui aproveitamento de concurso público.
P3.05 Capacitação e aperfeiçoamento de servidores

NE Inclui integração de novos servidores, palestras, cursos, encontros e treinamentos.
P3.06 Avaliação de servidores

P3. SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

P. RECURSOS HUMANOS

P1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA OS RECURSOS HUMANOS

P2. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

49



P4.01 Acompanhamento da vida funcional de servidores CLT
NE Inclui adicional noturno, adicional de insalubridade e periculosidade, alteração de função, alteração de horário, alteração de jornada de trabalho, atualização de dados
pessoais, cadastro de consignação, cadastro de dependente (auxílio creche, assistência médico-hospitalar, imposto de renda, salário família), designação e cessação de
função administrativa de estrutura, enquadramento na carreira, estorno de pagamento, exame médico ocupacional (periódico, demissional, retorno ao trabalho),
incorporação de verba de representação, proporcionalização e isenção do desconto de INSS, reintegração, rescisão contratual, retificação de dados do trabalhador e
transferência interna ou externa de Unidade ou Órgão.

P4.02 Acompanhamento da vida funcional de servidores autárquicos
NE Inclui adicional de insalubridade, alteração de função, alteração de horário, alteração de jornada de trabalho, atualização de proventos para fins de pensão, auxílio
funeral de servidor ativo, atualização de dados pessoais, cadastro de consignação, cadastro de dependente (auxílio creche, assistência médico-hospitalar, imposto de renda,
salário família), cadastro de falecimento de servidor ativo, complementação salarial, designação e cessação de função administrativa de estrutura, dispensa ou exoneração
do cargo, enquadramento na carreira, estorno de pagamento, gratificação noturna, incorporação de verba de representação, readaptação, reintegração e transferência
interna e externa de Unidade ou Órgão.

P4.03 Acompanhamento da vida funcional de servidores docentes
NE Inclui alteração de regime de trabalho, atualização de proventos para fins de pensão, auxílio funeral de servidor ativo, atualização de dados pessoais, cadastro de
consignação, cadastro de dependente (auxílio creche, assistência médico-hospitalar, imposto de renda, salário família), cadastro de falecimento de servidor ativo, contrato
em caráter temporário, designação e cessação de função administrativa de estrutura, dispensa ou exoneração do cargo, estágio probatório no regime de trabalho, estorno
de pagamento, incorporação de verba de representação, licença do regime de trabalho, exercício liminar, nomeação, prorrogação de contrato, provimento de cargo,
reintegração e transferência interna e externa de Unidade ou Órgão.

P4.04 Nomeação para provimento de cargo docente
NE Candidato externo à Universidade aprovado em concurso na carreira docente.

P4.05 Acumulação de cargos
P4.06 Atualização de Carteira de Trabalho e Previdência Social
P4.07 Controle de outras formas de colaboração acadêmica ou administrativa

NE Inclui comissionamento, designação de livre provimento, professor sênior e professor visitante, vinculação subsidiária e de prestação de serviço voluntário.
P4.08 Credenciamento para exercício de atividades simultâneas
P4.09 Encaminhamento para concessão de visto de estrangeiro

P4. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA VIDA FUNCIONAL

P. RECURSOS HUMANOS

50



P5.01 Controle e acompanhamento de contagem de tempo de serviço de servidores CLT
NE Inclui complementação de aposentadoria, cadastro e transferência de férias, cadastro de pena de repreensão, comunicado de acidente de trabalho, licença (adoção,
gala, gestante, luto, paternidade, prêmio e para tratamento de saúde), previdência complementar, inclusão e exclusão de tempo de serviço (prestado à Universidade ou a
outro órgão) e retificação de frequência.

P5.02 Controle e acompanhamento de contagem de tempo de serviço de servidores autárquicos
NE Inclui abono de permanência, acidente de trabalho, aposentadoria, atualização de dados pessoais de servidor inativo, cadastro de dependente de servidor inativo
(auxílio creche, assistência médico-hospitalar, imposto de renda, salário família), atualização de proventos para fins de pensão, auxílio funeral de servidor inativo, cadastro e
transferência de férias, cadastro de pena de repreensão, elaboração de contagem de tempo, isenção de contribuição previdenciária, isenção de IAMSPE, isenção de
imposto de renda, licença (adoção, gala, gestante, luto, paternidade, prêmio e para tratamento de saúde), previdência complementar, inclusão e exclusão de tempo de
serviço (prestado à Universidade ou a outro órgão), previsão e revisão de aposentadoria e retificação de frequência.

P5.03 Controle e acompanhamento de contagem de tempo de serviço de servidores docentes
NE Inclui abono de permanência, acidente de trabalho, aposentadoria, atualização de proventos para fins de pensão, atualização de dados pessoais de servidor inativo,
cadastro de dependente de servidor inativo (auxílio creche, assistência médico-hospitalar, imposto de renda, salário família), auxílio funeral de servidor inativo, cadastro de
pena de repreensão, cadastro e transferência de férias, elaboração de contagem de tempo, gratificação especial docente, inclusão e exclusão de tempo de serviço (prestado
à Universidade ou a outro órgão), isenção de contribuição previdenciária, isenção de IAMSPE, isenção de imposto de renda, licença (adoção, gala, gestante, luto,
paternidade e para tratamento de saúde), previdência complementar, previsão e revisão de aposentadoria e retificação de frequência.

P5.04 Expedição e homologação de tempo de contribuição
P5.05 Controle de contagem recíproca de tempo de contribuição
P5.06 Controle de férias coletivas

P6.01 Concessão de auxílio educação especial
P6.02 Controle de distribuição de cartões

NE Inclui cartão de identificação USP, vale alimentação, refeição e Bilhete USP.

P7.01 Controle de frequência
P7.02 Concessão de afastamento

NE Inclui alteração, cessação e prorrogação de afastamento.
P7.03 Solicitação de horário de estudante

P5. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO

P6. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PARA RECURSOS HUMANOS
➜ Classificar cadastro de dependentes em P4.01, P4.02, P4.03, P5.02 ou P5.03.

P7. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

P. RECURSOS HUMANOS
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P8.01 Controle de hora extra
P8.02 Controle de pagamento de substituição
P8.03 Controle de consignação

NE Inclui empréstimo bancário.
P8.04 Controle de pensão alimentícia
P8.05 Recadastramento de inativos

P9.01 Elaboração de relatórios de encargos sociais
NE Inclui RAIS.

P9.02 Elaboração de relatórios de movimentação de pessoal
P9.03 Auditoria de aposentadoria

P10.01 Acompanhamento da medicina do trabalho
P10.02 Acompanhamento da segurança do trabalho e do controle ambiental
P10.03 Prevenção de acidentes de trabalho
P10.04 Acompanhamento da qualidade de vida de servidores
P10.05 Proteção radiológica

NE Inclui a radiologia e a radioproteção na pesquisa.

P11.01 Acompanhamento de programas de recursos humanos

P12.01 Consulta referente a recursos humanos
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

P11. GESTÃO DE PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS

P12. CONSULTA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS

P8. CONTROLE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

P9. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

P10. CONTROLE DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
➜ Classificar notificação compulsória de eventos em R14.05.

P. RECURSOS HUMANOS
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Q1.01 Regulamentação de atividades de pesquisa
NE Regulamentação produzida pela Universidade, inclusive a regulamentação de aspectos éticos da pesquisa.

Q1.02 Avaliação institucional de pesquisa e inovação
Q1.03 Elaboração de estudos relacionados à pesquisa e inovação

Q2.01 Proposição e acompanhamento de projeto de pesquisa
NE Inclui projetos de pesquisa com ou sem apoio financeiro.
➜ Classificar o produto publicado de pesquisa em Q2.04.

Q2.02 Avaliação e acompanhamento de aspectos éticos da pesquisa
Q2.03 Proposição e acompanhamento de grupos de pesquisa
Q2.04 Divulgação de pesquisa

➜ Classificar eventos de divulgação de pesquisa em B2.01.
Q2.05 Prestação de serviço de pesquisa e desenvolvimento USP Contratada
Q2.06 Premiação de pesquisas

➜ Classificar a publicação, a título de premiação, em Q2.04.

Q3.01 Proposição e acompanhamento de projeto de inovação tecnológica
NE Inclui projetos de inovação tecnológica com ou sem apoio financeiro e projetos de inovação tecnológica que não serão patenteados.

Q3.02 Controle de registro da propriedade intelectual
NE Inclui registro de marcas, patentes, software, direitos autorais, bem como regularização de pesquisas com finalidade de assegurar a propriedade intelectual.

Q3.03 Implementação de transferência tecnológica
NE Inclui exploração, licenciamento e comercialização de tecnologia onerosa e não-onerosa.

Q3.04 Criação e implantação de parque tecnológico
Q3.05 Criação e implantação de incubadora de empresas de base tecnológica
Q3.06 Premiação de projeto de inovação tecnológica e propriedade intelectual

Q. PESQUISA

Q1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A PESQUISA

Q3. GESTÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Q2. GESTÃO DE PESQUISA
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Q4.01 Solicitação e controle de bolsas de pesquisa
Q4.02 Solicitação de apoio financeiro à pesquisa

Q5.01 Acompanhamento de programas de pesquisa
NE Inclui documentos relacionados a diferentes programas institucionais de apoio à pesquisa, inclusive de intercâmbio científico.
➜ Classificar iniciação científica e tecnológica em Q5.02.

Q5.02 Acompanhamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e/ou Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
➜ Classificar solicitação e controle de bolsas em Q4.01.
• PIBIC; PIBITI USE Processo de acompanhamento de bolsa do Programa Institucional de Iniciação Científica e/ou de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Q5.03 Acompanhamento do Programa Institucional de Bolsas de Pré-Iniciação Científica e/ou de Pré-Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
➜ Classificar solicitação e controle de bolsas em Q4.01.

Q5.04 Acompanhamento de programa de pós-doutorado

Q6.01 Consulta referente à pesquisa
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

Q4. FOMENTO À PESQUISA

Q5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE PESQUISA

Q6. CONSULTA REFERENTE À PESQUISA

Q. PESQUISA
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R1.01 Regulamentação de atividades de assistência à saúde humana
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

R2.01 Atendimento de emergência
NE Inclui triagem.

R2.02 Atendimento ambulatorial
R2.03 Agendamento de consultas e exames

R3.01 Atendimento de enfermagem

R4.01 Realização de triagem
R4.02 Tratamento odontológico

NE Inclui o atendimento de urgência.

R5.01 Coleta e realização de exames
NE Inclui exames de laboratório, patologia, diagnóstico por imagem, métodos ópticos e gráficos, neuropsicológicos e toxicológicos.

R5.02 Avaliação genético-clínica

R6.01 Controle de internação
NE Inclui a internação agendada, emergencial, pré-internação, estada hospitalar e alta.

R6.02 Controle de pertences de pacientes

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA

R1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA

R4. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
NE Inclui o atendimento odontológico adulto e pediátrico.

R5. REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO

R6. INTERNAÇÃO

R2. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR
NE Inclui o atendimento adulto e pediátrico.

R3. GESTÃO DE ENFERMAGEM
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R7.01 Realização de cirurgias
NE Inclui as cirurgias programadas e as de emergência.

R8.01 Prestação de assistência social
R8.02 Desenvolvimento de atividades pedagógicas e recreativas a pacientes e a acompanhantes
R8.03 Acompanhamento de atendimento psicológico
R8.04 Acompanhamento de atendimento fonoaudiológico

R9.01 Administração e dispensação de medicamentos controlados
NE Inclui antibióticos, entorpecentes, imunossupressores, psicotrópicos e talidomida.

R9.02 Dispensação de medicamentos
➜ Classificar medicamentos controlados em R9.01.

R9.03 Controle de estoque de medicamentos
R9.04 Controle de vacinas

NE Inclui controle de aplicação, armazenamento e distribuição de vacinas.
R9.05 Investigação de medicamentos
R9.06 Manipulação de medicamentos

NE Inclui preparo, controle e distribuição de medicamentos manipulados.
R9.07 Padronização de medicamentos e saneantes

NE Inclui solicitação de medicamentos e saneantes não padronizados.

R10.01 Apoio nutricional dietético

R11.01 Controle de banco de leite materno

R9. CONTROLE E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

R10. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA HOSPITALAR

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA

R7. CONTROLE DE CIRURGIAS

R8. ATENDIMENTO COMPLEMENTAR
NE Inclui serviço social, terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia.

R11. GESTÃO DE BANCO DE LEITE MATERNO
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R12.01 Acompanhamento de atendimento domiciliar
NE Inclui visitas domiciliares.

R13.01 Realização de necropsia em caso de óbitos por moléstia mal definida e/ou sem assistência médica
R13.02 Remoção para o IML de corpos suspeitos de morte violenta ou de causa não identificada
R13.03 Realização de embalsamamento e formolização
R13.04 Registro de óbito de corpos não reclamados
R13.05 Encaminhamento para sepultamento de corpos não reclamados

R14.01 Controle de equipamentos, materiais e produtos
R14.02 Controle de esterilização de materiais e rouparia
R14.03 Controle de qualidade pelos órgãos fiscalizadores

NE Inclui enfermagem, laboratório, farmácia etc.
R14.04 Controle de arquivos médicos
R14.05 Notificação compulsória de eventos

NE Inclui doenças infecciosas, acidentes, acidentes causados por animais etc.
➜ Classificar o acompanhamento da segurança do trabalho e do controle ambiental em P10.02.

R14.06 Prevenção e controle de infecção hospitalar
R14.07 Tratamento de doença infecciosa
R14.08 Controle de qualidade de alimentos produzidos e comercializados

R15.01 Credenciamento de residência médica
R15.02 Planejamento e acompanhamento de ingresso na residência médica
R15.03 Controle da vida acadêmica de médicos residentes
R15.04 Supervisão de parcerias com outras instituições

R14. CONTROLE DE QUALIDADE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

R15. RESIDÊNCIA MÉDICA
➜ Classificar a residência multiprofissional em saúde em B3.01.

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA

R12. ATENDIMENTO DOMICILIAR A PACIENTES

R13. NECROPSIA
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R16.01 Acompanhamento de programas de assistência à saúde humana
➜ Classificar eventos relacionados à saúde humana em B2.01.

R17.01 Consulta referente à assistência à saúde humana
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denuncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

R16. GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA

R17. CONSULTA REFERENTE À ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA
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S1.01 Regulamentação de atividades de assistência à saúde animal
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

S2.01 Realização de triagem de animais
S2.02 Atendimento ambulatorial veterinário

NE Inclui internação e cirurgia.
S2.03 Coleta e realização de exames veterinários

NE Inclui exames de laboratório, diagnóstico por imagem, necropsia, exames histopatológicos, citológicos e toxicológicos.
S2.04 Controle de inseminação artificial
S2.05 Controle de material cirúrgico e rouparia

S3.01 Acompanhamento de programas de assistência à saúde animal
➜ Classificar eventos relacionados à saúde animal em B2.01.

S4.01 Consulta referente à assistência à saúde animal
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

S3. GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL

S4. CONSULTA REFERENTE À ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL

➜ Classificar residência multiprofissional em saúde em B3.01.

S. ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL

S1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL

S2. ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO
NE Inclui animais de grande e pequeno porte.
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T1.01 Regulamentação de atividades de permanência estudantil e de promoção social
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

T2.01 Elaboração de cardápio
T2.02 Controle de consumo de gêneros alimentícios

NE Inclui consumo de carne, hortifrutigranjeiros e outros.
T2.03 Higienização de instalações e refeitórios
T2.04 Produção e distribuição de refeições

NE Inclui controle de qualidade e quantidade de refeições.

T3.01 Gestão de moradia estudantil
NE Inclui o alojamento em conjunto residencial, alojamento provisório/eventual e emergencial.

T3.02 Cadastramento de vagas em moradia externa
NE Inclui cadastro de vagas em pensão, república, quarto em casa de família etc.

T4.01 Avaliação socioeconômica para concessão de bolsa, apoio e auxílio
T4.02 Concessão de auxílio

NE Inclui moradia externa, livros, alimentação e transporte.
T4.03 Cadastramento de bilhete de transporte

T5.01 Acompanhamento de programas de permanência estudantil e promoção social

T6.01 Consulta referente à permanência estudantil e à promoção social
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

T3. GESTÃO DE MORADIA ESTUDANTIL

T4. PROMOÇÃO SOCIAL

T5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL

T6. CONSULTA REFERENTE À PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E À PROMOÇÃO SOCIAL

T2. GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO

T. PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL

T1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL
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U1.01 Regulamentação de atividades físicas e esportivas
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

U2.01 Oferecimento de atividades físicas e esportivas
➜ Classificar competições em B2.01.

U2.02 Avaliação para atividades físicas e esportivas
NE Inclui composição corporal, espirometria, avaliação postural, força muscular e flexibilidade.

U2.03 Avaliação médica para atividades físicas e esportivas 
NE Inclui avaliação para o exercício de atividades esportivas, atividades adaptadas e orientadas.

U2.04 Avaliação nutricional para atividades físicas e esportivas 

U3.01 Cadastramento de usuário para atividades físicas e esportivas 
NE Inclui comunidade externa.

U3.02 Confecção de cartão de identificação para atividades físicas e esportivas 
U3.03 Reserva de instalações, equipamentos e materiais técnicos para atividades físicas e esportivas 

NE Inclui material remeiro, campo, conjunto aquático, quadras, raia olímpica e material esportivo.
➜ Classificar o controle de acesso às instalações em G9.02.

U4.01 Acompanhamento de programas de atividades físicas e esportivas
➜ Classificar competições em B2.01.

U5.01 Consulta referente a atividades físicas e esportivas
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

U4. GESTÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS

U5. CONSULTA REFERENTE À ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS

U. ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS

U1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS

U2. GESTÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS

U3. CONTROLE DE USUÁRIOS E DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS
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V1.01 Regulamentação de atividades de comunicação e divulgação institucional
NE Regulamentação produzida pela Universidade.

V2.01 Elaboração de identidade visual
NE Inclui formulação, elaboração de símbolo, definição de cores, logotipos e timbres.

V2.02 Elaboração de projeto de comunicação visual
NE Inclui a concepção, execução e elaboração de placas de sinalização de prédios, trânsito, relógios, paineis eletrônicos digitais e multimensagens.

V3.01 Prospecção e cobertura de pautas institucionais
NE Inclui projetos, cobertura de eventos, reuniões, seminários, visitas, cerimônias de posse etc.
➜ Classificar a gestão de eventos e cerimonias oficiais da Universidade em A8.02.

V3.02 Análise e seleção de notícias sobre a Universidade nos meios de comunicação
• Elaboração de clipping USE Clipping

V3.03 Divulgação da Universidade nos meios de comunicação
V3.04 Agendamento, orientação e acompanhamento de entrevistas concedidas por dirigentes

NE Inclui atendimento a jornalistas.
V3.05 Assessoramento da comunicação e divulgação de atos do CRUESP

NE Inclui a divulgação de atos do CRUESP quando presididos pelo Reitor da USP.

V4.01 Elaboração de mídias
NE Inclui composição, designer, programação visual, diagramação e impressão.
➜ Classificar divulgação de pesquisa em Q2.04.

V4.02 Produção editorial
NE Inclui a produção de livros, periódicos científicos, catálogos, vídeos, tradução, preparação de texto, revisão de texto, diagramação, criação de projeto (miolo e capa),
tratamento de imagem, fechamento de arquivo para impressão, conversão para formato eletrônico, filmagem, edição etc.

V4.03 Produção audiovisual

NE Inclui mídias impressas, audiovisuais e digitais.

V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

V1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

V2. GESTÃO DE IDENTIDADE VISUAL

V3. ASSESSORIA DE IMPRENSA

V4. PRODUÇÃO EDITORIAL E DIFUSÃO
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V4.04 Divulgação e marketing editorial
NE Inclui doação de livros, elaboração de sinopses e organização de lançamento de livros.
➜ Classificar a participação em feiras organizadas por outras entidades em B2.02.

V4.05 Comercialização de produtos editoriais
NE Inclui a consignação, distribuição, estoque, logística de livraria e e-commerce (livraria virtual).

V4.06 Elaboração e acompanhamento de sites institucionais
NE Inclui redes sociais e os documentos relacionados ao conteúdo de portais, sites e redes sociais.
➜ Classificar a elaboração de mídias em V4.01.

V4.07 Controle da programação radiotelevisiva
NE Inclui programas musicais, jornalísticos e educativos.

V4.08 Controle de concessão de estação e canal
NE Inclui rádio e televisão.

V4.09 Publicidade de atos oficiais

V5.01 Acompanhamento de programas de comunicação e divulgação institucional

V6.01 Consulta referente à comunicação e divulgação institucional
➜ Classificar consulta pela LAI em A7.01, assistência jurídica em A4.03 e denúncias, reclamações, sugestões e elogios em A7.02.

V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

V5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

V6. CONSULTA REFERENTE À COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

V4. PRODUÇÃO EDITORIAL E DIFUSÃO
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A1.01.01 Normas referentes à administração geral e organização da Universidade vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

A1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente à administração geral e 
organização da Universidade

vigência 2
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

A1.01.03 Código de ética vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
código de ética.

A1.01.04 Plano estratégico vigência 4
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
plano.

A1.02.01 Relatório de autoavaliação institucional 5 1
Guarda 

Permanente

A1.02.02 Parecer de avaliação externa 5 1
Guarda 

Permanente

A1.02.03 Relatório final de avaliação institucional 5 1
Guarda 

Permanente

A1.02.04 Planilha de acompanhamento de avaliação institucional 5 1
Guarda 

Permanente
 

A1.02.05 Roteiro de avaliação institucional 5 1
Guarda 

Permanente
A1.02.06 Formulário de avaliação institucional 2 1 Eliminação

A1.02.07 Processo de avaliação institucional 5 1
Guarda 

Permanente

A1.01 Regulamentação 
de atividades de 
administração geral e 
organização da 
Universidade

A1.02 Avaliação 
institucional

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A2.01.01
Processo de eleição de colegiado. Pode incluir edital, formulário de 
inscrição, lista de inscritos e de presença, mapa de apuração, ata e 
resultado.

1 2
Guarda 

Permanente

A2.01.02 Cédula de votação de colegiado 1 1 Eliminação

A2.01.03 Processo de constituição de comissão 2 2
Guarda 

Permanente

A2.01.04 Processo de constituição de grupo de trabalho vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

A2.01.05 Processo de indicação de chefe de departamento de ensino 2 2
Guarda 

Permanente
A2.02.01 Convocação de reunião 1 1 Eliminação
A2.02.02 Pauta de reunião de colegiado 5 1 Eliminação

A2.02.03 Ata de reunião de colegiado 1 1
Guarda 

Permanente
A2.02.04 Calendário de reuniões 1 1 Eliminação

A2.02.05 Lista de presença em reunião de colegiado 1 1
Guarda 

Permanente

A2.01 Composição de 
colegiados

A2.02 Realização de 
reuniões de colegiados

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A2. APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A3.01.01 Processo de criação de Unidade ou Órgão vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
da Unidade ou Órgão.

A3.01.02 Processo de criação de Núcleo de Apoio vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
do Núcleo.

A3.01.03
Processo de estrutura organizacional. Pode incluir organograma e 
portaria.

vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
da Unidade ou Órgão.

A3.01.04 Processo de estudo referente à função de estrutura 5 5
Guarda 

Permanente

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A3. GESTÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

A3.01 Criação de 
estrutura 
organizacional e 
respectivas funções
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A4.01 
Acompanhamento e 
instrução de ações 
judiciais e 
administrativas

A4.01.01 Processo de acompanhamento de ação judicial e administrativa vigência 10 Eliminação

Especificar o tipo de ação judicial  
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
das fases recursal e executória.

A4.02.01 Boletim informativo 2 1
Guarda 

Permanente

A4.02.02 Parecer jurídico 2 1
Guarda 

Permanente

Produzir o documento em duas 
vias, uma delas integrará o 
processo que lhe deu causa e a 
outra o arquivo de pareceres.

A4.02.03 Súmula 2 1
Guarda 

Permanente

A4.03.01 Processo de consulta sobre assunto jurídico vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da consulta.

A4.03.02 Processo administrativo disciplinar vigência 10
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a aplicação 
da pena disciplinar.

A4.03.03 Processo de sindicância disciplinar vigência 10
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a decisão 
final.

A4.02 Elaboração de 
pareceres e 
uniformização da 
jurisprudência 
administrativa

A4.03 Assistência 
jurídica

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A4. CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA À UNIVERSIDADE (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A5.01.01 Processo de protocolo acadêmico nacional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

A5.01.02 Processo de protocolo acadêmico internacional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

A5.01.03 Processo de acordo de cooperação nacional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

A5.01.04 Processo de acordo de cooperação internacional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

A5.01.05 Processo de convênio acadêmico nacional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

A5.01.06 Processo de convênio acadêmico internacional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

A5.01.07 Processo de convênio para pesquisa vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

A5.01 Formalização e 
cadastramento de 
acordos bilaterais 
nacionais e 
internacionais

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A5. CELEBRAÇÃO DE RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A6.01 Apoio financeiro 
às associações 
estudantis

A6.01.01 Processo de auxílio financeiro
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

A6.02 Relacionamento 
com entidades de 
classe

A6.02.01
Processo de documentos relacionados ao contato com entidade de classe. 
Pode incluir ofícios e cartas.

10 1 Eliminação

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A6. RELACIONAMENTO COM ENTIDADES DE CLASSE (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A7.01.01 Anuário estatístico 1 1
Guarda 

Permanente

A7.01.02
Processo de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (anual)

Até a aprovação 
das contas

5
Guarda 

Permanente

A7.01.03 Plano de metas da gestão organizacional 5 1
Guarda 

Permanente

A7.01.04 Relatório de atividades da gestão organizacional (anual) 5 1
Guarda 

Permanente

A7.01.05 Relatório de prestação de contas de final de gestão
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

A7.01.06 Relatório de controle geral
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

A7.01.07 Processo de auditoria da gestão organizacional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a decisão 
final.

A7.01.08 Processo de consulta realizada por meio da Lei de Acesso à Informação 1 1
Guarda 

Permanente

A7.01.09 Planilha de cadastro de solicitação de informação (inclui resposta) 1 1
Guarda 

Permanente

A7.01.10
Relatório estatístico de pedido de informações, recursos ou perfil de 
usuários (anual)

1 5
Guarda 

Permanente

A7.01.11
Relatório estatístico de documentos, dados e informações classificados e 
desclassificados (anual)

1 5 Eliminação

A7.02.01 Planilha de cadastro de manifestação 1 1
Guarda 

Permanente
A7.02.02 Formulário de reclamação, crítica ou elogio 2 1 Eliminação

A7.02.03 Relatório estatístico de questões referentes aos direitos de usuários 5 1 Eliminação

A7.02.04 Relatório de avaliação de serviços prestados 5 1
Guarda 

Permanente

A7.01 
Acompanhamento e 
controle da gestão 
organizacional

A7.02 
Acompanhamento de 
questões referentes 
aos direitos de 
usuários

A7. APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A7.03.01
Processo de eleição da alta administração. Pode incluir edital, formulário 
de inscrição, programa de gestão, lista de inscritos, lista de eleitores, 
resultado final, recurso, mapa de apuração e ata.

vigência 4
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
da eleição.

A7.03.02 Cédula de votação 1 1 Eliminação

A7.03.03 Livro de registro de termo de posse vigência 4
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

A7.04.01 Processo de nomeação de Reitor 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.02 Processo de nomeação de Pró-Reitor 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.03 Processo de designação de Diretor de Unidade ou Órgão 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.04 Processo de designação de Prefeito 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.05 Processo de designação de Coordenador 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.06 Processo de designação de Presidente 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.07 Processo de designação de Chefe de Gabinete 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.08 Processo de designação de Secretário Geral 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.09 Processo de designação de Procurador Geral 4 4
Guarda 

Permanente

A7.04.10 Processo de designação de Superintendente 4 4
Guarda 

Permanente

A7.05 Indicação de 
representante junto às 
instituições externas à 
Universidade

A7.05.01 Processo de indicação de representante junto à instituição externa 4 4
Guarda 

Permanente

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A7. APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE (SUBFUNÇÃO)

A7.04 Nomeação ou 
designação de funções 
de estrutura 
regimental

A7.03 Organização de 
eleição da alta 
administração

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A8.01 Controle de 
compromissos oficiais

A8.01.01 Agenda de compromissos oficiais 4 1 Eliminação

A8.02.01
Pasta de cerimônia ou evento. Pode incluir discurso, material de 
divulgação, modelo de convite expedido, roteiro e programa.

1 5
Guarda 

Permanente

Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
a pasta, consultar o Arquivo Geral 
da USP.

A8.02.02 Carta de representação 1 1 Eliminação
A8.02.03 Carta ou cartão de cumprimentos 1 1 Eliminação
A8.02.04 Carta de apresentação de autoridade 1 1 Eliminação
A8.02.05 Lista de convidados para evento ou solenidade oficial 4 1 Eliminação
A8.02.06 Convite recebido 4 1 Eliminação
A8.02.07 Lista de convites emitidos e recebidos 4 1 Eliminação

A8.02.08 Lista de presentes e honrarias recebidas 4 4
Guarda 

Permanente

A lista deve ser elaborada com a 
identificação completa de pessoa 
ou entidade de origem, além das 
circunstâncias do recebimento 
(evento, local, data) e local de 
destinação dos presentes e 
honrarias.

A8.02.09 Lista de presentes oferecidos 4 4
Guarda 

Permanente

A lista deve ser elaborada com a 
identificação completa de pessoa 
ou entidade de destino, além das 
circunstâncias da oferta (evento, 
local, data).

A8.02.10 Presentes e honrarias recebidas 4 4
Guarda 

Permanente

A8.02.11 Livro de assinatura de autoridades vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

A8.02.12 Processo de homenagem vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
homenagem.

A8.02.13 Processo de premiação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
premiação.

A8.02 Organização e 
participação em 
eventos, cerimônias, 
premiações e 
homenagens oficiais 
da Universidade

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A8. GESTÃO DE EVENTOS E CERIMÔNIAS OFICIAIS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A9.01 Concessão de 
título de Doutor 
Honoris Causa

A9.01.01 Processo de concessão de título de Doutor Honoris Causa vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
concessão do título.

A9.02 Concessão de 
título de Professor 
Emérito

A9.02.01 Processo de concessão de título de Professor Emérito vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
concessão do título.

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A9. CONCESSÃO DE DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A10.01 
Acompanhamento de 
programas da 
administração geral e 
organização da 
Universidade

A10.01.01
Processo de acompanhamento de programa da administração geral e 
organização da Universidade. Pode incluir material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do programa.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.     

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A10. GESTÃO DE PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

A11.01 Consulta 
referente à 
administração geral e 
organização da 
Universidade

A11.01.01
Processo de consulta referente à administração geral e organização da 
Universidade  

5 1 Eliminação  

A. ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (FUNÇÃO)
A11. CONSULTA REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B1.01.01 Normas referentes à cultura e extensão universitária vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

B1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente à cultura e extensão 
universitária

vigência 2
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

B1.01 Regulamentação 
de atividades de 
cultura e extensão 
universitária

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B2.01.01

Processo de organização e realização de atividade cultural e científica. 
Pode incluir projeto, programa, material de divulgação, livro de assinatura, 
lista de expedição de certificados, registro fotográfico, sonoro e/ou 
audiovisual, objeto tridimensional, termo de responsabilidade, relatório de 
atividades e relatório financeiro. 

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome da atividade 
no detalhamento.                        
A vigência esgota com o término 
da atividade.            
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

B2.01.02
Material didático de atividade cultural e científica. Pode incluir apostila, 
filme etc.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
material didático.

B2.01.03 Formulário de inscrição em atividade cultural e científica 1 1 Eliminação  

B2.01.04 Lista de presença em atividade cultural e científica vigência 2 Eliminação

A vigência esgota com o término 
da atividade.
Eliminar o documento se a lista de 
expedição de certificados constar 
em B2.01.01.

B2.01.05 Questionário de avaliação de atividade cultural e científica 1 1 Eliminação
Eliminar o documento se os dados 
e informações forem 
sistematizados em B2.01.01.

B2.02 Participação em 
exposições e feiras

B2.02.01

Pasta de participação em exposição ou feira. Pode incluir projeto, planilha, 
convite, croqui, planta baixa, lista de itens do acervo, termo de 
responsabilidade, material de divulgação, registro fotográfico, sonoro e/ou 
audiovisual e relatório de atividades. 

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
da atividade.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
a pasta, consultar o Arquivo Geral 
da USP.

B2.01 Organização e 
realização de 
atividades de 
educação e de 
divulgação artística, 
cultural, científica, 
técnica, tecnológica ou 
desportiva 

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B2. GESTÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E EXTENSÃO CULTURAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B2.03.01

Processo de prestação de serviço especializado. Pode incluir solicitação, 
registro fotográfico, sonoro e/ou audiovisual, planilha, laudo técnico, 
projeto, certificado, proposta de trabalho, regulamento, relatório 
financeiro e acadêmico.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
da atividade.

B2.03.02
Processo de prestação de serviço de extensão e difusão cultural USP 
Contratada

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

B2.04.01
Processo de premiação de trabalho de cultura e extensão. Pode incluir 
edital, regulamento, composição de comitê julgador, ata, resultado e 
trabalho premiado.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a premiação no 
detalhamento. 
A vigência esgota com a 
premiação. 
Preservar o trabalho premiado ou 
representação deste. Caso não 
seja possível a guarda física, 
consultar o Arquivo Geral da USP.

B2.04.02
Pasta de inscrição e seleção para premiação de trabalho de cultura e 
extensão. Pode incluir formulário de inscrição e documentos, de acordo 
com o edital.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a 
premiação.

B2.03 Prestação de 
serviço especializado

B2.04 Premiação de 
trabalho de cultura e 
extensão universitária

B2. GESTÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E EXTENSÃO CULTURAL (SUBFUNÇÃO)
B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B3.01.01
Processo de planejamento para atividade de formação profissional. Pode 
incluir edital, material de divulgação, lista de inscritos, de classificados, 
resultado final, modelo de prova, recurso e parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome da atividade 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

B3.01.02
Pasta de inscrição e seleção para atividade de formação profissional. Pode 
incluir formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), lista 
de presença e provas preenchidas. 

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
B3.01.03. 
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando  esgota a 
vigência. 

B3.01.03
Prontuário de aluno em atividade de formação profissional. Pode incluir 
documentos pessoais, provas, formulário de afastamento e férias. 

vigência 20 Eliminação
A vigência esgota com o término  
do vínculo do aluno com a 
Universidade.

B3.01.04

Processo de formação profissional. Pode incluir formulário de 
caracterização acadêmica e financeira, termo de convênio, prestação de 
contas, formulário de avaliação, de notas, relatório acadêmico e lista de 
expedição de certificados.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome da atividade 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade.

B3.01.05
Material didático de atividade de formação profissional. Pode incluir 
apostila, filme etc.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
material didático.

B3.01.06 Lista de presença em atividade de formação profissional vigência 2 Eliminação

A vigência esgota com o término 
da atividade. 
Eliminar o documento se a lista de 
expedição de certificados constar 
em B3.01.04.

B3.01 Oferecimento 
de atividades de 
formação profissional

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B3. GESTÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B3.02.01
Processo de planejamento para atividade de educação continuada ou 
curso de difusão. Pode incluir edital, material de divulgação, modelo de 
prova, lista de inscritos, de classificados, resultado final, recurso e parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome da atividade 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

B3.02.02
Pasta de inscrição e seleção para atividade de educação continuada ou 
curso de difusão. Pode incluir formulário de inscrição, documentos (de 
acordo com o edital), lista de presença e provas preenchidas.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
B3.02.03.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

B3.02.03
Prontuário de aluno em atividade de educação continuada ou curso de 
difusão. Pode incluir documentos pessoais e acadêmicos, e provas. 

vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da atividade.    

B3.02.04

Processo de educação continuada ou curso de difusão. Pode incluir 
formulário de caracterização acadêmica e financeira, termo de convênio, 
prestação de contas, formulário de avaliação, de notas, relatório 
acadêmico e lista de expedição de certificados.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome da atividade 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade.

B3.02.05
Material didático de atividade de educação continuada ou curso de 
difusão. Pode incluir apostila, filme etc.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
material didático.

B3.02 Oferecimento 
de atividades de 
educação continuada 
ou cursos de difusão

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B3. GESTÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B3.02.06
Lista de presença em atividade de educação continuada ou curso de 
difusão

vigência 2 Eliminação

A vigência esgota com o término 
da atividade.
Eliminar o documento se a lista de 
expedição de certificados constar 
em B3.02.04.

B3.02.07 Monografia 2 1
Guarda 

Permanente

Devolver os trabalhos aos alunos 
após registro das notas. Trabalhos 
não retirados são de Guarda 
Permanente.

OBSERVAÇÕES

B3.02 Oferecimento 
de atividades de 
educação continuada 
ou cursos de difusão

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B3. GESTÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B4.01 Conservação e 
restauro de bens 
culturais

B4.01.01
Processo de conservação e restauro de bem cultural. Pode incluir edital, 
projeto, memorial descritivo, registro fotográfico e/ou audiovisual, 
diagnóstico, relatório de pesquisa, laudo técnico, planilha e contrato.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o bem no 
detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade. 

B4.02 Controle de uso 
de bens culturais

B4.02.01 Relatório de controle de uso de bem cultural 1 1
Guarda 

Permanente
 

B4.03.01
Processo de acompanhamento de tombamento de bem cultural. Pode 
incluir projeto, planilha, memorial descritivo, registro fotográfico e/ou 
audiovisual.

5 1
Guarda 

Permanente
Especificar o bem no 
detalhamento.

B4.03.02 Relatório de bens culturais 1 1
Guarda 

Permanente
 

B4.03 
Acompanhamento de 
processo de 
tombamento e 
inventário de bens 
culturais

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B4. GESTÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO CULTURAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B5.01.01
Processo de planejamento de bolsa de cultura e extensão. Pode incluir 
edital, material de divulgação, lista de inscritos, regulamento, lista de 
classificados e resultado final.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
da atividade. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

B5.01.02
Pasta de inscrição e seleção de bolsa de cultura e extensão. Pode incluir 
formulário de inscrição e documentos, de acordo com o edital. 

1 1 Eliminação
Classificar os documentos dos 
alunos aprovados em B5.01.03. 

B5.01.03
Processo de controle de bolsa de cultura e extensão. Pode incluir termo 
de compromisso e de substituição, solicitação de desligamento, lista de 
presença e relatório final.

5 5 Eliminação

B5.02 Solicitação de 
apoio financeiro à 
cultura e extensão 
universitária

B5.02.01
Processo de apoio financeiro à cultura e extensão. Pode incluir prestação 
de contas (recurso institucional).

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação

B5.01 Solicitação e 
controle de bolsas de 
cultura e extensão 
universitária

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B5. FOMENTO À CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B6.01.01

Processo de acompanhamento de programa de cultura e extensão 
universitária. Pode incluir projeto, regulamento, programa, edital, material 
de divulgação, lista de expedição de certificados, planilha, registro 
fotográfico, sonoro e/ou audiovisual, termo de responsabilidade e 
relatório de atividades.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do programa.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

B6.01.02 Formulário de inscrição em programa de cultura e extensão 1 1 Eliminação

B6.01.03 Lista de presença em programa de cultura e extensão vigência 2 Eliminação

A vigência esgota com o término 
do programa.
Eliminar o documento se a lista de 
expedição de certificados constar 
em B6.01.01.

B6.01.04 Questionário de avaliação de programa de cultura e extensão 1 1 Eliminação
Eliminar o documento se os dados 
e informações forem 
sistematizados em B6.01.01

B6.01 
Acompanhamento de 
programas de cultura 
e extensão 
universitária

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B6. GESTÃO DE PROGRAMAS DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

B7.01 Consulta 
referente à cultura e 
extensão universitária

B7.01.01 Processo de consulta referente à cultura e extensão universitária 5 1 Eliminação  

B. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FUNÇÃO)
B7. CONSULTA REFERENTE À CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C1.01.01 Normas referentes à graduação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

C1.01.02 Manual de normas e procedimentos referente à graduação vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

C1.02 Avaliação 
externa de curso de 
graduação

C1.02.01 Relatório de avaliação externa de curso de graduação 5 1
Guarda 

Permanente

C1.03 Avaliação 
institucional de curso 
de graduação

C1.03.01 Relatório de avaliação institucional de curso de graduação 5 1
Guarda 

Permanente

C1.04 Elaboração de 
calendário de 
graduação

C1.04.01 Processo de calendário escolar de graduação 1 1
Guarda 

Permanente

C1.05 Elaboração de 
estudos e pesquisas 
referentes à 
graduação

C1.05.01 Relatório de estudos e pesquisas referentes à graduação 5 1
Guarda 

Permanente

C1.01 Regulamentação 
de atividades de 
graduação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C2.01 Planejamento e 
acompanhamento de 
ingresso de alunos por 
vestibular

C2.01.01 Processo de planejamento para ingresso de alunos por vestibular 1 1
Guarda 

Permanente

C2.02.01
Processo de planejamento para ingresso de alunos por transferência. 
Pode incluir edital, material de divulgação, modelo de prova, lista de 
inscritos, de classificados, resultado final, recurso e parecer.

1 1
Guarda 

Permanente

Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

C2.02.02
Pasta de inscrição e seleção para ingresso de alunos por transferência. 
Pode incluir formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), 
lista de presença e provas preenchidas.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
C4.01.01.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

C2.03.01 Pasta de matrícula de cortesia diplomática 5 5 Eliminação
Anexar os documentos dos alunos 
aceitos em C4.01.01.

C2.03.02 Pasta de matrícula de estudante-convênio na graduação. 5 5 Eliminação
Anexar os documentos dos alunos 
aceitos em C4.01.01.

C2.02 Planejamento e 
acompanhamento de 
ingresso de alunos de 
graduação por 
transferência

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C2. GESTÃO DE INGRESSO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

C2.03 Planejamento e 
acompanhamento de 
outras formas de 
ingresso de alunos de 
graduação

87



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C2.03.03
Processo de planejamento para ingresso de graduados. Pode incluir edital, 
material de divulgação, modelo de prova, lista de inscritos, de 
classificados, resultado final, recurso e parecer.

1 1
Guarda 

Permanente

Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

C2.03.04
Pasta de inscrição e seleção para ingresso de graduados. Pode incluir 
formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), lista de 
presença e provas preenchidas.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
C4.01.01.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

C2.03.05
Processo de planejamento para ingresso de alunos pelo Sistema de 
Seleção Unificada 

1 1
Guarda 

Permanente
 

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C2. GESTÃO DE INGRESSO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

C2.03 Planejamento e 
acompanhamento de 
outras formas de 
ingresso de alunos de 
graduação

88



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C3.01 Criação de curso 
de graduação

C3.01.01

Processo de criação de curso de graduação. Pode incluir plano 
pedagógico, projeto de adequação de espaço físico, programa das 
disciplinas obrigatórias e optativas, planilha de perfil acadêmico da 
Universidade, quadro de estimativa de custo, informação de aprovação, 
parecer e proposta de extinção de curso.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
do curso.

C3.02 Elaboração de 
estrutura curricular de 
curso de graduação

C3.02.01

Processo de estrutura curricular de curso de graduação. Pode incluir 
diretrizes curriculares, parecer, programa das disciplinas, projeto 
pedagógico, quadro curricular ideal, relatórios (de alterações para 
disciplinas obrigatórias, optativas e/ou oferecidas a outras Unidades, e de 
diferenças entre as grades curriculares) e tabela de equivalência de 
disciplina.

5 1
Guarda 

Permanente
 

C3.03.01

Processo de reconhecimento de curso de graduação. Pode incluir relatório 
sobre a Unidade e curso, ofício do Conselho Estadual de Educação  (CEE), 
recibo de pagamento de especialista do CEE, parecer e portaria de 
reconhecimento.

5 1
Guarda 

Permanente
 

C3.03.02

Processo de renovação de reconhecimento de curso de graduação. Pode 
incluir relatório síntese da Unidade e do curso, projeto pedagógico, 
estrutura curricular, programa de formação de professores, histórico da 
instituição, regimento da Unidade, portaria de indicação de parecerista, 
parecer de aprovação, deliberação, homologação e portaria de renovação 
do CEE. 

5 1
Guarda 

Permanente
 

C3.04 Distribuição 
didática de disciplinas 
de graduação

C3.04.01 Relatório de carga didática de docentes de graduação 2 1 Eliminação

C3.05.01 Quadro de oferecimento de disciplinas de graduação 2 1 Eliminação
C3.05.02 Lista de presença em disciplina de graduação 1 6 Eliminação

C3.05.03 Planilha de cadastro de frequência e notas em disciplina de graduação 2 5 Eliminação

Funcionamento de cursos de graduação

Criação de Cursos de Graduação

C3.05 Oferecimento 
de disciplina de 
graduação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

C3.03 
Reconhecimento de 
curso de graduação
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C3.05.04 Diário de classe de disciplina de graduação 1 1
Guarda 

Permanente

C3.05.05 Relatório de atividades de disciplina de graduação 1 1
Guarda 

Permanente

C3.05.06
Trabalho acadêmico de graduação. Pode incluir prova, trabalho, relatório e 
projeto

2 1 Eliminação  

C3.05.07 Trabalho de conclusão de curso de graduação 2 1
Guarda 

Permanente

Devolver os trabalhos aos alunos 
após registro das notas. Trabalhos 
não retirados são de Guarda 
Permanente.

C3.06 Produção de 
material didático para 
curso de graduação

C3.06.01 Material didático para curso de graduação. Pode incluir apostila, filme etc. vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
material didático.

C3.07.01 Questionário de avaliação didática de disciplina de graduação 1 1 Eliminação
Eliminar o documento se os dados 
e informações forem 
sistematizados em C3.07.02

C3.07.02 Relatório de avaliação de disciplina de graduação 2 1
Guarda 

Permanente

C3.08.01 Processo de convênio de duplo diploma de graduação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

C3.08.02 Processo de convênio de mobilidade de aluno de graduação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

C3.08.03
Processo de planejamento para mobilidade de aluno de graduação. Pode 
incluir edital, material de divulgação, lista de inscritos, de classificados, 
recurso e parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
da atividade.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

C3.05 Oferecimento 
de disciplina de 
graduação

C3.08 
Acompanhamento e 
avaliação de programa 
de mobilidade de 
alunos de graduação

C3.07 Avaliação 
didática de disciplina 
de graduação

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C3.08.04
Pasta de inscrição e seleção para mobilidade de aluno de graduação. Pode 
incluir formulário de inscrição e documentos, de acordo com o edital.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
alunos aprovados em C3.08.05.
Os documentos pessoais dos 
alunos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

C3.08.05

Processo de acompanhamento de mobilidade de aluno de graduação. 
Pode incluir formulário de inscrição, documentos pessoais e acadêmicos, 
plano de estudo, carta de apresentação, de recomendação e de aceitação 
da instituição, declaração de não acúmulo de bolsa, termo de 
compromisso, solicitação de aproveitamento de créditos, programa das 
disciplinas, parecer e relatório de intercâmbio/mobilidade. 

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Universidade.

C3.09 Colação de grau C3.09.01 Ata de colação de grau para graduação 2 1
Guarda 

Permanente

C3.10.01
Processo de premiação de trabalho de graduação. Pode incluir edital, 
regulamento, composição de comitê julgador, ata, resultado e trabalho 
premiado.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a premiação no 
detalhamento.
A vigência esgota com a 
premiação.
Preservar o trabalho premiado ou 
representação deste. Caso não 
seja possível a guarda física, 
consultar o Arquivo Geral da USP.                                               

C3.10.02
Pasta de inscrição e seleção para premiação de trabalho de graduação. 
Pode incluir formulário de inscrição e documentos, de acordo com o 
edital.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a 
premiação. 

C3.08 
Acompanhamento e 
avaliação de programa 
de mobilidade de 
alunos de graduação

C3.10 Premiação de 
trabalho de graduação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C4.01 Elaboração, 
recepção e expedição 
de documentos 
relativos à vida 
acadêmica de alunos 
de graduação

C4.01.01

Processo ou prontuário de vida acadêmica de aluno de graduação. Pode 
incluir formulário (de dispensa de disciplina, de trancamento parcial de 
matrícula, de matrícula semestral, de retificação de matrícula, de 
aproveitamento de estudos, de alteração de frequência e/ou de nota, de 
desligamento/cancelamento de matrícula, de reativação de matrícula e de 
colação de grau) e programa das disciplinas.

vigência 20 Eliminação

O Serviço de Graduação deverá 
encerrar o processo ou prontuário 
após a retirada do diploma.
O processo de expedição e 
registro de diploma de graduação - 
C6.01.01, inclui obrigatoriamente 
os documentos pessoais, o 
histórico escolar do ensino médio 
e graduação e formulário de 
registro de diploma. 
Os prontuários produzidos até 
1975 são de guarda permanente. 
A partir dessa data, as 
informações constantes da ficha 
acadêmica do aluno passam a ser 
registradas em Sistema 
Corporativo. 
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Universidade.  

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C4. GESTÃO DA VIDA ACADÊMICA DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C5.01.01
Processo de planejamento para monitor. Pode incluir edital, material de 
divulgação, lista de inscritos e resultado final.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
da atividade.                            
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

C5.01.02
Pasta de inscrição e seleção para monitor. Pode incluir formulário de 
inscrição e documentos, de acordo com o edital.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
alunos aprovados em C5.01.03.  
Os documentos pessoais dos 
alunos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

C5.01.03
Processo ou prontuário de monitor. Pode incluir carta de motivação, 
projeto de pesquisa, histórico escolar, carta de apresentação, termo de 
compromisso, boletim de frequência e relatório do monitor e superior. 

2 28 Eliminação  

C5.02.01 Processo de convênio para realização de estágio curricular de graduação vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do convênio.

C5.02.02

Prontuário de aluno de estágio curricular de graduação. Pode incluir 
solicitação de estágio, plano de estágio, termo de compromisso, 
declaração de carga horária, lista de frequência,  relatório do estágio, 
parecer final e ficha de controle de estágio.

vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Universidade.  

C5.01 Monitoria em 
disciplina de 
graduação

C5.02 Realização de 
estágio curricular de 
graduação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C5. GESTÃO DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕESDOCUMENTOS
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C5.03.01
Processo de convênio para realização de estágio extracurricular de 
graduação

vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do convênio.

C5.03.02
Processo de planejamento de estágio extracurricular de graduação. Pode 
incluir edital, material de divulgação, modelo de prova, lista de inscritos, 
recurso e parecer. 

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
da atividade. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

C5.03.03
Pasta de inscrição e seleção para estágio extracurricular de graduação. 
Pode incluir formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), 
lista de presença e provas preenchidas.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
alunos aprovados em C5.03.04.
Os documentos pessoais dos 
alunos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

C5.03.04

Processo de aluno em estágio extracurricular de graduação. Pode incluir 
declaração de responsabilidade, plano individual de estágio, documentos 
pessoais e acadêmicos, ofício para instituição de ensino externa, parecer e 
análise de mérito acadêmico, termo de compromisso, check-list, boletim 
de frequência, relatório final, termo de compromisso e rescisão.

2 28 Eliminação  

C5.03 Realização de 
estágio extracurricular 
de graduação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C5. GESTÃO DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C6.01.01

Processo de expedição e registro de diploma de graduação. 
Inclui obrigatoriamente documentos pessoais, histórico escolar do ensino 
médio e de graduação e formulário de registro de diploma.
A expedição de 2ª via de diploma obtido na Universidade, inclui 
obrigatoriamente documentos pessoais, relato da ocorrência, duas cartas 
de testemunhas afirmando o ocorrido com a 1ª via do diploma, e 
comprovação da publicação de extravio do diploma. 

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a retirada 
do diploma.

C6.01.02 Livro ou sistema de registro de diploma por curso de graduação vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o 
encerramento do livro, 
atualização ou elaboração de novo 
sistema. 
A partir 1987 o registro de 
diploma dá-se em Sistema 
Corporativo.

C6.01.03 Livro de controle de entrega de diploma de graduação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

C6.02 Registro de 
apostila de diploma de 
graduação obtido em 
outra instituição de 
ensino superior

C6.02.01
Processo de registro de apostila de diploma de graduação obtido em outra 
instituição de ensino superior

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a retirada 
do diploma.

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C6. EXPEDIÇÃO, REGISTRO E REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

C6.01 Expedição e 
registro de diploma de 
graduação obtido na 
Universidade
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C6.03.01

Processo de registro de diploma de graduação obtido em outra instituição 
de ensino superior.  
Pode incluir ofício de encaminhamento da instituição de ensino superior, 
histórico escolar, comprovante de conclusão do ensino médio ou 
equivalente, lista do exame nacional de desempenho, documentos 
pessoais e formulário para registro de diploma.
O registro de 2ª via de diploma, pode incluir documentos pessoais, relato 
da ocorrência, duas cartas de testemunhas afirmando o ocorrido com a 1ª 
via do diploma, e comprovação da publicação de extravio do diploma.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a retirada 
do diploma.

C6.03.02
Relação de diligência de processo de registro de diploma de graduação 
obtido em outra instituição de ensino superior

5 1 Eliminação

C6.03.03
Relação de remessa de diploma registrado de graduação obtido em outra 
instituição de ensino superior

5 1 Eliminação

C6.04 Revalidação de 
diploma estrangeiro 
de graduação

C6.04.01

Processo de revalidação de diploma estrangeiro de graduação. Pode 
incluir requerimento, documentos pessoais e acadêmicos, programa do 
curso, projeto pedagógico, parecer, homologação e apostila de 
revalidação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a decisão 
final.
Após deferimento ou 
indeferimento, devolver o 
programa do curso ao 
interessado.

PRAZOS DE GUARDA (em anos)
OBSERVAÇÕES

C6.03 Registro de 
diploma de graduação 
obtido em outra 
instituição de ensino 
superior

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C6. EXPEDIÇÃO, REGISTRO E REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS DESTINAÇÃO
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C7.01 
Acompanhamento de 
alunos especiais de 
graduação

C7.01.01
Prontuário de aluno especial de graduação. Pode incluir carta de 
encaminhamento da instituição, histórico escolar e formulário de 
matrícula. 

3 1 Eliminação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C7. GESTÃO DE ALUNOS ESPECIAIS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

97



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C8.01 Solicitação e 
controle de bolsas de 
graduação

C8.01.01
Processo de controle de bolsa de aluno de graduação. Pode incluir 
documentos pessoais e acadêmicos, relatório de atividade e prestação de 
contas (recurso institucional).

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação  

C8.02 Solicitação de 
apoio financeiro à 
graduação

C8.02.01
Processo de apoio financeiro para a graduação. Pode incluir prestação de 
contas (recurso institucional).

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C8. FOMENTO À GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C9.01 
Acompanhamento de 
programas de 
graduação

C9.01.01
Processo de acompanhamento de programa de graduação. Pode incluir 
material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do programa.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C9. GESTÃO DE PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

C10.01 Consulta 
referente à graduação

C10.01.01  Processo de consulta referente à graduação 5 1 Eliminação

C. ENSINO DE GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
C10. CONSULTA REFERENTE À GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D1.01.01 Normas referentes à pós-graduação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

D1.01.02 Manual de normas e procedimentos referente à pós-graduação vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

D1.02.01 Regulamento de avaliação institucional de pós-graduação vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
regulamento.

D1.02.02 Relatório de avaliação institucional de pós-graduação 5 1
Guarda 

Permanente
D1.03 Elaboração de 
calendário da pós-
graduação

D1.03.01 Processo de calendário de pós-graduação 1 1
Guarda 

Permanente

D1.04 Elaboração de 
estudos e pesquisas 
referentes à pós-
graduação

D1.04.01 Relatório de estudos e pesquisas referentes à pós-graduação 5 1
Guarda 

Permanente
 

D1.01 
Regulamentação de 
atividades de pós-
graduação

D1.02 Avaliação 
institucional da pós-
graduação

DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D2.01.01

Processo de planejamento e acompanhamento para ingresso de alunos. 
Pode incluir edital, material de divulgação, composição de banca 
examinadora, modelo de provas, lista de inscritos, resultado final, recurso 
e parecer.

1 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
ou curso no detalhamento.  
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

D2.01.02
Pasta de inscrição e seleção para ingresso de alunos. Pode incluir 
formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), lista de 
presença e provas preenchidas.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
D4.01.01.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

D2.02 
Acompanhamento de 
ingresso de estudante-
convênio na pós-
graduação

D2.02.01 Pasta de matrícula de estudante-convênio na pós-graduação. 5 5 Eliminação
Anexar os documentos dos alunos 
aceitos em D4.01.01.

D2.01 Planejamento e 
acompanhamento de 
ingresso de alunos por 
processo seletivo

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D2. GESTÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D3.01.01
Processo de criação e funcionamento de curso ou programa de pós-
graduação. Pode incluir portaria de reconhecimento e de renovação de 
reconhecimento de curso.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a modalidade e o 
nome do programa no 
detalhamento. 
Não anexar ao processo o 
currículo do docente, caso 
proveniente das plataformas do 
CNPq.
A vigência esgota com a 
desativação do curso ou 
programa.

D3.01.02 Processo de convênio de dupla ou múltipla titulação de pós-graduação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

D3.01.03
Processo de convênio de programa de mestrado ou doutorado 
interinstitucional nacional

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.  

D3.01.04
Processo de convênio de programa de mestrado ou doutorado 
interinstitucional internacional

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

D3.02 Credenciamento 
de docente e/ou de 
orientador de pós-
graduação

D3.02.01
Processo de credenciamento de docente e/ou de orientador de pós-
graduação. Pode incluir currículo, parecer e manifestação de órgão 
competente.

5 1
Guarda 

Permanente
 

D3.03 Distribuição 
didática de disciplinas 
de pós-graduação

D3.03.01 Relatório de carga didática de docente de pós-graduação 2 1 Eliminação

D3.01 Proposição e 
autorização de 
funcionamento de 
curso ou programa de 
pós-graduação

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS OU PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

Funcionamento de cursos ou programas de pós-graduação
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D3.04.01 Processo de credenciamento de disciplina de pós-graduação 5 1
Guarda 

Permanente

D3.04.02 Catálogo de oferecimento de disciplinas de pós-graduação 2 1
Guarda 

Permanente
Preservar um exemplar do 
catálogo.

D3.04.03 Quadro de oferecimento de disciplinas de pós-graduação 2 1 Eliminação
D3.04.04 Lista de presença em disciplina de pós-graduação 1 6 Eliminação

D3.04.05
Planilha de cadastro de frequência e conceitos em disciplina de pós-
graduação

2 5 Eliminação

D3.04.06 Diário de classe de disciplina de pós-graduação 1 1
Guarda 

Permanente

D3.04.07 Relatório de atividades de disciplina de pós-graduação 1 1
Guarda 

Permanente

D3.04.08
Trabalho acadêmico de pós-graduação. Pode incluir prova, trabalho, 
projeto e seminário.

2 1 Eliminação  

D3.05 Produção de 
material didático para 
curso ou programa de 
pós-graduação

D3.05.01
Material didático para curso de pós-graduação. Pode incluir apostila, filme 
etc.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
material didático.

D3.06 Avaliação de 
programa de pós-
graduação

D3.06.01 Relatório de avaliação de programa de pós-graduação 5 1
Guarda 

Permanente
 

D3.04 Oferecimento 
de disciplina de pós-
graduação

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS OU PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D3.07.01 Processo de convênio de mobilidade de aluno de pós-graduação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

D3.07.02
Processo de planejamento para mobilidade de aluno de pós-graduação. 
Pode incluir edital, material de divulgação, lista de inscritos, de 
classificados, recurso e parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
da atividade.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

D3.07.03
Pasta de inscrição e seleção para mobilidade de aluno de pós-graduação. 
Pode incluir formulário de inscrição e documentos, de acordo com o 
edital.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
alunos aprovados em D3.07.04.
Os documentos pessoais dos 
alunos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

D3.07.04

Processo de acompanhamento de mobilidade de aluno de pós-graduação. 
Pode incluir formulário de inscrição, carta de recomendação e de 
aceitação, plano de pesquisa, cronograma de atividades, documentos 
pessoais e acadêmicos, solicitação de inclusão ou aproveitamento de 
créditos e relatório de estágio de pesquisa.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Universidade. 

D3.08.01
Processo de premiação e/ou publicação de dissertação ou tese. Pode 
incluir edital, regulamento, composição de comitê julgador, ata e 
resultado.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a premiação no 
detalhamento. 
A vigência esgota com a 
premiação.  

D3.08.02
Pasta de inscrição e seleção para premiação e/ou publicação de 
dissertação ou tese. Pode incluir formulário de inscrição e documentos, de 
acordo com o edital.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a 
premiação. 

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D3. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CURSOS OU PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

D3.07 
Acompanhamento e 
avaliação de programa 
de mobilidade de 
aluno de pós-
graduação

D3.08 Premiação de 
dissertações e teses
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D4.01 Elaboração, 
recepção e expedição 
de documentos 
relativos à vida 
acadêmica de aluno de 
pós-graduação

D4.01.01

Processo ou prontuário da vida acadêmica de aluno de pós-graduação. 
Pode incluir formulário (de matrícula, de aproveitamento ou de atribuição 
de disciplina ou crédito, de desligamento do programa, de mudança de 
orientador, de passagem para doutorado direto, de transferência de área, 
de curso ou de programa, de alteração de frequência e/ou conceito, de 
prorrogação de prazo, de realização de exame de qualificação, de 
composição de comissão julgadora e de banca examinadora, de depósito 
de dissertação ou tese, de autorização para divulgação de dissertação ou 
tese na Biblioteca Digital, de equivalência de título), relatório de 
atividades, recurso e parecer. 

vigência 20 Eliminação

O Serviço de Pós-Graduação 
deverá encerrar o processo ou 
prontuário após a retirada do 
diploma.
O processo de expedição e 
registro de diploma de pós-
graduação - D5.01.01, inclui 
obrigatoriamente documentos 
pessoais, histórico escolar da 
graduação, diploma de graduação 
ou mestrado, ata de defesa e 
formulário de registro de diploma.
Enviar dissertação de mestrado e 
tese de doutorado para a 
Biblioteca da Unidade e a 
Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações da Universidade.                               
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Universidade.
Eliminar o documento se o 
Processo de expedição e registro 
de diploma de pós-graduação 
constar em D5.01.01.

D4.02 Defesa de tese 
por candidato de alta 
qualificação

D4.02.01
Processo de obtenção de título de doutor por candidato de alta 
qualificação

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a retirada 
do diploma.

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D4. GESTÃO DA VIDA ACADÊMICA DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D5.01.01

Processo de expedição e registro de diploma de pós-graduação. 
Inclui obrigatoriamente documentos pessoais, histórico escolar, diploma 
de graduação ou mestrado, ata de defesa e formulário de registro de 
diploma.
A expedição de 2ª via de diploma de pós-graduação obtido na 
Universidade inclui documentos pessoais, relato da ocorrência, duas 
cartas de testemunhas afirmando o ocorrido com a 1ª via do diploma, e 
comprovação da publicação de extravio do diploma.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a retirada 
do diploma.

D5.01.02 Livro ou sistema de registro de diploma por curso de pós-graduação vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o 
encerramento do livro, 
atualização ou elaboração de novo 
sistema.
A partir de 1987, o registro de 
diploma dá-se em Sistema 
Corporativo.

D5.01.03 Livro de controle de entrega de diploma de pós-graduação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

D5.02.01

Processo de registro de diploma de pós-graduação obtido em outra 
instituição de ensino superior. Pode incluir ofício de encaminhamento da 
instituição de ensino superior, documentos pessoais, histórico escolar, 
diploma de graduação ou mestrado, formulário de registro de diploma.
O registro de 2ª via de diploma de pós-graduação obtido em outra 
instituição de ensino superior pode incluir documentos pessoais, relato da 
ocorrência, duas cartas de testemunhas afirmando o ocorrido com a 1ª via 
do diploma, e comprovação da publicação de extravio do diploma. 

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a retirada 
do diploma.

D5.02.02
Relação de remessa de diploma registrado de pós-graduação obtido em 
outra instituição de ensino superior 

5 1 Eliminação

D5.03 Solicitação de 
equivalência de título

D5.03.01 Processo de equivalência de título vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a decisão 
final.

D5.01 Expedição e 
registro de diploma de 
pós-graduação obtido 
na Universidade

D5.02 Registro de 
diploma de pós-
graduação obtido em 
outra instituição de 
ensino superior

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D5. EXPEDIÇÃO, REGISTRO, RECONHECIMENTO E EQUIVALÊNCIA DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D5.04 
Reconhecimento de 
título de pós-
graduação

D5.04.01 Processo de reconhecimento de título de pós-graduação vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a decisão 
final.
Após deferimento ou 
indeferimento, devolver a tese ou 
dissertação ao interessado.

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D5. EXPEDIÇÃO, REGISTRO, RECONHECIMENTO E EQUIVALÊNCIA DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D6.01.01
Pasta de inscrição de aluno especial de pós-graduação. Pode incluir 
formulário de inscrição e documentos pessoais e acadêmicos.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
alunos aprovados em D6.01.02.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

D6.01.02
Prontuário de aluno especial de pós-graduação. Pode incluir documentos 
pessoais e acadêmicos. 

1 5 Eliminação

D6.01 
Acompanhamento de 
alunos especiais de 
pós-graduação

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D6. GESTÃO DE ALUNOS ESPECIAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D7.01.01
Pasta de inscrição e seleção de bolsa para aluno de pós-graduação. Pode 
incluir formulário de inscrição, currículo, projeto de pesquisa e parecer.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
alunos aprovados em D4.01.01.
Os documentos pessoais dos 
alunos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

D7.01.02 Processo de controle de bolsas para alunos de pós-graduação (Unidade) 5 5 Eliminação

D7.02 Solicitação de 
apoio financeiro à pós-
graduação

D7.02.01
Processo de apoio financeiro para a pós-graduação. Pode incluir prestação 
de contas (recurso institucional).

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação

D7.01 Solicitação e 
controle de bolsas de 
pós-graduação

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D7. FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D8.01.01

Processo de acompanhamento de programa de pós-graduação. Pode 
incluir edital, material de divulgação, lista de disciplinas de graduação, de 
aprovados bolsistas e de voluntários, critérios da comissão da Unidade, 
declaração do aluno, termo de compromisso, aprovação e parecer dos 
colegiados, relatório dos alunos e supervisores, lista de expedição de 
certificados ou atestados de participação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

D8.01.02 Boletim de frequência de programa de pós-graduação  vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com o 
programa. 

D8.01 
Acompanhamento de 
programas de pós-
graduação

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D8. GESTÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

D9.01 Consulta 
referente à pós-
graduação

D9.01.01 Processo de consulta referente à pós-graduação 5 1 Eliminação

D. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (FUNÇÃO)
D9. CONSULTA REFERENTE À PÓS-GRADUAÇÃO

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

112



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E1.01.01
Normas referentes à educação infantil, ao ensino fundamental, médio e 
técnico

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

E1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente à educação infantil, ao 
ensino fundamental, médio e técnico

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

E1.01 Regulamentação 
de atividades de 
educação infantil e do 
ensino fundamental, 
médio e técnico

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

(SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E2.01.01
Processo de planejamento para ingresso de crianças. Pode incluir edital, 
material de divulgação, lista de inscritos, resultado final, recurso e parecer.

1 1
Guarda 

Permanente

Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

E2.01.02
Pasta de inscrição e seleção para ingresso de crianças. Pode incluir 
formulário de inscrição e documentos, de acordo com o edital.

2 5 Eliminação
Classificar os documentos das 
crianças selecionadas em 
E3.02.01. 

E2.02.01
Processo de planejamento para ingresso de alunos no ensino fundamental 
e médio. Pode incluir edital, material de divulgação, lista de inscritos, de 
sorteados, resultado final, recurso e parecer.

1 1
Guarda 

Permanente

Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

E2.02.02
Pasta de inscrição para ingresso de alunos no ensino fundamental e 
médio. Pode incluir formulário de inscrição e documentos, de acordo com 
o edital.

2 2 Eliminação  

E2.03.01
Processo de planejamento para ingresso de alunos no ensino técnico. 
Pode incluir edital, material de divulgação, modelo de prova, gabarito, lista 
de inscritos, de classificados, recurso e parecer.

1 1
Guarda 

Permanente

Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

E2.03.02
Pasta de inscrição e seleção para ingresso de alunos no ensino técnico. 
Pode incluir formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), 
lista de presença e provas preenchidas.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
E4.04.01.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

E2.01 Planejamento e 
acompanhamento de 
ingresso de crianças na 
educação infantil

E2.02 Planejamento e 
acompanhamento de 
ingresso de alunos no 
ensino fundamental e 
médio

E2.03 Planejamento e 
acompanhamento de 
ingresso de alunos no 
ensino técnico

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E2. GESTÃO DE INGRESSO DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E3.01 Autorização de 
funcionamento da 
Unidade de Educação 
Infantil

E3.01.01 Parecer da Secretaria da Educação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
da Unidade de Educação Infantil.

E3.02.01

Prontuário da criança. Pode incluir formulário de matrícula, cancelamento 
de auxílio creche, documentos pessoais, comprovante de vinculo dos pais, 
autorização de: retirada, passeio e viagem e declaração de desistência de 
vaga. 

6 28 Eliminação  

E3.02.02 Livro de registro de matrículas da educação infantil vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

E3.02.03 Livro de registro de frequência (anual) 6 28 Eliminação
E3.02.04 Lista de presença em reunião de pais 1 1 Eliminação
E3.03.01 Calendário de atividades recreativas e pedagógicas 1 1 Eliminação
E3.03.02 Caderno do educador 1 1 Eliminação

E3.03.03 Plano escolar de atividades (anual) 1 1
Guarda 

Permanente

E3.03.04 Plano de ação vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
plano.

E3.03.05 Relatório individual de desenvolvimento pedagógico da criança 6 28 Eliminação

E3.03.06 Relatório de grupo de desenvolvimento pedagógico 1 1
Guarda 

Permanente

E3.03.07 Relatório de atividades recreativas e pedagógicas (anual) 1 1
Guarda 

Permanente

E3.03.08 Relatório de avaliação da creche 1 1
Guarda 

Permanente

E3.02 
Acompanhamento de 
crianças

E3.03 Planejamento, 
coordenação e 
controle de atividades 
recreativas e 
pedagógicas

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E3. FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E3.04.01

Prontuário de saúde da criança. Pode incluir carteira de vacinação, 
relatório médico, gráfico de desenvolvimento pôndero-estatural, 
formulário de encaminhamento, receitas, atestado e relatório de 
alimentação, de ocorrência e de acidentes. 

6 28 Eliminação  

E3.04.02 Livro de registro de ocorrências e acidentes vigência 28 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

E3.04.03 Cardápio da alimentação de crianças 1 1 Eliminação
E3.04.04 Ficha de acompanhamento de ingestão alimentar 1 2 Eliminação
E3.04.05 Relatório de saúde (mensal) 6 28 Eliminação

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E3. FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

E3.04 Controle da 
saúde e da 
alimentação de 
crianças
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E4.01.01 Autorização de funcionamento da Unidade de Ensino vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
da Unidade de Ensino.

E4.01.02 Termo de criação e reconhecimento de curso técnico vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
da Unidade de Ensino.

E4.02.01 Projeto pedagógico  vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
projeto.

E4.02.02 Matriz curricular vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de nova 
matriz curricular.

E4.02.03 Plano de ensino vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
plano.

E4.02.04 Tabela de horário de aula 2 1 Eliminação
E4.03.01 Calendário escolar 2 1 Eliminação

E4.03.02 Relatório de planejamento de atividades escolares 1 1
Guarda 

Permanente

E4.03.03 Relatório de avaliação da aprendizagem 1 1
Guarda 

Permanente

E4.03.04 Comunicado aos alunos 3 1
Guarda 

Permanente

E4.04.01
Prontuário da vida escolar de aluno. Pode incluir documentos pessoais e 
acadêmicos, ficha do aluno e histórico escolar.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.04.02 Livro de registro de matrículas do ensino fundamental, médio e técnico vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

E4.04.03 Formulário de matrícula, rematrícula e/ou trancamento vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.01 Concepção, 
organização e 
autorização de 
funcionamento do 
ensino fundamental, 
médio e técnico

E4.02 Planejamento e 
organização curricular

E4.03 Planejamento de 
atividades escolares

E4.04 
Acompanhamento da 
vida escolar de alunos 
do ensino 
fundamental, médio e 
técnico

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E4. FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E4.04.04 Formulário de transferência vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.04.05 Formulário de inscrição em disciplinas eletivas vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.04.06 Requerimento de revisão de reprovação final vigência 3 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.04.07 Comunicado de advertência, repreensão e suspensão vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.04.08 Ficha de saúde vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.04.09 Atestado médico 1 1 Eliminação
E4.04.10 Autorização de retirada da criança 1 1 Eliminação
E4.04.11 Autorização de passeio ou viagem 1 1 Eliminação
E4.04.12 Planilha de atrasos 1 1 Eliminação
E4.04.13 Convocação para recuperação 1 1 Eliminação

E4.05.01 Boletim escolar vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.05.02 Ficha quantitativa vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.05.03 Ficha qualitativa vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E4. FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (SUBFUNÇÃO)

PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

E4.04 
Acompanhamento da 
vida escolar de alunos 
do ensino 
fundamental, médio e 
técnico

E4.05 Avaliação do 
ensino fundamental, 
médio e técnico

ATIVIDADES DOCUMENTOS
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E4.05.04 Questionário de avaliação do ensino fundamental, médio e técnico 2 1 Eliminação
Eliminar o documento se os dados 
e informações forem 
sistematizados em E4.05.05.

E4.05.05 Relatório de avaliação do ensino fundamental, médio e técnico 1 1
Guarda 

Permanente

E4.06 Produção de 
material didático para 
o ensino fundamental, 
médio e técnico

E4.06.01
Material didático para o ensino fundamental, médio e técnico. Pode incluir 
apostila, filme etc.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
material didático.

E4.07.01
Planilha de cadastro de frequência e notas de alunos do ensino 
fundamental, médio e técnico

2 5 Eliminação  

E4.07.02 Diário de classe de alunos do ensino fundamental, médio e técnico 1 1
Guarda 

Permanente

E4.07.03 Relatório de avaliação individual do aluno vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Unidade de Ensino.

E4.07.04 Trabalho escolar. Pode incluir prova, trabalho, relatório e projeto. 2 1 Eliminação

E4.07.05 Trabalho de conclusão de curso do ensino técnico 2 1
Guarda 

Permanente

Devolver os trabalhos aos alunos 
após registro das notas. Trabalhos 
não retirados são de Guarda 
Permanente.

E4.08 Colação de grau 
para o ensino técnico

E4.08.01 Ata de colação de grau para ensino técnico 2 1
Guarda 

Permanente
 

E4.07 Avaliação de 
rendimento escolar de 
alunos do ensino 
fundamental, médio e 
técnico

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E4. FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

E4.05 Avaliação do 
ensino fundamental, 
médio e técnico
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E5.01.01
Processo de convênio para realização de estágio curricular de aluno do 
ensino técnico

vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do convênio.

E5.01.02

Prontuário de aluno de estágio curricular do ensino técnico. Pode incluir 
solicitação de estágio, plano de atividades, termo de compromisso, 
boletim de frequência, ficha de avaliação, relatório final e declaração de 
horas.

2 28 Eliminação  

E5.01.03 Livro de registro de horas estagiadas vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

E5.01 Realização de 
estágio curricular do 
ensino técnico

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E5. GESTÃO DE ESTÁGIO DE ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E6.01 Expedição de 
certificado ou diploma 
do ensino 
fundamental, médio e 
técnico

E6.01.01
Livro de controle de entrega de certificado e/ou diploma do ensino 
fundamental, médio e técnico

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E6. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS OU DIPLOMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E7.01 
Acompanhamento de 
programas de 
educação infantil e do 
ensino fundamental, 
médio e técnico

E7.01.01
Processo de acompanhamento de programa de educação infantil e do 
ensino fundamental, médio e técnico  

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E7. GESTÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

E8.01 Consulta 
referente à educação 
infantil, ao ensino 
fundamental, médio e 
técnico

E8.01.01
Processo de consulta referente à educação infantil e ao ensino 
fundamental, médio e técnico 

5 1 Eliminação  

E. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (FUNÇÃO)
E8. CONSULTA REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL, AO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F1.01.01 Normas referentes a documentos e acervos vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

F1.01.02 Manual de normas e procedimentos referente a documentos e acervos vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

F1.01.03 Processo de atualização ou elaboração de instrumentos de gestão vigência 5
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
oficialização de novo instrumento 
de gestão.

F1.01.04 Plano de classificação de documentos vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
oficialização de novo plano.

F1.01.05 Tabela de temporalidade de documentos vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
oficialização de nova tabela.

F1.01.06 Glossário de espécies, formatos e tipos documentais vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
oficialização de novo glossário.

F1.01 Regulamentação 
de atividades 
referentes a 
documentos e acervos

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F2.01.01 Catálogo ou livro de tombo 1 1
Guarda 

Permanente
 

F2.01.02 Lista de sugestão para aquisição 4 1 Eliminação
F2.01.03 Lista de demanda reprimida 6 1 Eliminação
F2.01.04 Planilha de estudo de uso de acervo bibliográfico 5 1 Eliminação

F2.01.05 Processo de aquisição definitiva de acervo arquivístico
Até a aprovação 

das contas
12

Guarda 
Permanente

Especificar o tipo de aquisição no 
detalhamento.

F2.01.06 Processo de aquisição definitiva de acervo bibliográfico
Até a aprovação 

das contas
12

Guarda 
Permanente

Especificar o tipo de aquisição no 
detalhamento.

F2.01.07

Processo de aquisição definitiva de acervo museológico. Pode incluir carta 
de intenção, proposta de doação, lista de itens do acervo, memorial 
descritivo, esquema de montagem, lista de exposições e bibliográfica, 
textos críticos, currículo, laudo e parecer técnico, deliberação do 
colegiado, nota fiscal, recibo de entrega e retirada do acervo, instrumento 
particular de cessão de direitos patrimoniais e/ou doação, certificado de 
autenticidade e contrato de cessão de direitos autorais, termo aditivo, 
relatório de incorporação, projeto e relatório de pesquisa, avaliação 
técnico-científica, caderno de campo, ficha de campo e entrevistas, 
croquis, mapas e registro fotográfico e/ou audiovisual.

Até a aprovação 
das contas

12
Guarda 

Permanente
Especificar o tipo de aquisição no 
detalhamento. 

F2.02 Aquisição 
temporária de 
documentos e acervos

F2.02.01 Processo de aquisição temporária de acervo arquivístico vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o tipo de aquisição no 
detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade.

F2.01 Aquisição 
definitiva de 
documentos e acervos

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F2. AQUISIÇÃO, INCORPORAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F2.02.02 Processo de aquisição temporária de acervo bibliográfico vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o tipo de aquisição no 
detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade.

F2.02.03

Processo de aquisição temporária de acervo museológico. Pode incluir 
proposta de comodato, decisão judicial, carta de intenção, lista de itens do 
acervo, memorial descritivo, esquema de montagem, lista de exposições e 
bibliográfica, textos críticos, currículo, registro fotográfico, laudo e parecer 
técnico, deliberação do colegiado, recibo de entrega ou de retirada de 
acervo, certificado de autenticidade e contrato de cessão de direitos 
autorais e/ou comodato.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o tipo de aquisição no 
detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade.

F2.02.04

Processo de guarda temporária de acervo museológico proveniente de 
pesquisa. Pode incluir lista de itens do acervo, projeto e relatório de 
pesquisa, avaliação técnico-científica, caderno de campo, ficha de campo e 
entrevista, croquis, mapas e registro fotográfico e/ou audiovisual. 

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

F2.03 Assinatura de 
publicações periódicas

F2.03.01 Planilha de cobrança de número e/ou volume faltante 1 1
Guarda 

Permanente

F2.04.01
Processo de eliminação de documentos. Pode incluir lista, edital e termo 
de eliminação de documentos.

vigência 5
Guarda 

Permanente
Abrir processo único por Unidade 
ou Órgão.

F2.04.02 Processo de doação de acervo 10 1
Guarda 

Permanente

F2.04.03 Lista de desbaste de acervo bibliográfico 10 1
Guarda 

Permanente

F2.04.04 Lista de baixa de acervo bibliográfico 10 1
Guarda 

Permanente

F2.04.05 Lista de descarte de acervo museológico 1 1
Guarda 

Permanente

F2.04 Eliminação de 
documentos e acervos

F2. AQUISIÇÃO, INCORPORAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)
F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

F2.02 Aquisição 
temporária de 
documentos e acervos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F3.01 Processamento 
técnico de acervos 
arquivísticos

F3.01.01 Banco de dados ou ficha de descrição de acervo arquivístico 1 1
Guarda 

Permanente

F3.02 Processamento 
técnico de acervos 
bibliográficos

F3.02.01 Banco de dados ou ficha catalográfica de acervo bibliográfico 1 1
Guarda 

Permanente

F3.03.01 Banco de dados ou ficha catalográfica de acervo museológico 1 1
Guarda 

Permanente

F3.03.02
Pasta de artista e/ou acervo. Pode incluir relatório de processamento, 
parecer e laudo técnico, registro fotográfico, sonoro e/ou audiovisual.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do processamento técnico. 

F3.03 Processamento 
técnico de acervos 
museológicos

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F3. PROCESSAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F4.01.01
Pasta de conservação preventiva de documentos e acervos. Pode incluir 
ficha técnica, de diagnóstico, registro fotográfico, relatório técnico e 
parecer. 

5 1
Guarda 

Permanente

F4.01.02 Planilha e/ou gráfico de controle de climatização de ambiente 5 1
Guarda 

Permanente

F4.01.03 Planilha de controle de higienização 5 1
Guarda 

Permanente

F4.02.01
Pasta de restauração de documentos e acervos. Pode incluir laudo técnico, 
ficha técnica, registro fotográfico, relatório técnico e parecer.  

5 1
Guarda 

Permanente

F4.02.02 Planilha de controle de encadernação 4 1
Guarda 

Permanente

F4.02.03 Planilha de controle de restauro 5 1
Guarda 

Permanente

F4.03.01 Banco de dados de acervo digital 1 1
Guarda 

Permanente

F4.03.02 Processo de digitalização 3 1
Guarda 

Permanente

F4.03.03 Relatório técnico referente à preservação digital 2 1
Guarda 

Permanente
 

F4.01 Conservação 
preventiva de 
documentos e acervos

F4.02 Restauração de 
documentos e acervos

F4.03 Preservação 
digital

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F4. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F4.04 
Desenvolvimento de 
pesquisa e análise 
físico-química e 
biológica para a 
conservação de 
documentos e acervos

F4.04.01
Processo de análise físico-química. Pode incluir laudo e parecer técnico, 
planilha, registro fotográfico, radiografia e resultado de exames físico-
químicos e biológicos.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F4. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F5.01.01 Livro de registro de entrada e saída de documentos avulsos vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

F5.01.02 Livro de registro de entrada e saída de processos vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

F5.01.03 Formulário de solicitação de processos 1 1 Eliminação
F5.01.04 Relação de remessa de documentos 5 1 Eliminação

F5.01.05
Processo de recolhimento de documentos de arquivo. Pode incluir relação 
e termo de recolhimento de documentos.

vigência 1
Guarda 

Permanente
Abrir processo único por Unidade 
ou Órgão.

F5.01.06
Processo de transferência de documentos. Pode incluir memorando, 
termo de transferência e lista de itens de acervo.

vigência 1
Guarda 

Permanente
Abrir processo único por Unidade 
ou Órgão.

F5.01.07 Relatório de ocorrências de movimentação de documentos e acervo 1 1
Guarda 

Permanente

F5.01.08 Relatório de acompanhamento de acervo e documentos em trânsito 5 1
Guarda 

Permanente

F5.02.01 Livro de registro de acesso vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

F5.02.02 Mapa topográfico de documentos e acervos vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
mapa.

F5.03.01 Plano de segurança em situação de emergência vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
plano.

F5.03.02 Inventário de acervo resgatado 1 1
Guarda 

Permanente

F5.03.03 Relatório de controle de acervo resgatado 1 1
Guarda 

Permanente

F5.01 Controle de 
movimentação de 
documentos e acervos

F5.02 Controle de 
acesso a documentos 
e acervos

F5.03 Planejamento de 
emergências

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F5. GESTÃO DE SEGURANÇA DE DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F6.01.01 Agenda de visita 3 1 Eliminação
F6.01.02 Formulário de entrevista 3 1 Eliminação
F6.01.03 Roteiro de visitação 3 1 Eliminação

F6.01.04 Livro ou sistema de registro de usuário ou visitante vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o 
encerramento do livro, 
atualização ou elaboração de novo 
sistema.

F6.01.05 Questionário de avaliação de prestação de serviço a usuários e visitantes 1 1 Eliminação
Eliminar o documento se os dados 
e informações forem 
sistematizados em F6.01.06.

F6.01.06 Relatório de prestação de serviços a usuários e visitantes 1 1
Guarda 

Permanente

F6.02 Empréstimo de 
acervos museológicos 
pertencentes à 
Universidade

F6.02.01

Processo de empréstimo de acervo museológico. Pode incluir formulário 
de solicitação de empréstimo, autorização de comodato, facility report, 
lista de itens do acervo, registro fotográfico, laudo e parecer técnico, 
deliberação do colegiado, contrato de empréstimo, certificado e apólice 
de seguro, recibo de pagamento de taxas de conservação, contrato de 
empréstimo, termo de autorização de uso e reprodução, recibos emitidos 
pela Universidade e pela transportadora contratada referente à retirada e 
à devolução de documentos e acervo, certificado de participação em 
exposição, ofício do IPHAN, declaração de importação e exportação, 
Airway Bill, folhetos da exposição, passagens, traslado, reserva de hotel 
para o courier e relatório do courier.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o órgão solicitante 
(interno ou externo à 
Universidade) no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
da atividade.

F6.03.01 Formulário de empréstimo entre bibliotecas 2 1 Eliminação

F6.03.02 Planilha de controle de empréstimo e circulação 1 1
Guarda 

Permanente

F6.03.03 Relatório estatístico de empréstimo 5 1
Guarda 

Permanente

F6.04 Consulta a 
documentos e acervos

F6.04.01 Ficha ou cadastro de identificação de pesquisador ou usuário 1 1
Guarda 

Permanente
 

F6.01 Prestação de 
serviços a usuários e 
visitantes

F6.03 Empréstimo de 
acervos bibliográficos

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F6. DIFUSÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMACIONAIS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F6.04.02 Termo de responsabilidade de pesquisador ou usuário 1 1
Guarda 

Permanente

F6.04.03 Autorização para registro fotográfico 1 1
Guarda 

Permanente

F6.05.01

Processo de exposição. Pode incluir projeto de exposição, lista de itens do 
acervo, deliberação do colegiado, projeto expográfico, material de 
divulgação, textos (conceitos curatoriais e institucionais), licenciamento de 
imagens (cartas e documentos que atestam a cessão de direitos autorais 
para a peça gráfica), esquema de montagem de acervo exibido, laudo 
técnico, parecer técnico, relatório de ocorrências, apólice de seguro, 
termo de permissão de uso e compromisso de integridade do espaço, 
recibo de entrega e retirada de acervo, relatório de atividades educativas, 
clipping e livro de presença.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome da exposição 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

F6.05.02 Lista de acervo em exposição 1 1 Eliminação
F6.06.01 Autorização para reprodução 1 12 Eliminação

F6.06.02

Processo de reprodução de acervo. Pode incluir solicitação para 
reprodução, lista de itens do acervo, termo de autorização, solicitação de 
isenção de pagamento de taxa de conservação, deliberação do colegiado, 
recibo de pagamento e de empréstimo de cromo, carta de 
agradecimento, de envio de publicação e convite de lançamento de 
publicação.

2 1
Guarda 

Permanente
 

F6.05 Exposição de 
documentos e acervos

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F6. DIFUSÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMACIONAIS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

F6.06 Reprodução de 
documentos e acervos 
para fins de pesquisa 
ou divulgação

F6.04 Consulta a 
documentos e acervos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F6.07.01 Guia de divulgação de acervo vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
guia.

F6.07.02 Catálogo para divulgação de acervo vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
catálogo.

F6.07.03 Inventário para divulgação de acervo vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
inventário.

F6.08.01 Relatório de controle de público visitante 1 1
Guarda 

Permanente

F6.08.02 Relatório de pesquisa de público, usuário e pesquisador 1 1
Guarda 

Permanente

F6.08 Controle de 
frequência e estudo de 
usuário

F6.07 Elaboração e 
manutenção de 
ferramentas para 
divulgação de acervo

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F6. DIFUSÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMACIONAIS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F7.01 
Acompanhamento de 
programas referentes 
a documentos e 
acervos

F7.01.01
Processo de acompanhamento de programa referente a documentos e 
acervo. Pode incluir programa, roteiro, avaliação, registro fotográfico, 
relatório, lista de presença, material de divulgação e pesquisa.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do programa.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F7. GESTÃO DE PROGRAMAS REFERENTES A DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

F8.01 Consulta 
referente a 
documentos e acervos

F8.01.01 Processo de consulta referente a documentos e acervo 5 1 Eliminação  

F. DOCUMENTOS E ACERVOS (FUNÇÃO)
F8. CONSULTA REFERENTE A DOCUMENTOS E ACERVOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G1.01.01 Normas referentes a espaços físicos e à infraestrutura vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

G1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente a espaços físicos e à 
infraestrutura

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

G1.02.01 Processo de plano diretor do espaço físico 4 4
Guarda 

Permanente

G1.02.02 Processo de gerenciamento ambiental 4 4
Guarda 

Permanente

G1.02.03
Processo de plano diretor ambiental. Pode incluir o plano temático 
ambiental.

4 4
Guarda 

Permanente
 

G1.01 
Regulamentação de 
atividades referentes a 
espaços físicos e à 
infraestrutura

G1.02 Elaboração de 
plano diretor dos 
campi

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)
G1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA OS ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G2.01.01 Processo de plano de ação e obras 4 4
Guarda 

Permanente

G2.01.02 Relatório de planejamento de obras 4 4
Guarda 

Permanente

G2.01.03 Plano de metas de obras 4 4
Guarda 

Permanente

G2.02.01
Processo de levantamento cadastral planimétrico. Pode incluir planta, 
projeto e termo de responsabilidade.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G2.02.02
Processo de levantamento cadastral planialtimétrico. Pode incluir planta, 
projeto e termo de responsabilidade.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G2.02.03
Processo de levantamento cadastral de infraestrutura de rede. Pode 
incluir planta, projeto e termo de responsabilidade.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G2.02.04
Processo de levantamento cadastral de sistema viário, estacionamentos, 
calçadas e passeios. Pode incluir planta, projeto e termo de 
responsabilidade.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G2.03.01 Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G2.03.02 Relatório de impacto ambiental (RAP) 1 1
Guarda 

Permanente

G2.03.03 Certificado de licença ambiental vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da licença.

G2.01 Elaboração de 
plano de implantação 
ou expansão de 
Unidade ou Órgão

G2.02 Levantamento 
cadastral de espaços 
físicos

G2.03 Adequação aos 
planos ambientais e às 
áreas de preservação

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)
G2. PLANEJANENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G3.01 Contratação de 
obra

G3.01.01
Processo de contratação de obras e serviços de engenharia. Pode incluir 
projeto, relatórios e documentos contratuais. 

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G3.02.01
Ata de reunião referente à elaboração e implantação de projetos de 
arquitetura e/ou engenharia

5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.02 Relatório de projeto de arquitetura e/ou engenharia 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.03 Projeto de arquitetura 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.04 Plano de arquitetura 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.05 Memória de cálculo 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.06 Memorial descritivo de projeto de arquitetura e/ou engenharia 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.07 Relatório de pesquisa 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.08 Relatório de avaliação de amostra 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.09 Planilha de orçamento 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.10
Planilha de quantificação referente à elaboração e implantação de projeto 
de arquitetura e/ou engenharia

5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.11
Relatório de vistoria referente à elaboração e implantação de projeto de 
arquitetura e/ou engenharia

5 1
Guarda 

Permanente
 

G3.02.12 Parecer de vistoria 5 1
Guarda 

Permanente

G3.02.13 Planilha de quantificação e/ou especificação de materiais 5 1
Guarda 

Permanente
 

G3.02 Elaboração e 
implantação de 
projeto de arquitetura 
e/ou engenharia

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)
G3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G4.01.01 Plano de obras 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.02 Projeto de fiscalização de obras 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.03 Memorial descritivo referente à fiscalização de obras 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.04 Relatório de fiscalização de obras 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.05 Ata de reunião referente à fiscalização de obras 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.06 Atestado de capacidade técnica 5 1
Guarda 

Permanente
G4.01.07 Cálculo de multa por inexecução de obra 5 1 Eliminação

G4.01.08 Cronograma físico-financeiro 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.09 Ordem de início de execução 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.10 Planilha de custo referente à fiscalização de obras 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.11 Planilha de medição 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.12 Planilha de quantificação referente à fiscalização de obras 5 1
Guarda 

Permanente
G4.01.13 Quadro demonstrativo de desembolso 5 1 Eliminação

G4.01.14 Relatório técnico de fiscalização de obras 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.15 Relatório de vistoria referente à fiscalização de obras 5 1
Guarda 

Permanente
 

G4.01.16 Termo de recebimento provisório 5 1
Guarda 

Permanente

G4.01.17 Termo de recebimento definitivo  5 1
Guarda 

Permanente
 

G4.01 Fiscalização de 
instalações prediais, 
mecânicas e obras 
civis

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)
G4. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G5.01.01 Processo de manutenção e conservação de bem imóvel 1 1
Guarda 

Permanente
Especificar o serviço executado no 
detalhamento.

G5.01.02 Solicitação de serviço em bem imóvel vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

G5.01 Controle de 
manutenção e 
conservação de bens 
imóveis

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

G5. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G6.01.01 Processo de manutenção e pequenas reformas em áreas externas 5 1 Eliminação
Especificar o serviço executado no 
detalhamento.

G6.01.02 Solicitação de serviço em espaços externos vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

G6.01 Manutenção e 
pequenas reformas 
em espaços externos

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

G6. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G7.01.01 Solicitação de serviço de infraestrutura vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

G7.01.02 Relatório de manutenção 5 1 Eliminação
G7.02 Controle de 
consumo de água, gás, 
luz e telefone

G7.02.01 Relatório de consumo 5 1 Eliminação  

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

G7. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE DE CONSUMO (SUBFUNÇÃO)

G7.01 Manutenção de 
infraestrutura
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G8.01.01 Solicitação de serviço de monitoramento de áreas verdes vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

G8.01.02
Processo de monitoramento de áreas verdes. Pode incluir autorização de 
poda ou remoção de árvore, ficha de vistoria e registro fotográfico.

10 10
Guarda 

Permanente

G8.02 Licenciamento 
ambiental

G8.02.01
Processo de licenciamento ambiental. Pode incluir projeto de arquitetura, 
projeto de licenciamento ambiental, planta de situação (atual, pretendida 
e de compensação) e termo de compromisso ambiental.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G8.03.01 Solicitação de serviço de avaliação fitossanitária vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

G8.03.02 Relatório fitossanitário 1 1
Guarda 

Permanente

G8.04.01 Plano de manejo de reserva ecológica vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
plano.

G8.04.02 Inventário florestal vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
inventário.

G8.05.01 Solicitação de serviço de projeto paisagístico vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

G8.05.02 Projeto paisagístico 2 1 Eliminação

G8.06 Monitoramento 
da fauna

G8.06.01 Solicitação de serviço de monitoramento da fauna vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

G8.07.01 Solicitação de serviço de controle de vetores e de animais sinantrópicos vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

G8.07.02 Relatório técnico de vistoria 1 1
Guarda 

Permanente

G8.01 Monitoramento 
de áreas verdes

G8.03 Avaliação 
fitossanitária de 
espécies

G8.04 Manejo de 
reservas ecológicas

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

G8. GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SUBFUNÇÃO)

G8.05 Implantação de 
projetos paisagísticos

G8.07 Controle de 
vetores e animais 
sinantrópicos

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G8.08.01 Comprovante de descarte em aterro sanitário 2 1
Guarda 

Permanente

G8.08.02 Certificado de tratamento e destinação de lâmpadas 2 1
Guarda 

Permanente

G8.08.03 Certificado de tratamento e destinação de produtos químicos 2 1
Guarda 

Permanente

G8.08.04 Certificado de tratamento e destinação de infectantes 2 1
Guarda 

Permanente

G8.08.05 Certificado de licença de movimentação de resíduos químicos vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da licença.

G8.08.06 Inventário de descarte de medicamento vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
inventário.

G8.08.07
Processo de licenciamento de coleta de resíduos. Pode incluir certificado 
de cadastramento de coleta de resíduos, de destinação final de resíduos e 
manifesto de transporte de resíduos.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G8.08.08 Relatório de registro de peso de resíduos 1 6 Eliminação

G8.08.09 Cartão de coleta de resíduos vigência 3 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da validade do cartão.

G8.08.10 Ficha de emergência de produto transportado 1 1
Guarda 

Permanente
G8.09 Controle de 
recursos naturais

G8.09.01 Relatório de diagnóstico de recursos hídricos 1 1
Guarda 

Permanente

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)
G8. GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

G8.08 Controle de 
descartes de resíduos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G9.01.01 Planilha de controle de acesso ao campus 1 1 Eliminação
G9.01.02 Autorização de entrada de veículos 1 1 Eliminação

G9.01.03 Termo de compromisso referente ao selo de identificação de veículo vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a troca de 
selo.

G9.02.01 Autorização de entrada de servidores fora do horário de expediente 1 1 Eliminação

G9.02.02 Autorização de entrada e saída de material 1 1 Eliminação

G9.02.03 Livro de controle de entrada e saída de visitante vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

G9.02.04 Relatório de controle de acesso 2 1 Eliminação

G9.02.05 Planilha de controle de chaves de acervos, edifícios, portarias e veículos 2 1 Eliminação

G9.03.01 Banco de dados de registro de ocorrências 1 1
Guarda 

Permanente

G9.03.02 Formulário de registro de ocorrência vigência 5 Eliminação

A vigência esgota com a tomada 
de providência. Caso exista 
processo judicial, aguardar 
decisão final.

G9.03.03 Livro de registro de ocorrências vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

G9.03.04 Formulário de atendimento de radiofone 1 1 Eliminação
G9.03.05 Relatório de ocorrências (diária) 1 1 Eliminação

G9.04 Realização de 
estudos técnicos de 
segurança

G9.04.01
Processo de estudos técnicos de segurança. Pode incluir projetos de 
segurança.

1 1
Guarda 

Permanente
 

G9.05.01 Cronograma de ronda 1 1 Eliminação
G9.05.02 Mapa de ronda 1 1 Eliminação
G9.05.03 Registro de atendimento operacional 5 1 Eliminação
G9.05.04 Relatório de ronda (noturna) 5 1 Eliminação
G9.05.05 Formulário de controle de rádio 1 1 Eliminação

G9.03 Notificação de 
ocorrências

G9.05 Realização de 
segurança e/ou 
vigilância

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

G9. GESTÃO DE SEGURANÇA (SUBFUNÇÃO)

G9.01 Controle de 
acesso aos campi

G9.02 Controle de 
acesso aos edifícios e 
às instalações comuns
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G10.01.01
 Pasta de controle de uso de espaço físico. Pode incluir termo de 
autorização e comprovante de pagamento.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da atividade.

G10.01.02  Planilha financeira de uso de espaço físico 1 1
Guarda 

Permanente
G10.01.03  Solicitação de uso de espaço físico 1 1 Eliminação

G10.02 
Acompanhamento de 
programas em espaços 
físicos

G10.02.01
Processo de acompanhamento de programa em espaço físico. Pode incluir 
material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do programa.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

G10. GESTÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS EM ESPAÇOS FÍSICOS (SUBFUNÇÃO) 
G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

G10.01 
Acompanhamento de 
eventos e uso de 
espaços físicos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

G11.01 Consulta 
referente a espaços 
físicos e à 
infraestrutura

G11.01.01 Processo de consulta referente a espaço físico e à infraestrutura 5 1 Eliminação  

G11. CONSULTA REFERENTE A ESPAÇOS FÍSICOS E À INFRAESTRUTURA (SUBFUNÇÃO)

DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

G. ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J1.01.01 Normas referentes a materiais e patrimônio vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

J1.01.02 Manual de normas e procedimentos referente a materiais e patrimônio vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

J1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA MATERIAIS E PATRIMÔNIO (SUBFUNÇÃO)

J1.01 Regulamentação 
de atividades de 
materiais e patrimônio

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J2.01.01
Processo de aquisição de bem imóvel. Pode incluir planta e escritura do 
imóvel.

Até a aprovação 
das contas

12
Guarda 

Permanente

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.
Instruir o processo com cópia da 
planta e informar o local de 
guarda da original.

J2.01.02
Processo de controle de despesas de bem imóvel. Pode incluir controle de 
imposto, taxa e condomínio.

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação  

J2.02 Cadastramento 
de bens imóveis

J2.02.01
Processo ou pasta de bem imóvel. Pode incluir planta e escritura do 
imóvel.

Até a aprovação 
das contas

12
Guarda 

Permanente

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.
Instruir o processo ou pasta com 
cópia da planta e informar o local 
de guarda da original.

J2.03.01 Processo de locação de bem imóvel para a Universidade
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento. 

J2.03.02 Processo de locação de bem imóvel próprio da Universidade
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.

J2.04 Alienação de 
bens imóveis

J2.04.01 Processo de alienação de bem imóvel vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
da atividade.

J2.05 Elaboração de 
inventário de bens 
imóveis

J2.05.01 Inventário de bens imóveis vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
inventário.

J2.01 Aquisição de 
bens imóveis

J2.03 Locação de bens 
imóveis

J2. CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS (SUBFUNÇÃO)
J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J3.01 Registro de bens 
de terceiros

J3.01.01 Processo de registro de bem de terceiro vigência 5 Eliminação

Especificar o bem no 
detalhamento.
A vigência esgota com a 
incorporação do bem.

J3.02.01 Planilha de cadastro de veículo da Universidade 1 1
Guarda 

Permanente

J3.02.02 Planilha de cadastro de veículo de convênio 1 1
Guarda 

Permanente

J3.03 Cadastro 
patrimonial de animais

J3.03.01 Planilha de cadastro de animal 1 1
Guarda 

Permanente

J3.04.01 Processo de incorporação de bem permanente vigência 5 Eliminação

Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão.
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J3.04.02 Processo de incorporação de bem permanente (animal) vigência 10 Eliminação

Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão.
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J3.04.03 Processo de incorporação de bem permanente (acervo) 5 1
Guarda 

Permanente

J3.04.04 Processo de avaliação de bem permanente com ou sem origem  vigência 5 Eliminação

Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão. 
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J3.05.01 Planilha de cadastro de movimentação de bem permanente 1 1
Guarda 

Permanente

J3.05.02 Processo de transferência de bem permanente vigência 5 Eliminação

Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão.
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J3.02 Cadastramento 
de veículos

J3.04 Incorporação 
patrimonial de bens 
permanentes

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J3.05 Movimentação 
de bens permanentes

J3. CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS PERMANENTES (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J3.05.03 Processo de transferência de bem permanente (animal) vigência 5 Eliminação

Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão.
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J3.05.04 Processo de transferência de bem permanente (acervo) 1 1
Guarda 

Permanente

J3.06.01 Processo de inventário físico de bens permanentes 
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

J3.06.02 Processo de inventário físico de bens permanentes (animal)
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

J3.06.03 Processo de inventário físico de bens permanentes (acervo)
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

J3.07.01 Processo de baixa de bem permanente
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

Especificar o bem e o tipo de baixa 
no detalhamento.

J3.07.02 Processo de baixa de bem permanente (animal)
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

Especificar o bem e o tipo de baixa 
no detalhamento.

J3.07.03 Processo de baixa de bem permanente (acervo)
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

Especificar o bem e o tipo de baixa 
no detalhamento.

J3.07.04 Processo de baixa de bem permanente não localizado no inventário
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

Especificar o bem e o tipo de baixa 
no detalhamento.

J3.07.05 Processo de baixa de bem permanente por doação para outra instituição
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

Especificar o bem e a instituição 
no detalhamento. 

J3.08 Baixa patrimonial 
de bens especiais

J3.08.01 Processo de baixa de bem especial
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

Especificar o bem no 
detalhamento.

J3.06 Elaboração de 
inventário físico de 
bens permanentes

J3.07 Baixa patrimonial 
de bens permanentes

J3. CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS PERMANENTES (SUBFUNÇÃO)
J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J3.05 Movimentação 
de bens permanentes
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J4.01.01 Processo de autorização de uso de bem imóvel vigência 15 Eliminação

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do contrato.

J4.01.02 Processo de cessão de uso de bem imóvel vigência 15 Eliminação

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do contrato.

J4.01.03 Processo de concessão de uso de bem imóvel vigência 15 Eliminação

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do contrato.

J4.01.04 Processo de empréstimo de bem imóvel vigência 15 Eliminação

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
contrato de uso do imóvel.

J4.01.05 Processo de permissão de uso de bem imóvel vigência 15 Eliminação

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do contrato.

J4.01.06 Processo de transferência de bem imóvel vigência 10
Guarda 

Permanente

Especificar o endereço do imóvel 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade.

J4.02 Controle de 
hospedagem de 
visitantes em bens 
imóveis

J4.02.01
Processo de controle de hospedagem. Pode incluir solicitação de reserva, 
guia de recolhimento e nota fiscal.

5 1 Eliminação

J4.01 Administração 
de uso de bens 
imóveis

J4. GESTÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J5.01.01 Termo de permissão de uso de bem permanente vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a devolução 
do bem.

J5.01.02 Processo de empréstimo de bem permanente (animal) vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a devolução 
do bem.

J5.02.01
Processo de instalação, manutenção e conservação de equipamento ou 
mobiliário 

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

J5.02.02 Solicitação de serviço em equipamento ou mobiliário 1 1 Eliminação
A vigência esgota com a execução 
do serviço.

J5.03.01 Processo de dimensionamento de frota de veículos 5 1
Guarda 

Permanente
J5.03.02 Relatório demonstrativo de frota 5 1 Eliminação

J5.04.01
Pasta de veículo. Pode incluir nota fiscal, certificado de registro, 
licenciamento e seguro obrigatório.

vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J5.04.02 Solicitação de identificação de veículo e/ou embarcação 1 1 Eliminação

J5.04.03

Pasta da embarcação. Pode incluir nota fiscal, Provisão de Registro de 
Propriedade Marítima, título de inscrição da embarcação, apólice de 
seguro, boletim de atualização de embarcações, boletim simplificado de 
atualização de embarcações, boletim de cadastramento de embarcações 
miúdas, cartão de lotação, memorial descritivo e termo de 
responsabilidade da embarcação.

vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J5.04.04 Certificado de armador 5 1
Guarda 

Permanente

J5.04 Controle de 
documentação de 
veículos e 
embarcações

Gestão de uso de equipamentos e mobiliário

J5. GESTÃO DE USO DE BENS PERMANENTES (SUBFUNÇÃO)

Gestão de uso de veículos e embarcações

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J5.01 Controle de uso 
de equipamentos e 
mobiliário

J5.02 Controle de 
instalação, 
manutenção e 
conservação de 
equipamentos e 
mobiliário

J5.03 
Dimensionamento de 
frota de veículos

153



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J5.04.05

Pasta de certificações obrigatórias da embarcação. Pode incluir certificado 
de livre prática, de inspeção (anual), internacional de segurança e de 
registro de equipamentos, de prevenção da poluição por esgoto, de 
gerenciamento por segurança, internacional de prevenção da poluição do 
ar, internacional de proteção para navios, de classe, de prevenção de 
poluição por óleo, de segurança de construção, de segurança de rádio, 
internacional de arqueação, internacional de borda livre, de balsas e 
extintores, de compensação de agulha magnética, de segurança de 
navegação e de licença de rádio.

vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da validade dos certificados.

J5.04.06 Rol de embarcações 5 1
Guarda 

Permanente

J5.04.07 Livro de plano de manutenção de segurança e salvatagem da embarcação vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J5.04.08 Relatório de reunião de segurança da embarcação 5 1 Eliminação
J5.05.01 Solicitação de veículo 6 1 Eliminação

J5.05.02
Processo de controle de tráfego de veículo. Pode incluir formulário de 
controle de tráfego, autorização de viagem, checklist (retirada e 
devolução) e disco e/ou fita de tacógrafo.

6 1 Eliminação
Especificar o modelo e a placa do 
veículo no detalhamento.
Abrir processo anual por veículo.

J5.05.03 Processo de controle de multa de infração de trânsito de veículo 6 1 Eliminação
Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão.

J5.05.04

Processo administrativo disciplinar (multa de trânsito). Pode incluir 
notificação de multa, certidão de prontuário do condutor, notificação de 
instauração de procedimento administrativo para suspenção ou cassação 
do direito de dirigir e relatório. 

vigência 10
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a aplicação 
da pena disciplinar.

J5.05.05 Autorização para conduzir veículo 4 1 Eliminação

J5.05.06 Cartão de isenção de pagamento de pedágio vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da validade do cartão.

J5.05.07 Cronograma de uso da embarcação 5 1
Guarda 

Permanente

J5.05.08 Caderno de controle de uso da embarcação vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do caderno.

J5.04 Controle de 
documentação de 
veículos e 
embarcações

J5.05 Controle de 
tráfego, de 
empréstimo e de 
serviços executados 
por veículos e 
embarcações

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)
J5. GESTÃO DE USO DE BENS PERMANENTES (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J5.05.09

Pasta de autorização de saída da embarcação. Pode incluir passe de saída, 
pedido de despacho, declaração geral da embarcação, lista de tripulantes, 
de passageiros ou tripulantes não aquaviários e declaração de estação de 
rádio.

1 1 Eliminação  

J5.05.10 Diário de bordo vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do diário.

J5.05.11 Diário de estação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do diário.

J5.05.12 Diário de máquina vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do diário.

J5.05.13 Livro de registro de mensagens de rádio vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

J5.06.01 Processo administrativo disciplinar (sinistro) vigência 10
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a aplicação 
da pena disciplinar.

J5.06.02 Processo de ressarcimento de danos do fundo de sinistro
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

J5.06.03 Processo de ressarcimento de danos a veículo de terceiros
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

J5.07.01 Solicitação de serviço de manutenção de veículo e embarcação 6 1 Eliminação
J5.07.02 Cartão de combustível 1 1 Eliminação
J5.07.03 Relatório de frota de veículos (mensal) 1 5 Eliminação  

J5.07.04 Livro de registro de lixo da embarcação vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J5.08 Recolhimento de 
veículos

J5.08.01 Planilha de cadastro de recolhimento de veículo 1 1
Guarda 

Permanente
J5.09 Inscrição de 
veículo particular em 
regime de 
quilometragem

J5.09.01 Planilha de cadastro de inscrição de veículo 5 2 Eliminação

J5.05 Controle de 
tráfego, de 
empréstimo e de 
serviços executados 
por veículos e 
embarcações

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)
J5. GESTÃO DE USO DE BENS PERMANENTES (SUBFUNÇÃO)

J5.06 Sinistro com 
veículos e 
embarcações

J5.07 Controle de 
manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos e 
embarcações

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J6.01 Aquisição de 
bens de consumo

J6.01.01 Processo de aquisição de bem de consumo
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o bem e a modalidade 
no detalhamento.

J6.02 Aquisição de 
bens de consumo com 
verba de convênio (de 
agências de fomento e 
de outras instituições) 

J6.02.01
Processo de aquisição de bem de consumo com verba de convênio (de 
agência de fomento e de outras instituições)

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação
Especificar o bem e a modalidade 
no detalhamento.

J6.03 Aquisição de 
bens permanentes

J6.03.01 Processo de aquisição de bem permanente 
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o bem e a modalidade 
no detalhamento.

J6.04 Aquisição de 
bens permanentes 
com verba de 
convênio (de agências 
de fomento e de 
outras instituições)

J6.04.01
Processo de aquisição de bem permanente com verba de convênio (de 
agência de fomento e de outras instituições)

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação
Especificar o bem e a modalidade 
no detalhamento.

J6.05.01 Processo de doação de bem de consumo
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o bem no 
detalhamento.

J6.05.02 Processo de doação de bem permanente  vigência 12 Eliminação

Especificar o bem no 
detalhamento. 
A vigência esgota com a baixa do 
bem.

J6.06.01 Processo de alienação de bem de consumo
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o bem e a modalidade 
no detalhamento.

J6.06.02 Processo de alienação de bem permanente
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o bem e a modalidade 
no detalhamento.

J6.05 Aquisição por 
doação à Universidade

J6. CONTROLE DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (SUBFUNÇÃO)

J6.06 Alienação de 
bens

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J6.07 Contratação de 
serviço

J6.07.01 Processo de contratação de serviço 
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o serviço contratado 
no detalhamento.                             

J6.08.01 Processo de controle de pagamento de prestação de serviço 
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o número do processo 
no detalhamento, classificado em 
J6.07.01.                                            

J6.08.02 Livro de registro de ocorrências de prestação de serviço 
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Anotar o número do processo no 
livro, classificado em J6.07.01.                                          

J6.08.03 Processo de auditoria de contratação de serviço de saúde vigência 12 Eliminação

Especificar o número do processo 
no detalhamento, classificado em 
J6.07.01.
A vigência esgota com a decisão 
final.

J6.09 Contratação de 
serviço com verba de 
convênio (de agências 
de fomento e de 
outras instituições)

J6.09.01
Processo de contratação de serviço com verba de convênio (de agência de 
fomento e de outras instituições)

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação
Especificar o serviço contratado 
no detalhamento.                            

J6.08 Controle de 
pagamento de 
prestação de serviço

J6. CONTROLE DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (SUBFUNÇÃO)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J6.10 Controle de 
documentação 
trabalhista de 
prestação de serviço

J6.10.01 Processo de controle de documentação trabalhista 
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o número do processo 
no detalhamento, classificado em 
J6.07.01.

J6.11 Cadastramento e 
acompanhamento de 
fornecedores

J6.11.01 Processo de cadastro de fornecedores 2 5 Eliminação

J6.12 Emissão de 
atestado de 
capacidade técnica

J6.12.01 Processo de atestado de capacidade técnica 1 5 Eliminação
Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão.

DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)
J6. CONTROLE DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J7.01.01 Processo de importação de bem de consumo
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

J7.01.02 Processo de importação de bem permanente
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

J7.01.03 Processo de importação de contratação de serviço
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

J7.02.01
Processo de importação de bem de consumo com verba de convênio (de 
agência de fomento e de outras instituições)

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação

J7.02.02
Processo de importação de bem permanente com verba de convênio (de 
agência de fomento e de outras instituições)

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação

J7.02.03
Processo de importação de contratação de serviço com verba de convênio 
(de agência de fomento e de outras instituições)

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação

J7.03 Credenciamento 
e habilitação de 
despachante 
aduaneiro

J7.03.01 Processo de credenciamento e habilitação de despachante aduaneiro vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

J7.04 Credenciamento 
para isenção de taxas 
em procedimentos de 
importação

J7.04.01 Processo de credenciamento para isenção de taxa 1 1
Guarda 

Permanente
Especificar a taxa no 
detalhamento.

J7. CONTROLE DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO OU EXPORTAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

J7.02 Análise, controle 
e execução de ações 
necessárias para 
importação ou 
exportação com verba 
de convênio (de 
agências de fomento e 
de outras instituições)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J7.01 Análise, controle 
e execução de ações 
necessárias para 
importação ou 
exportação

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J8.01.01 Requisição de compra 1 1 Eliminação

J8.01.02 Balancete de almoxarifado (mensal)
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

J8.01.03 Inventário de almoxarifado (anual)
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

J8.02.01 Requisição de entrada de material 
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

J8.02.02 Laudo de inspeção 5 1 Eliminação

J8.02.03 Ficha de controle de estoque
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

J8.03 Distribuição de 
materiais

J8.03.01 Requisição de material
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

J8.04 Arrolamento e 
baixa de materiais

J8.04.01 Processo de baixa de material
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

Especificar o bem no 
detalhamento.

J8. CONTROLE DE ALMOXARIFADO (SUBFUNÇÃO)

J8.02 Recebimento e 
conferência de 
materiais

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J8.01 Formação de 
estoque ou reposição 
de materiais
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J9.01 Auditoria 
referente a materiais e 
patrimônio

J9.01.01 Processo de auditoria referente a materiais e patrimônio vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a decisão 
final.

J9. AUDITORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO (SUBFUNÇÃO)
J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J10.01 Sinistro de bens 
patrimoniais

J10.01.01 Processo de sinistro de bem patrimonial 5 5
Guarda 

Permanente
Especificar o bem e o tipo de 
sinistro no detalhamento.

J10.02 
Acompanhamento de 
danos ao patrimônio

J10.02.01
Processo de danos ao patrimônio público. Pode incluir registro de 
ocorrências e termo de compromisso.

5 5 Eliminação

J10. GESTÃO DE SINISTRO E DANOS AO PATRIMÔNIO (SUBFUNÇÃO)
J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J11.01 
Acompanhamento de 
programas de 
materiais e patrimônio

J11.01.01
Processo de acompanhamento de programa de materiais e patrimônio. 
Pode incluir material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do programa.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J11. GESTÃO DE PROGRAMAS DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

J12.01 Consulta 
referente a materiais e 
patrimônio

J12.01.01 Processo de consulta referente a materiais e patrimônio 5 1 Eliminação  

DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

J12. CONSULTA REFERENTE A MATERIAIS E PATRIMÔNIO (SUBFUNÇÃO)
J. MATERIAIS E PATRIMÔNIO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

L1.01.01 Normas referentes a recursos agropecuários vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

L1.01.02 Manual de normas e procedimentos referente a recursos agropecuários vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

L1.01 Regulamentação 
de atividades de 
recursos 
agropecuários

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

L1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA RECURSOS AGROPECUÁRIOS (SUBFUNÇÃO)
L. RECURSOS AGROPECUÁRIOS (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

L2.01.01 Plano agrícola (anual) 1 1
Guarda 

Permanente

L2.01.02 Relatório de produção agrícola 1 1
Guarda 

Permanente

L2.01 Elaboração e 
execução de 
planejamento agrícola 
anual

L. RECURSOS AGROPECUÁRIOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

L2. GESTÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

L3.01.01 Certidão de nascimento do animal vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o óbito do 
animal.

L3.01.02 Certificado de registro genealógico 5 5
Guarda 

Permanente

L3.01.03 Livro de registro de nascimento vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

L3.01.04 Livro de registro de óbito vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

L3.01.05 Livro de registro de ocorrências referente a controle zootécnico vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

L3.02.01 Livro de registro de reprodução por monta natural vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

L3.02.02 Livro de registro de reprodução por inseminação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

L3.03.01 Calendário de vacinação 1 1 Eliminação

L3.03.02 Processo de movimentação de animais. Pode incluir relatório. 5 10 Eliminação  

L3.01 Controle 
zootécnico

L3.02 Reprodução 
animal

L3.03 
Acompanhamento do 
manejo

L. RECURSOS AGROPECUÁRIOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

L3. GESTÃO DE ATIVIDADES PECUÁRIAS (SUBFUNÇÃO)

167



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

L4.01 Controle de 
qualidade de produtos 
de origem animal

L4.01.01 Planilha de registro de análises 5 1
Guarda 

Permanente

L4.02.01 Processo de produção de produtos de origem animal 5 1 Eliminação

L4.02.02
Processo de comercialização de produtos de origem animal. Pode incluir 
relatório.

5 1 Eliminação  

L4.03 Comercialização 
de grãos, madeiras, 
ração e silagem

L4.03.01
Processo de produção de produtos de origem vegetal. Pode incluir 
relatório.

5 1 Eliminação  

L4. PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL (SUBFUNÇÃO)
L. RECURSOS AGROPECUÁRIOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

L4.02 Produção e 
comercialização de 
carne (derivados), leite 
(derivados) e ovos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

L5.01 
Acompanhamento de 
programas de recursos 
agropecuários

L5.01.01
Processo de acompanhamento de programa de recursos agropecuários. 
Pode incluir material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

L5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE RECURSOS AGROPECUÁRIOS (SUBFUNÇÃO)

PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

L. RECURSOS AGROPECUÁRIOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

L6.01 Consulta 
referente a recursos 
agropecuários

L6.01.01 Processo de consulta referente a recursos agropecuários 5 1 Eliminação  

L6. CONSULTA REFERENTE A RECURSOS AGROPECUÁRIOS (SUBFUNÇÃO)
L. RECURSOS AGROPECUÁRIOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M1.01.01 Normas referentes a recursos tecnológicos vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

M1.01.02 Manual de normas e procedimentos referente a recursos tecnológicos vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

M1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA RECURSOS TECNOLÓGICOS (SUBFUNÇÃO)

M1.01 
Regulamentação de 
atividades de recursos 
tecnológicos

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M2.01 Gestão de 
serviços de e-mail e 
ambientes de 
colaboração

M2.01.01 Solicitação de serviço referente a e-mail e a ambiente de colaboração 1 1 Eliminação  

M2.02 Solicitação de 
domínio

M2.02.01 Processo de solicitação de domínio 1 1
Guarda 

Permanente

M2.03.01 Processo de hospedagem de máquina virtual de alto desempenho vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da prestação de serviço.

M2.03.02 Processo de hospedagem de servidor de alto desempenho vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da prestação de serviço.

M2.04 Gestão de 
máquinas virtuais

M2.04.01 Processo de solicitação de máquina virtual vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da atividade.

M2.05 Instalação e 
manutenção de 
servidores de alto 
desempenho

M2.05.01 Processo de instalação e/ou manutenção de servidor de alto desempenho vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da atividade.

M2.06 Hospedagem 
de sites

M2.06.01 Processo de hospedagem de site vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da atividade.

M2. GESTÃO DE RECURSOS DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE ALTO DESEMPENHO (SUBFUNÇÃO)

M2.03 Solicitação de 
recursos de 
computação de alto 
desempenho

M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M3.01 Solicitação de 
serviços multimídia

M3.01.01 Solicitação de serviço de multimídia 1 1 Eliminação

M3.02 Elaboração de 
projetos audiovisuais 

M3.02.01 Projeto audiovisual 1 1
Guarda 

Permanente

M3.03 Gravação, 
produção e 
reprodução de 
documentos

M3.03.01
Solicitação de serviço de gravação, produção e reprodução de 
documentos

1 5 Eliminação

M3. GESTÃO DE RECURSOS DE MULTIMÍDIA E AUDIOVISUAL (SUBFUNÇÃO)
M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M4.01.01
Solicitação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos, redes 
e ramais

1 1 Eliminação

M4.01.02 Processo de instalação e manutenção de equipamentos, redes e ramais 1 1 Eliminação

M4.02 Solicitação de 
instalação de telefone 
público

M4.02.01 Solicitação de instalação de telefone público 1 1 Eliminação

M4.03.01 Solicitação de serviço de rede cabeada e sem fio 1 1
Guarda 

Permanente
 

M4.03.02 Projeto de rede 1 1
Guarda 

Permanente

M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS

M4.01 Instalação e 
manutenção de 
equipamentos de 
telecomunicações, 
redes de 
computadores e 
ramais

M4.03 Gestão de 
redes

OBSERVAÇÕES

M4. GESTÃO DE TELEFONIA E REDES DE INFORMÁTICA (SUBFUNÇÃO)

DESTINAÇÃO
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M5.01.01 Solicitação de serviço de sistema corporativo 1 5 Eliminação

M5.01.02 Projeto de desenvolvimento de sistema vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

M5.01.03 Plano de instalação e implantação de sistema corporativo vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

M5.01.04 Roteiro de teste de sistema corporativo 1 1
Guarda 

Permanente
M5.02.01 Solicitação de serviço para desenvolvimento de aplicativo 1 5 Eliminação  

M5.02.02 Projeto de desenvolvimento de aplicativo vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

M5.02.03 Plano de instalação e implantação de aplicativo vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

M5.02.04 Roteiro de teste de aplicativo 1 1
Guarda 

Permanente

M5.03 Análise para 
aquisição de software

M5.03.01 Solicitação de serviço para aquisição de software 1 5 Eliminação  

M5.04.01 Solicitação de licença de software 1 5 Eliminação  

M5.04.02 Licença de software vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da licença.

PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

M5. GESTÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS, APLICATIVOS E SOFTWARES (SUBFUNÇÃO)

M5.01 Gestão de 
sistemas corporativos

M5.02 
Desenvolvimento de 
aplicativos

M5.04 Gestão de 
licenças de software

M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M6.01.01 Solicitação de serviço referente a banco de dados 1 5 Eliminação

M6.01.02 Projeto de banco de dados vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do projeto.

M6.02.01 Projeto de aplicação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do projeto.

M6.02.02 Modelo de dados vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do projeto.

M6.02.03 Dicionário de dados vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do projeto.

M6.02.04 Processo de pedido de replicação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do projeto.

M6.02 Gestão de 
dados

M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

M6.01 Gestão de 
bancos de dados

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

M6. GESTÃO DE BANCOS DE DADOS E REPOSITÓRIOS DIGITAIS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M7.01 Análise de 
incidentes de 
segurança tecnológica

M7.01.01 Solicitação de serviço referente à segurança tecnológica 1 5 Eliminação

M7.02.01 Solicitação de certificado digital 1 5 Eliminação  

M7.02.02 Certificado digital vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da validade do certificado.

M7.03 Gestão de 
registros de acesso e 
atividade em sistemas 
tecnológicos

M7.03.01 Lista de registro de acesso vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
desativação do sistema.

M7.04 Controle de 
acesso físico a 
sistemas tecnológicos

M7.04.01 Lista de registro de atividade vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
desativação do sistema.

M7.05 Gestão de 
antivírus e ameaças 
digitais

M7.05.01 Solicitação de antivírus 1 5 Eliminação  

M7. GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SUBFUNÇÃO)
M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)

M7.02 Gestão de 
certificados digitais

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

177



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M8.01 
Acompanhamento de 
programas de recursos 
tecnológicos

M8.01.01
Processo de acompanhamento de programa de recursos tecnológicos. 
Pode incluir material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

DESTINAÇÃO

M8. GESTÃO DE PROGRAMAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS (SUBFUNÇÃO)
M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

M9.01 Consulta 
referente a recursos 
tecnológicos

M9.01.01 Processo de consulta referente a recursos tecnológicos 5 1 Eliminação  

M9. CONSULTA REFERENTE A RECURSOS TECNOLÓGICOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

M. RECURSOS TECNOLÓGICOS (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N1.01.01 Normas referentes a recursos orçamentários e financeiros vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

N1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente a recursos orçamentários e 
financeiros

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

N1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (SUBFUNÇÃO)

N1.01 
Regulamentação de 
atividades de recursos 
orçamentários e 
financeiros

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N2.01 Elaboração de 
proposta de diretriz 
orçamentária

N2.01.01 Processo de diretriz orçamentária 3 1
Guarda 

Permanente

N2.02 Elaboração de 
proposta orçamentária

N2.02.01 Processo de elaboração de proposta orçamentária 3 1
Guarda 

Permanente

N2.03 Aprovação de 
orçamento

N2.03.01 Processo de aprovação de orçamento 3 1
Guarda 

Permanente

N2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (SUBFUNÇÃO)
N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N3.01.01 Relatório de controle orçamentário 1 1
Guarda 

Permanente

N3.01.02 Relatório de dotação orçamentária 1 1
Guarda 

Permanente

N3.01.03 Relatório de remanejamento orçamentário 1 1
Guarda 

Permanente

N3.02 Elaboração de 
programação 
orçamentária

N3.02.01 Processo de programação da despesa orçamentária
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.03 Estimativa da 
despesa

N3.03.01 Processo de estimativa da despesa
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.04.01 Nota de reserva
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.04.02 Nota de anulação de reserva
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.04.03 Nota de empenho
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.04.04 Nota de anulação de empenho
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.04.05 Nota de reforço de empenho
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.04.06 Nota de lançamento de liquidação da despesa
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.04 Reserva de 
recursos, emissão de 
empenhos e liquidação 
das despesas

N3. EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (SUBFUNÇÃO)

N3.01 Abertura e 
controle orçamentário

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N3.04.07 Ordem bancária
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.04.08
Processo de adiantamento. Pode incluir nota de empenho, solicitação de 
adiantamento, requisição de verba, prestação de contas, parecer e termo 
de abono.

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação  

N3.05 
Remanejamentos 
financeiros

N3.05.01 Remanejamento financeiro
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.06 Solicitação de 
recursos

N3.06.01 Processo de solicitação de recurso 
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação  

N3.07.01 Processo de pagamento de devolução da receita
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.07.02 Guia de recolhimento da receita 5 1 Eliminação

N3.08.01
Processo de folha de pagamento (mensal). Pode incluir os comprovantes 
de FGTS, INSS e relatório de gastos com pessoal e reflexos.

1 30 Eliminação  

N3.08.02 Processo de folha de pagamento avulsa 1 30 Eliminação
N3.08.03 Processo de folha de pagamento retroativo 1 30 Eliminação
N3.08.04 Processo de folha de pagamento de férias 1 30 Eliminação
N3.08.05 Processo de folha de pagamento de décimo terceiro 1 30 Eliminação

N3.08.06 Processo de folha de pagamento de adiantamento de décimo terceiro 1 30 Eliminação

N3.08.07 Processo de folha de pagamento de rescisão contratual 1 30 Eliminação

N3.08.08 Processo de folha de pagamento de rescisão contratual complementar 1 30 Eliminação

N3.08.09 Processo de folha de pagamento do navio 1 30 Eliminação

Execução e controle de pagamentos e recebimentos

N3.04 Reserva de 
recursos, emissão de 
empenhos e liquidação 
das despesas

N3.08 Execução de 
folha de pagamento

N3. EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (SUBFUNÇÃO)

N3.07 Devolução da 
receita

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N3.08.10 Processo de folha de pagamento de banca examinadora
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.08.11 Processo de folha de pagamento de estagiário
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.08.12 Processo de folha de pagamento de bolsista
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.08.13 Processo de folha de pagamento de monitor
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.08.14 Processo de folha de pagamento de honorários
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.09.01 Processo de comprovante de pagamento
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.02
Processo de pagamento com verba de convênio (de agência de fomento e 
de outras instituições)

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação

N3.09.03
Processo de devolução de saldo de verba de convênio (de agência de 
fomento e de outras instituições)

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação

N3.09.04 Processo de pagamento de ajuda de custo
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.05 Processo de pagamento de aluguel
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.06 Processo de pagamento de anuidade de órgão ou entidade de classe
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.08 Execução de 
folha de pagamento

N3.09 Execução de 
outros pagamentos

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
N3. EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N3.09.07 Processo de pagamento de auxílio
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.08 Processo de pagamento de caução
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.09 Processo de pagamento de conta de utilidade pública
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

Especificar a concessionária no 
detalhamento.

N3.09.10 Processo de pagamento de contratação de serviço 
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o número do processo 
no detalhamento, classificado em 
J6.07.01 ou J6.09.01.                                                  

N3.09.11 Processo de pagamento de depósito judicial
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

N3.09.12 Processo de pagamento de desembaraço alfandegário
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.13 Processo de pagamento de diária
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.14 Processo de pagamento de direito autoral
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.15 Processo de pagamento de obras e serviços de engenharia
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

Especificar o número do processo 
no detalhamento, classificado em 
G3.01.01.

N3.09.16 Processo de pagamento de FGTS
Até a aprovação 

das contas
30 Eliminação

N3.09 Execução de 
outros pagamentos

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
N3. EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N3.09.17 Processo de pagamento de fornecedor
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

N3.09.18 Processo de pagamento de indenização vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
das fases recursal e executória.

N3.09.19 Processo de pagamento de INSS
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.09.20 Processo de pagamento de IR 2 5 Eliminação

N3.09.21 Processo de pagamento de ISS
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.09.22 Processo de pagamento de PASEP
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N3.09.23 Processo de pagamento de precatório vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a quitação 
do precatório.

N3.09.24 Processo de pagamento de seguro
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09.25 Processo de pagamento de taxa, imposto e tributo
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

Especificar a taxa ou imposto no 
detalhamento.

N3.09.26 Processo de pagamento de multa 
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

N3.09.27 Processo de pagamento de multa por falta de indicação de condutor
Até a aprovação 

das contas
12 Eliminação

N3.10 Remessa 
financeira 
internacional

N3.10.01 Processo de pagamento de remessa financeira internacional
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.09 Execução de 
outros pagamentos

N3. EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N3.11.01 Formulário de recolhimento de recurso financeiro
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.11.02 Formulário de recebimento de recurso financeiro
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.11.03 Processo de doação clausulada
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

N3.11.04 Processo de doação não clausulada
Até a aprovação 

das contas
5

Guarda 
Permanente

N3.12.01 Extrato de conciliação bancária
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.12.02 Boletim de caixa (diário)
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.13 Controle de 
reembolso

N3.13.01 Processo de pagamento de reembolso
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.14.01 Boletim de controle geral de contas bancárias
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.14.02 Resumo de entradas e saídas
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N3.14.03 Tíquete alimentação cancelado 1 1 Eliminação

DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕESATIVIDADES

N3.11 Recolhimento 
de recursos 
financeiros

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
N3. EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (SUBFUNÇÃO)

N3.14 Elaboração de 
boletim de caixa

N3.12 Conciliação 
bancária
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N4.01 Solicitação de 
recursos a agências de 
fomento e a outras 
instituições

N4.01.01
Processo de solicitação de recurso à agência de fomento e outra 
instituição

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação

N4.02.01 Declaração de regularidade econômica e financeira
Até a aprovação 

das contas
20 Eliminação

N4.02.02 Formulário de liquidação da despesa
Até a aprovação 

das contas
20 Eliminação

N4.03 
Acompanhamento de 
execução financeira 
com verba de agências 
de fomento

N4.03.01 Relatório de execução financeira
Até a aprovação 

das contas
20 Eliminação

N4.04 Análise técnica 
referente à 
caracterização 
financeira de 
convênios celebrados 
com a Universidade

N4.04.01 Parecer técnico referente à caracterização financeira de convênios
Até a aprovação 

das contas
20 Eliminação

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
N4. CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

N4.02 
Acompanhamento de 
execução financeira de 
convênios celebrados 
com órgãos da esfera 
federal
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N4.05.01

Processo de prestação de contas de verba de convênio (de agência de 
fomento e de outras instituições). Pode incluir relatório de execução fiscal 
e financeira, certidão, relação de pagamentos realizados, relatório 
consolidado das receitas e despesas, conciliação bancária, extratos 
bancários, comprovante de recolhimento de saldo, nota fiscal, fatura, 
regulamento para contratação de obras e serviços e relação de: 
beneficiários, bens adquiridos e serviços contratados.

Até a aprovação 
das contas

20 Eliminação
Anexar o termo de quitação de 
prestação de contas em N4.05.02. 

N4.05.02
Processo de quitação de contas de verba de convênio (de agência de 
fomento e de outras instituições). Inclui termo de quitação de prestação 
de contas.

1 1
Guarda 

Permanente
Abrir processo único por Unidade 
ou Órgão.

N4.06 Remanejamento 
de recursos 
orçamentários de 
convênio

N4.06.01 Remanejamento de recursos de convênio
Até a aprovação 

das contas
20 Eliminação

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
N4. CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

N4.05 Prestação de 
contas de verba de 
convênio (de agências 
de fomento e de 
outras instituições)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N5.01.01 Lista de cancelamento de restos a pagar
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.02 Livro de restos a pagar
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.03 Livro das receitas efetuadas
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.04 Relatório de regularização de esboço de empenho
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.05 Relatório de devolução financeira da receita orçamentária
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.06 Relatório de devolução financeira da receita extraorçamentária
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.07 Relatório de restos a pagar de exercício anterior
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.08 Balancete financeiro
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.09 Formulário de acerto de cota financeira
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.10
Planilha de cadastro de conta contábil da receita orçamentária e 
extraorçamentária

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação

N5.01.11 Remanejamento de recursos orçamentário e extraorçamentário
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01 Controle de 
contabilidade

DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

N5. CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL (SUBFUNÇÃO)
N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES

190



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N5.01.12 Extrato bancário para controle financeiro
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.13 Relatório de reconciliação bancária
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.14 Relatório de apuração das receitas 
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.15 Relatório das despesas efetuadas
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação  

N5.01.16 Relatório de liquidação a vencer
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação  

N5.01.17 Relatório de apuração de PASEP
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação  

N5.01.18 Relatório da receita arrecadada
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação  

N5.01.19 Papeleta de apuração da receita
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação  

N5.01.20 Relatório de fechamento contábil de balancete
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.21
Solicitação de remanejamento e suplementação orçamentária da 
Universidade junto à Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação

N5.01.22 Livro diário
Até a aprovação 

das contas
1

Guarda 
Permanente

N5.01 Controle de 
contabilidade

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
N5. CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N5.01.23 Livro razão
Até a aprovação 

das contas
1

Guarda 
Permanente

N5.01.24 Balanço geral
Até a aprovação 

das contas
1

Guarda 
Permanente

N5.01.25 Relatório de movimentação contábil
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.26 Plano de contas sintético e analítico
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.27 Planilha de alteração orçamentária
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.28 Relatório de transferência patrimonial
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.01.29 Relatório de lançamento patrimonial
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.02.01 Guia de recolhimento de FGTS e de informações à Previdência Social
Até a aprovação 

das contas
30 Eliminação

N5.02.02 Relação de empregados 1 30 Eliminação

N5.02.03 Guia de recolhimento de INSS
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N5.02.04 Guia de recolhimento de ISS
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.02.05 Guia de recolhimento de IRRF 2 5 Eliminação

N5.02 Controle 
tributário fiscal

N5.01 Controle de 
contabilidade

N5. CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕESDOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N5.02.06 Guia de recolhimento de PIS ou PASEP
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N5.02.07 Guia de apuração de ICMS
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.02.08 Guia de recolhimento de IAMSPE
Até a aprovação 

das contas
10 Eliminação

N5.02.09 Declaração de IRRF 1 5 Eliminação

N5.02.10 Processo de restituição de pagamento em duplicidade (IR, ISS, INSS)
Até a aprovação 

das contas
5 Eliminação

N5.02.11 Declaração de débitos e créditos de tributos federais 2 10 Eliminação
N5.02.12 Certidão negativa de débitos (federal e estadual) 2 10 Eliminação

N5.02 Controle 
tributário fiscal

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
N5. CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N6.01.01 Lista de auditoria orçamentária 1 1 Eliminação

N6.01.02 Processo de auditoria orçamentária e financeira vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a decisão 
final.

N6. AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

N6.01 Auditoria e 
perícia orçamentária e 
financeira

N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

N7.01 Consulta 
referente a recursos 
orçamentários e 
financeiros

N7.01.01 Processo de consulta referente a recursos orçamentários e financeiros 5 1 Eliminação  

N7. CONSULTA REFERENTE A RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (SUBFUNÇÃO)
N. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P1.01.01 Normas referentes a recursos humanos vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

P1.01.02 Manual de normas e procedimentos referente a recursos humanos vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

P1.01.03 Tabela de vencimentos vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de nova 
tabela.

P1.01.04 Tabela de plantão de serviços médicos vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de nova 
tabela.

P1.01.05 Tabela de verbas de representação vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de nova 
tabela.

P1.02.01 Processo de estudo de plano de classificação de funções 5 5
Guarda 

Permanente

P1.02.02 Processo de alteração de plano de classificação de funções 5 5
Guarda 

Permanente

P1.02.03
Processo de estudo de movimentação na carreira de servidor técnico e 
administrativo. Pode incluir portaria, procedimento, cronograma e ata.

5 5
Guarda 

Permanente
 

P1.02.04
Processo de estudo de progressão na carreira de servidor docente. Pode 
incluir portaria, procedimento, cronograma e ata.

5 5
Guarda 

Permanente
 

P1.02.05 Formulário de coleta de dado salarial 5 1 Eliminação

P1.02.06 Quadro ou relatório de dados de pesquisa salarial 5 1
Guarda 

Permanente

P1.02.07 Processo de acompanhamento de benefícios 5 5
Guarda 

Permanente
 

P1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA OS RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)

P1.01 Regulamentação 
de atividades de 
recursos humanos

P1.02 Elaboração de 
estudos com vistas ao 
estabelecimento de 
políticas de recursos 
humanos

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P2.01 Autorização 
para contratação de 
docentes temporários

P2.01.01 Processo de autorização para contratação de docente temporário 5 5
Guarda 

Permanente

P2.02 Criação e 
distribuição de cargos 
docentes

P2.02.01
Processo de distribuição de cargo docente. Pode incluir planejamento 
institucional, solicitação de cargo e portaria de distribuição ou 
redistribuição de cargo docente.

5 5
Guarda 

Permanente
 

P2.03.01

Processo de aumento de quadro de emprego público. Pode incluir 
solicitação para contratação de servidor técnico e administrativo, 
autorização de emprego público e portaria de distribuição ou 
redistribuição de emprego público.

5 5
Guarda 

Permanente
 

P2.03.02

Processo de gerenciamento de quadro de emprego público. Pode incluir 
solicitação para contratação de servidor técnico e administrativo, 
autorização de emprego público e portaria de distribuição ou 
redistribuição de emprego público.

5 5
Guarda 

Permanente
 

P2.03 Expansão e 
gerenciamento de 
empregos públicos

P2. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)
P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P3.01.01
Processo de concurso para livre-docente. Pode incluir programa, edital, 
modelo de prova, lista de pontos, cédula de notas, ata, relatório final, 
check-list, recurso e parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o número do edital do 
concurso no detalhamento.
A vigência esgota com o término 
da validade do concurso.

P3.01.02
Pasta de inscrição e seleção para concurso de livre-docente. Pode incluir 
formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), lista de 
presença e prova preenchida.

vigência 2 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
P3.01.01.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 2 
anos, a partir do término da 
validade do concurso, quando 
esgota a vigência. 

P3.01.03 Processo de expedição de diploma de livre-docente vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a retirada 
do diploma.

P3.02.01

Processo de concurso para docente. Pode incluir autorização de cargo, 
portaria de distribuição de cargo, programa, edital, modelo de prova, lista 
de pontos, cédula de notas, ata, relatório final, check-list, recurso e 
parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a categoria e o número 
do edital do concurso no 
detalhamento.
A vigência esgota com o término 
da validade do concurso.

P3.02.02
Pasta de inscrição e seleção de concurso para docente. Pode incluir 
formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), lista de 
presença e prova preenchida.

vigência 2 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos nomeados em 
P3.02.01. 
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 2 
anos, a partir do término da 
validade do concurso, quando 
esgota a vigência. 

OBSERVAÇÕES

P3. SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)

P3.01 Organização de 
concurso público para 
obtenção de título de 
livre-docente

DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES

P3.02 Organização de 
concurso público para 
ingresso na carreira 
docente
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P3.03.01
Processo seletivo para docente. Pode incluir autorização do claro, 
programa, edital, modelo de prova, ata, relatório final, recurso e parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a categoria e o número 
do edital do processo seletivo no 
detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da validade do processo seletivo.

P3.03.02
Pasta de inscrição e seleção de processo seletivo para docente. Pode 
incluir formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), lista 
de presença e prova preenchida.

vigência 2 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
P3.03.01. 
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 2 
anos, a partir do término da 
validade do processo seletivo, 
quando esgota a vigência. 

P3.04.01

Processo de concurso para servidor técnico e administrativo. Pode incluir 
autorização para contratação, portaria de distribuição ou redistribuição de 
emprego público, edital, modelo de prova, gabarito, convocação, relatório 
final, recurso e parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a função e o número 
do edital do concurso no 
detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da validade do concurso.

P3.04.02
Pasta de inscrição e seleção de concurso para servidor técnico e 
administrativo. Pode incluir formulário de inscrição, documentos (de 
acordo com o edital), lista de presença, prova e gabarito preenchido.

vigência 2 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
P3.04.01.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 2 
anos, a partir do término da 
validade do concurso, quando 
esgota a vigência. 

P3.03 Organização de 
processo seletivo de 
contrato temporário 
para docentes

P3.04 Organização de 
concurso público para 
servidores técnicos e 
administrativos

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)
P3. SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P3.05.01

Processo de capacitação e aperfeiçoamento de servidor. Pode incluir 
projeto, programa, material de divulgação, material didático, publicação, 
formulário de inscrição, lista de expedição de certificados, registro 
fotográfico e/ou audiovisual e relatório financeiro e de atividades.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome da atividade 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

P3.05.02 Lista de presença em capacitação e aperfeiçoamento  vigência 2 Eliminação

A vigência esgota com o término 
da atividade. 
Eliminar o documento se a lista de 
expedição de certificados constar 
em P3.05.01. 

P3.05.03 Questionário de avaliação de curso de capacitação de servidor 1 1 Eliminação
Eliminar o documento se os dados 
e informações forem 
sistematizados em P3.05.01.

P3.05.04
Formulário de levantamento de necessidade de capacitação ou 
treinamento

5 1 Eliminação

P3.06.01

Processo de movimentação na carreira de servidor técnico e 
administrativo. Pode incluir portaria, edital, lista de critérios, 
procedimentos, cronograma, ata, lista de classificados, recurso, parecer e 
check-list.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

P3.06.02 Formulário de avaliação de servidor vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P3.06.03 Currículo vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
atualização do currículo.

P3.06 Avaliação de 
servidores

P3. SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)
P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P3.05 Capacitação e 
aperfeiçoamento de 
servidores
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P3.06.04
Processo de progressão na carreira docente. Pode incluir edital, planilha 
de critérios de avaliação, lista de classificados, recurso e parecer. 

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

P3.06.05 Requerimento de inscrição de avaliação docente vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P3.06.06 Memorial vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
atualização do memorial.

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)
P3. SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P3.06 Avaliação de 
servidores
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P4.01.01

Processo de contrato de servidor CLT. Pode incluir termo de contrato, 
portaria de distribuição ou redistribuição de emprego público, edital, 
documentos pessoais e acadêmicos, formulário de acumulação de cargos, 
atestado de saúde ocupacional e admissional, declaração de antecedentes 
civil e criminal, comprovante de eleição, termo de ciência e notificação, 
check-list, formulário de adicional noturno, adicional de insalubridade ou 
periculosidade, alteração de função, alteração de horário, alteração de 
jornada de trabalho, atualização de dados pessoais, cadastro de 
dependente (auxílio creche, assistência médico-hospitalar, IR e salário 
família), cadastro de consignação, designação ou cessação de função 
administrativa de estrutura, enquadramento na carreira, estorno de 
pagamento, incorporação de verba de representação, perfil 
profissiográfico previdenciário (PPP), proporcionalização ou isenção do 
desconto de INSS, reintegração, rescisão contratual, retificação de dados 
do trabalhador, transferência interna ou externa de Unidade ou Órgão, 
relatório de doses de radiação ionizante de monitoramento individual e 
termo de compromisso, e autorização para desconto em folha.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.01.02 Ficha de registro de empregado de servidor CLT vigência 10
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.01.03 Ficha financeira de servidor CLT 1 10
Guarda 

Permanente

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS

P4.01 
Acompanhamento da 
vida funcional de 
servidores CLT

PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P4. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA VIDA FUNCIONAL (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P4.02.01

Processo de contrato de servidor autárquico. Pode incluir formulário de 
adicional de insalubridade, alteração de função, alteração de horário, 
alteração de jornada de trabalho, atualização de proventos para fins de 
pensão, auxílio funeral, atualização de dados pessoais, cadastro de 
dependente (auxílio creche, assistência médico-hospitalar, IR e salário 
família), cadastro de falecimento, complementação salarial, cadastro de 
consignação, designação ou cessação de função administrativa de 
estrutura, dispensa ou exoneração do cargo, estorno de pagamento, 
gratificação noturna, incorporação de verba de representação, 
readaptação, reintegração, transferência interna ou externa de Unidade 
ou Órgão, relatório de doses de radiação ionizante de monitoramento 
individual e termo de compromisso, e autorização para desconto em 
folha.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.02.02 Ficha de assentamento de servidor autárquico vigência 10
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.02.03 Ficha financeira de servidor autárquico 1 10
Guarda 

Permanente

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P4.02 
Acompanhamento da 
vida funcional de 
servidores autárquicos

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)
P4. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE VIDA FUNCIONAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P4.03.01

Processo de contrato de servidor docente. Pode incluir autorização do 
claro, edital, documentos pessoais e acadêmicos, declaração de 
antecedentes civil e criminal, formulário de acumulação de cargos, 
certificado de sanidade e capacidade física, contrato em caráter 
temporário, termo de ciência e notificação, projeto de pesquisa,  check-
list, formulário de alteração de regime de trabalho, atualização de 
proventos para fins de pensão, auxílio funeral, atualização de dados 
pessoais, cadastro de dependente (auxílio creche, assistência médico-
hospitalar, IR e salário família), cadastro de falecimento, cadastro de 
consignação, designação ou cessação de função administrativa de 
estrutura, dispensa ou exoneração do cargo, estágio probatório no regime 
de trabalho, estorno de pagamento, incorporação de verba de 
representação, licença de regime de trabalho, exercício liminar, 
nomeação, prorrogação de contrato, provimento de cargo, reintegração, 
transferência interna ou externa de Unidade ou Órgão, relatório de doses 
de radiação ionizante de monitoramento individual e termo de 
compromisso.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.03.02 Ficha de assentamento de servidor docente vigência 10
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.03.03 Ficha financeira de servidor docente 1 10
Guarda 

Permanente

P4.03.04 Livro de registro de termo de posse na carreira docente vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

P4.04 Nomeação para 
provimento de cargo 
docente

P4.04.01

Processo de nomeação docente. Pode incluir edital, documentos pessoais 
e acadêmicos, declaração de acumulação de cargo, parecer 
circunstanciado, plano de pesquisa, relatório de trabalho e portaria de 
nomeação.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.03 
Acompanhamento da 
vida funcional de 
servidores docentes

OBSERVAÇÕES
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO

P4. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE VIDA FUNCIONAL (SUBFUNÇÃO)
P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P4.05.01

Processo de acumulação de cargo, emprego ou função pública. Pode 
incluir declaração de acumulação de cargos e horário, documentos 
pessoais, comprovante de vínculo, aposentadoria ou afastamento, edital, 
ato decisório, pedido de reconsideração, recurso e parecer.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.05.02 Relatório de acumulação de cargos e função pública 5 10 Eliminação

P4.06 Atualização de 
Carteira de Trabalho e 
Previdência Social

P4.06.01
Pasta de controle de atualização de Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. Pode incluir recibo.

1 1 Eliminação

P4.07.01
Processo de comissionamento. Pode incluir convite, requerimento, 
documentos pessoais e acadêmicos, plano de trabalho, carga horária e 
comunicado de cessação.

vigência 30 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do comissionamento. 

P4.07.02
Processo de designação de livre provimento. Pode incluir documentos 
pessoais, formulário de acumulação, portaria de designação em comissão, 
apostila de enquadramento na carreira e comunicado de cessação.

vigência 30 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.07.03
Processo de professor sênior. Pode incluir currículo, plano de atividade e 
termo de colaboração.

vigência 30 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do docente com o 
programa. 

P4.07.04
Processo de professor visitante. Pode incluir justificativa acadêmica, 
projeto de pesquisa, plano de trabalho, currículo e relatório de atividades.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
do vínculo do professor visitante 
com a Universidade.

P4.07.05
Processo de vinculação subsidiária. Pode incluir requerimento, termo de 
responsabilidade e plano de atividades.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da vinculação subsidiária. 

P4.07.06
Processo de prestação de serviço voluntário. Pode incluir currículo, plano 
de trabalho e termo de adesão ao serviço voluntário e de permissão de 
uso.

vigência 30 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da prestação de serviço 
voluntário.

P4.07 Controle de 
outras formas de 
colaboração 
acadêmica ou 
administrativa

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)
P4. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE VIDA FUNCIONAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P4.05 Acumulação de 
cargos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P4.08.01
Processo de credenciamento para exercício de atividades simultâneas. 
Pode incluir currículo, parecer de mérito e parecer do orientador.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.08.02 Processo de atividades simultâneas. Pode incluir relatório de atividades. vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.09 
Encaminhamento para 
concessão de visto de 
estrangeiro

P4.09.01

Processo de concessão de visto de estrangeiro. Pode incluir requerimento 
de autorização de trabalho, edital, documentos pessoais e acadêmicos, 
contrato de trabalho, declaração de repatriamento, guia de recolhimento 
da União, de INSS e de FGTS, nomeação do Reitor e recibo de IR.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P4.08 Credenciamento 
para exercício de 
atividades simultâneas

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)
P4. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE VIDA FUNCIONAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P5.01 Controle e 
acompanhamento de 
contagem de tempo 
de serviço de 
servidores CLT

P5.01.01

Processo de contagem de tempo de serviço de servidor CLT. Pode incluir 
formulário de complementação de aposentadoria, cadastro de férias, 
cadastro de pena de repreensão, comunicado de acidente de trabalho 
(CAT), licença (adoção, gala, gestante, luto, paternidade, prêmio e 
tratamento de saúde), previdência complementar, inclusão e exclusão de 
tempo de serviço (prestado à Universidade ou a outro órgão) e retificação 
de frequência.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P5.02 Controle e 
acompanhamento de 
contagem de tempo 
de serviço de 
servidores autárquicos

P5.02.01

Processo de contagem de tempo de serviço de servidor autárquico. Pode 
incluir formulário de abono de permanência, acidente de trabalho, 
aposentadoria, atualização de dados pessoais, atualização de proventos 
para fins de pensão, auxílio funeral, cadastro de férias, cadastro de 
dependente (auxílio creche, assistência médico-hospitalar, IR e salário 
família), cadastro de pena de repreensão, elaboração de contagem de 
tempo, isenção de contribuição previdenciária, isenção de IAMSPE, 
isenção de IR, licença (adoção, gala, gestante, luto, paternidade, prêmio e 
tratamento de saúde), previdência complementar, inclusão e exclusão de 
tempo de serviço (prestado à Universidade ou a outro órgão), previsão e 
revisão de aposentadoria e retificação de frequência.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P5. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO (SUBFUNÇÃO)

PRAZOS DE GUARDA (em anos)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P5.03 Controle e 
acompanhamento de 
contagem de tempo 
de serviço de 
servidores docentes

P5.03.01

Processo de contagem de tempo de serviço de servidor docente. Pode 
incluir formulário de abono de permanência, acidente de trabalho, 
aposentadoria, atualização de proventos para fins de pensão, atualização 
de dados pessoais, cadastro de dependente (auxílio creche, assistência 
médico-hospitalar, IR e salário família), de auxílio funeral, cadastro de 
pena de repreensão, cadastro de férias, elaboração de contagem de 
tempo, gratificação especial docente, inclusão e exclusão de tempo de 
serviço (prestado à Universidade ou a outro órgão), isenção de 
contribuição previdenciária, isenção de IAMSPE, isenção de IR, licença 
(adoção, gala, gestante, luto, paternidade, prêmio e tratamento de saúde), 
previdência complementar, previsão e revisão de aposentadoria e 
retificação de frequência.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P5.04 Expedição e 
homologação de 
tempo de contribuição

P5.04.01

Processo de expedição e homologação de certidão de tempo de 
contribuição. Pode incluir documentos pessoais, requerimento de 
certidão, declaração emitida pelo regime previdenciário, portaria de 
admissão ou nomeação, termo de aditamento contratual, portaria de 
exoneração ou dispensa, atestado de frequência, certidão negativa de 
débito, declaração de vida funcional e check-list.

vigência 60 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P5.05 Controle de 
contagem recíproca de 
tempo de contribuição

P5.05.01 Processo de compensação previdenciária 1 5
Guarda 

Permanente

P5.06 Controle de 
férias coletivas

P5.06.01
Processo de férias coletivas. Pode incluir lista de servidores e ofício à 
Delegacia Regional do Trabalho.

1 60 Eliminação
Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão. 

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)
P5. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P6.01 Concessão de 
auxílio educação 
especial

P6.01.01
Processo de auxílio educação especial. Pode incluir requerimento, laudo 
pericial, comprovante de matrícula em estabelecimento de educação.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P6.02 Controle de 
distribuição de cartões

P6.02.01
Pasta de controle de entrega de cartões. Pode incluir lista ou recibo de 
entrega, requerimento de 2ª via, boletim de ocorrência e comprovante de 
pagamento.

1 5 Eliminação  

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P6. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PARA RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)

209



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P7.01.01
Processo ou pasta de controle de frequência. Pode incluir boletim de 
frequência e documento comprobatório de consulta ou exame.

2 5 Eliminação

Abrir processo ou pasta mensal ou 
anual da Unidade ou Órgão. Em 
caso de ação trabalhista, 
desentranhar ou separar o 
documento, aguardar o término e 
recomeçar a contagem.

P7.01.02 Escala de plantão 1 1 Eliminação
P7.01.03 Escala de serviço 1 1 Eliminação

P7.02 Concessão de 
afastamento

P7.02.01

Processo de afastamento. Pode incluir solicitação de afastamento, carta 
convite, justificativa, folder do evento, comprovante de proficiência em 
língua estrangeira, declaração de ciência e inteiro teor, relatório de 
afastamento, plano de trabalho, ata de convenção de partido, registro de 
candidatura, documento de posse para cargo eletivo, termo de ciência de 
aditamento contratual, comprovante de quitação e suspensão de 
contrato.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P7.03 Solicitação de 
horário de estudante

P7.03.01
Processo de horário de estudante. Pode incluir requerimento e declaração 
da instituição de ensino.

2 2 Eliminação
Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão. 

P7.01 Controle de 
frequência

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P7. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P8.01 Controle de 
hora extra

P8.01.01
Processo de hora-extra. Pode incluir formulário de apontamento, 
justificativa e remanejamento de valores.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P8.02 Controle de 
pagamento de 
substituição

P8.02.01 Processo de substituição 2 10 Eliminação

P8.03.01
Processo de consignação bancária. Pode incluir formulário de cadastro ou 
cancelamento de consignação bancária.

5 10 Eliminação
Especificar a instituição no 
detalhamento. 

P8.03.02 Processo de cadastro de instituição financeira vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do convênio.

P8.03.03 Processo de cadastro de associação, grêmio e sindicato 1 5
Guarda 

Permanente

P8.04 Controle de 
pensão alimentícia

P8.04.01
Processo de pensão alimentícia. Pode incluir ofício do Poder Judiciário e 
documentos pessoais do pensionista.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P8.05 
Recadastramento de 
inativos

P8.05.01
Processo de recadastramento de inativo. Pode incluir formulário de 
recadastramento.

1 12 Eliminação
Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão. 

P8.03 Controle de 
consignação

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P8. CONTROLE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P9.01 Elaboração de 
relatórios de encargos 
sociais

P9.01.01 Certificado de entrega e relatório da RAIS 1 5 Eliminação

P9.02 Elaboração de 
relatórios de 
movimentação de 
pessoal

P9.02.01
Processo de movimentação de pessoal. Pode incluir termo de contrato, de 
ciência e de notificação, formulário de acumulação de cargos, portaria de 
distribuição ou redistribuição e edital.

5 1
Guarda 

Permanente
Especificar o número do edital do 
concurso no detalhamento. 

P9.03 Auditoria de 
aposentadoria

P9.03.01

Processo de auditoria de aposentadoria. Pode incluir portaria de 
aposentadoria, requerimento, documentos pessoais, certidão de tempo 
de contribuição, cota da Procuradoria Geral, termo de ciência e 
notificação, e formulário de cálculo de aposentadoria.

Até a aprovação 
das contas

60 Eliminação  

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P9. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P10.01.01 Agenda de consultas referente à medicina do trabalho 1 1 Eliminação
P10.01.02 Lista de solicitação de exame 1 1 Eliminação

P10.01.03
Processo do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO). Pode incluir relatório.

10 1
Guarda 

Permanente
Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão.

P10.01.04

Prontuário de saúde de servidor. Pode incluir ficha de atendimento, 
questionário de admissão, atestado de saúde ocupacional, formulário de 
encaminhamento para especialista com relatório, declaração e termo de 
reconhecimento de deficiência física, resultado de exames e ficha de 
controle de vacinação.

vigência 20 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P10.02.01 Certificado de Aprovação de Instalação (CAI) vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com o término 
da validade do certificado.

P10.02.02
Processo de registro no Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

P10.02.03 Declaração de instalação vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
atualização da declaração.

P10.02.04 Ficha de controle de entrega de EPI vigência 20 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P10.02.05 Mapa de acidentes de trabalho (anual) 1 1
Guarda 

Permanente

P10.02.06
Processo do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Pode 
incluir laudo técnico de condições ambientais de trabalho e relatório do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

vigência 1
Guarda 

Permanente

Abrir processo anual da Unidade 
ou Órgão.
A vigência esgota com o término 
da atividade.

P10.03.01 Aviso sobre condições de segurança no ambiente de trabalho 5 1 Eliminação

P10.03.02 Pasta da CIPA por mandato 2 1
Guarda 

Permanente
P10.03.03 Ficha de controle de inspeção de extintores 1 2 Eliminação

P10. CONTROLE DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SUBFUNÇÃO)
P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

P10.01 
Acompanhamento da 
medicina do trabalho

P10.02 
Acompanhamento da 
segurança do trabalho 
e do controle 
ambiental

PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕESATIVIDADES DOCUMENTOS

P10.03 Prevenção de 
acidentes de trabalho
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P10.03.04 Livro de registro de inspeção de trabalho vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

P10.03.05 Mapa de risco 3 1 Eliminação
P10.03.06 Planta de ambiente de trabalho e localização de extintores 3 1 Eliminação

P10.03.07 Processo de análise de acidente de trabalho e doenças profissionais 3 1
Guarda 

Permanente

P10.03.08
Processo de condições de risco no ambiente de trabalho. Pode incluir 
relatório.

5 1 Eliminação  

P10.03.09
Processo de eleição da CIPA. Pode incluir comunicado, edital, mapa de 
apuração e ata.

1 2
Guarda 

Permanente
 

P10.03.10
Processo de constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA)

1 2
Guarda 

Permanente

P10.03.11 Relatório de acidente de trabalho 5 1
Guarda 

Permanente

P10.04.01
Prontuário social de servidor. Pode incluir ficha de acompanhamento 
social e encaminhamento.

vigência 20 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P10.04.02 Formulário de acompanhamento de retorno ao trabalho vigência 20 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do servidor com a 
Universidade.

P10.05.01 Relatório de cálculo de blindagem vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
relatório.

P10.05.02
Relatório de análise de segurança de licenciamento de instalação 
radioativa na área de laboratório de pesquisa

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
relatório.

P10.05.03
Processo de licenciamento de instalação. Pode incluir plano de proteção 
radiológica e radiodiagnóstico (médico, odontológico e veterinário).

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o local da instalação no 
detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
da atividade.

P10.05.04
Laudo técnico de avaliação de condições ambientais de proteção 
radiológica

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
elaboração de novo laudo.

P10.04 
Acompanhamento da 
qualidade de vida de 
servidores

P10.05 Proteção 
radiológica

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)
P10. CONTROLE DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P10.03 Prevenção de 
acidentes de trabalho
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P10.05.05 Relatório de monitoramento ambiental 2 1
Guarda 

Permanente

P10.05.06 Relatório de gerenciamento de rejeitos radioativos 2 1
Guarda 

Permanente

P10.05.07
Memorial de cálculo para armazenamento e/ou eliminação de rejeitos 
radioativos

2 1
Guarda 

Permanente

P10.05.08
Pasta referente ao transporte de material radioativo. Pode incluir 
declaração de simples remessa, formulário de emergência e 
monitoramento de carga e descrição, e transferência de material.

2 1
Guarda 

Permanente
 

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)
P10. CONTROLE DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P10.05 Proteção 
radiológica
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P11.01 
Acompanhamento de 
programas de recursos 
humanos

P11.01.01
Processo de acompanhamento de programa de recursos humanos. Pode 
incluir material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

P11. GESTÃO DE PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

P12.01 Consulta 
referente a recursos 
humanos

P12.01.01  Processo de consulta referente a recursos humanos 5 1 Eliminação

P12. CONSULTA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS (SUBFUNÇÃO)
P. RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q1.01.01 Normas referentes à pesquisa vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

Q1.01.02 Manual de normas e procedimentos referente à pesquisa vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

Q1.02 Avaliação 
institucional de 
pesquisa e inovação

Q1.02.01 Relatório de avaliação institucional de pesquisa e inovação 5 1
Guarda 

Permanente

Q1.03 Elaboração de 
estudos relacionados à 
pesquisa e inovação

Q1.03.01 Relatório de estudo relacionado à pesquisa e inovação 5 1
Guarda 

Permanente

Q1.01 
Regulamentação de 
atividades de pesquisa

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

Q1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A PESQUISA (SUBFUNÇÃO)
Q. PESQUISA (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q2.01 Proposição e 
acompanhamento de 
projeto de pesquisa

Q2.01.01

Processo ou pasta de acompanhamento de projeto de pesquisa (com ou 
sem apoio financeiro). Pode incluir projeto, memória técnica, diário de 
campo, manual de procedimentos, relatório e parecer da Comissão de 
Ética.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da pesquisa.

Q2.02 Avaliação e 
acompanhamento de 
aspectos éticos da 
pesquisa

Q2.02.01

Pasta de avaliação e acompanhamento de aspectos éticos da pesquisa. 
Pode incluir carta protocolo, projeto de pesquisa, memória técnica, diário 
de campo, manual de procedimentos, orçamento da pesquisa, termo de 
consentimento livre e esclarecido, autorização para uso de animais, 
autorização do local de coleta de dados, detalhamento de procedimentos, 
parecer de liberação, relatório de conclusão e documentos (de acordo 
com a pesquisa).

vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da pesquisa.

Q2.03.01 Planilha de acompanhamento de grupo de pesquisa 1 1
Guarda 

Permanente

Q2.03.02 Relatório de acompanhamento de grupo de pesquisa vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da pesquisa.

Q2.04.01 Anais de eventos científicos 1 1
Guarda 

Permanente

Q2.04.02 Artigo de periódico 1 1
Guarda 

Permanente

Q2.04.03 Livro 1 1
Guarda 

Permanente

Q2.04.04 Paper 1 1
Guarda 

Permanente
Q2.05 Prestação de 
serviço de pesquisa e 
desenvolvimento USP 
Contratada

Q2.05.01 Processo de serviço de pesquisa e desenvolvimento – USP Contratada vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da atividade.

Q2.04 Divulgação de 
pesquisa

Q. PESQUISA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

Q2. GESTÃO DE PESQUISA (SUBFUNÇÃO)

Q2.03 Proposição e 
acompanhamento de 
grupos de pesquisa
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q2.06.01
Processo de premiação e/ou publicação de pesquisa. Pode incluir edital, 
regulamento, composição de comitê julgador, ata, resultado e trabalho 
premiado.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a premiação no 
detalhamento. 
A vigência esgota com a 
premiação.
Preservar o trabalho premiado ou 
representação deste. Caso não 
seja possível a guarda física, 
consultar o Arquivo Geral da USP.

Q2.06.02
Pasta de inscrição e seleção para premiação e/ou publicação de pesquisa. 
Pode incluir formulário de inscrição e documentos, de acordo com o 
edital.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a 
premiação.

Q2.06 Premiação de 
pesquisas

Q. PESQUISA (FUNÇÃO)
Q2. GESTÃO DE PESQUISA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q3.01 Proposição e 
acompanhamento de 
projeto de inovação 
tecnológica

Q3.01.01

Processo ou pasta de acompanhamento de projeto de inovação 
tecnológica (com ou sem apoio financeiro). Pode incluir projeto, planilha, 
memória técnica, diário de campo, ficha de pesquisa, manual de 
procedimentos, relatório e parecer da Comissão de Ética. 

vigência 2
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do projeto.

Q3.02.01 Processo de busca de marca 5 2 Eliminação
Q3.02.02 Processo de busca de patente 5 2 Eliminação
Q3.02.03 Processo de colidência de marca 5 2 Eliminação

Q3.02.04 Processo de depósito de marca 5 2
Guarda 

Permanente

Q3.02.05 Processo de depósito de patente 5 2
Guarda 

Permanente
Sigilo de 18 meses a partir da data 
do depósito.

Q3.02.06 Processo de regularização de titularidade da propriedade intelectual 5 2 Eliminação

Q3.02.07 Processo de registro de software 5 2
Guarda 

Permanente

Q3.02.08 Processo de registro de direito autoral 5 2
Guarda 

Permanente

Q3.02.09 Processo de regularização de patente 5 2
Guarda 

Permanente

Q3.02.10 Processo de registro de desenho industrial 5 2
Guarda 

Permanente

Q3.02.11 Processo de topografia de circuitos 5 2
Guarda 

Permanente

Q3.02.12 Processo de registro de cultivares 5 2
Guarda 

Permanente

Q3.03.01
Processo de contrato oneroso de fornecimento de tecnologia, licença de 
uso e exploração de patente (com exclusividade)

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.02
Processo de contrato oneroso de fornecimento de tecnologia, licença de 
uso e exploração de patente (sem exclusividade)

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.03
Processo de contrato não oneroso de fornecimento de tecnologia, licença 
de uso e exploração de patente (com exclusividade)

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.02 Controle de 
registro da 
propriedade 
intelectual

Q. PESQUISA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

Q3. GESTÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL (SUBFUNÇÃO)

Q3.03 Implementação 
de transferência 
tecnológica
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q3.03.04
Processo de contrato não oneroso de fornecimento de tecnologia, licença 
de uso e exploração de patente (sem exclusividade)

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.05 Processo de contrato oneroso de fornecimento de tecnologia vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.06 Processo de contrato não oneroso de fornecimento de tecnologia vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.07
Processo de contrato oneroso para concessão de licença para produção e 
exploração direta e exclusiva, e pelo direito de concessão de licenças de 
uso de programa de computador (software)

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.08
Processo de contrato não oneroso para concessão de licença para 
produção e exploração direta e exclusiva, e pelo direito de concessão de 
licenças de uso de programa de computador (software)

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.09 Processo de contrato de confidencialidade com empresas vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.10 Processo de contrato de transferência de material vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do contrato.

Q3.03.11
Processo de convênio com agência de fomento com vistas à transferência 
tecnológica

vigência 2
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

Q3.03.12 Processo de convênio com empresa com vistas à transferência tecnológica vigência 2
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

Q3.03.13
Processo de convênio com empresa e agência de fomento com vistas à 
transferência tecnológica

vigência 2
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

Q3.03.14
Processo de convênio com instituição de ensino superior com vistas à 
transferência tecnológica

vigência 2
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

Q3.03.15
Processo de convênio com instituição de ensino superior e agência de 
fomento com vistas à transferência tecnológica

vigência 2
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

Q. PESQUISA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

Q3. GESTÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL (SUBFUNÇÃO)

Q3.03 Implementação 
de transferência 
tecnológica
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q3.04.01 Processo de convênio para criação e implantação de parque tecnológico 5 1
Guarda 

Permanente

Q3.04.02 Processo de criação e implantação de parque tecnológico 5 1
Guarda 

Permanente

Q3.05.01
Processo de convênio para criação e implantação de incubadora de 
empresa de base tecnológica

vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

Q3.05.02
Processo de permissão de uso de espaço ou área para implantação de 
incubadora de empresa de base tecnológica

vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
da incubadora.

Q3.05.03 Processo de criação de incubadora de empresa de base tecnológica vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a extinção 
da incubadora.

Q3.06.01
Processo de premiação de projeto de inovação tecnológica e propriedade 
intelectual. Pode incluir edital, regulamento, composição de comitê 
julgador, ata, resultado e trabalho premiado.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar a premiação no 
detalhamento. 
A vigência esgota com a 
premiação.
Preservar o trabalho premiado ou 
representação deste. Caso não 
seja possível a guarda física, 
consultar o Arquivo Geral da USP.

Q3.06.02
Pasta de inscrição e seleção para premiação de projeto de inovação 
tecnológica e propriedade intelectual. Pode incluir formulário de inscrição 
e documentos, de acordo com o edital.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a 
premiação.

Q3.05 Criação e 
implantação de 
incubadora de 
empresas de base 
tecnológica

Q3.06 Premiação de 
projeto de inovação 
tecnológica e 
propriedade 
intelectual

Q3.04 Criação e 
implantação de parque 
tecnológico

Q. PESQUISA (FUNÇÃO)
Q3. GESTÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q4.01.01

Processo de planejamento para concessão de bolsa de pesquisa. Pode 
incluir edital, material de divulgação, composição de banca examinadora, 
comitê institucional, comissão de especialistas, resultado final, recurso e 
parecer.

5 1
Guarda 

Permanente

Especificar o tipo de bolsa e a 
agência de fomento no 
detalhamento.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

Q4.01.02
Pasta de inscrição e seleção para concessão de bolsa de pesquisa. Pode 
incluir formulário de inscrição e documentos, de acordo com o edital.

vigência 1 Eliminação

Classificar os documentos dos 
candidatos aprovados em 
Q4.01.03.
Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

Q4.01.03
Prontuário de pesquisador (com bolsa). Pode incluir prestação de contas, 
relatório de atividades, cartões de embarque, apólice de seguro saúde e 
documentos pessoais e acadêmicos.

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação  

Q4.02 Solicitação de 
apoio financeiro à 
pesquisa

Q4.02.01
Processo de apoio financeiro à pesquisa. Pode incluir prestação de contas 
(recurso institucional).

Até a aprovação 
das contas

5 Eliminação  

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

Q4.01 Solicitação e 
controle de bolsas de 
pesquisa

Q4. FOMENTO À PESQUISA (SUBFUNÇÃO)
Q. PESQUISA (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q5.01.01
Processo de acompanhamento de programa de pesquisa. Pode incluir 
material de divulgação. 

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

Q5.01.02
Processo de convênio de intercâmbio científico e cooperação 
internacional de pesquisa

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do convênio.

Q5.01.03
Processo de planejamento para intercâmbio científico e cooperação 
internacional. Pode incluir edital, material de divulgação, lista de projetos, 
resultado final, recurso e parecer.

2 1
Guarda 

Permanente

Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP. 

Q5.01.04
Pasta de inscrição e seleção para intercâmbio científico e cooperação 
internacional. Pode incluir proposta de projeto e documentos, de acordo 
com o edital.

vigência 1 Eliminação

Classificar os projetos aprovados 
em Q5.01.05. 
Os projetos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

Q5.01.05
Processo de acompanhamento de intercâmbio científico e cooperação 
internacional. Pode incluir projeto, parecer e relatório parcial e final.

vigência 5
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
do intercâmbio.

Q5.01 
Acompanhamento de 
programas de 
pesquisa

Q. PESQUISA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

Q5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE PESQUISA (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q5.02 
Acompanhamento do 
Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
Científica e/ou 
Iniciação em 
Desenvolvimento 
Tecnológico e 
Inovação

Q5.02.01

Processo de acompanhamento de bolsa do Programa Institucional de 
Iniciação Científica e/ou de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação. Pode incluir formulário de inscrição ou cancelamento e/ou 
substituição, projeto de pesquisa, documentos pessoais e acadêmicos, 
termo de outorga e aceitação de bolsa, parecer e relatório parcial e final.

3 1
Guarda 

Permanente
 

Q5.03 
Acompanhamento do 
Programa Institucional 
de Bolsas de Pré-
Iniciação Científica 
e/ou de Pré-Iniciação 
em Desenvolvimento 
Tecnológico e 
Inovação

Q5.03.01

Processo de acompanhamento do Programa Institucional de Pré-iniciação 
Científica e/ou Pré-iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. 
Pode incluir proposta de projeto, documentos pessoais e acadêmicos, 
comprovante de frequência, termo de outorga e relatório de atividades.

3 1
Guarda 

Permanente
 

Q5.04 
Acompanhamento de 
programa de pós-
doutorado

Q5.04.01

Processo de acompanhamento de programa de pós-doutorado. Pode 
incluir formulário de inscrição, currículo, projeto de pesquisa, parecer, 
documentos pessoais e acadêmicos, declaração de carga horária e de 
reconhecimento de direitos da propriedade intelectual, título de doutor, 
termo de outorga, aceitação de bolsa, compromisso e de ciência e 
permissão de uso, relatório parcial e final de atividades e parecer.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Universidade.

Q. PESQUISA (FUNÇÃO)
Q5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE PESQUISA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

Q6.01 Consulta 
referente à pesquisa

Q6.01.01 Processo de consulta referente à pesquisa 5 1 Eliminação

Q. PESQUISA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

Q6. CONSULTA REFERENTE À PESQUISA (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R1.01.01 Normas referentes à assistência à saúde humana vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

R1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente à assistência à saúde 
humana

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

R1.01 Regulamentação 
de atividades de 
assistência à saúde 
humana

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R2.01 Atendimento de 
emergência

R2.01.01
Pasta de atendimento diário. Pode incluir ficha de atendimento de pronto 
socorro.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota contados 20 
anos do último registro de 
atendimento.

R2.02 Atendimento 
ambulatorial

R2.02.01

Prontuário de paciente. Pode incluir formulário de atendimento 
ambulatorial, pronto-socorro ou obstetrícia, anamnese, prescrição 
médica, avaliação bucal, internação, adendo à internação, transferência 
interna ou externa, anestesia, recém-nascido, evolução clínica, retorno de 
consulta, isolamento de contato, pôndero-estatural, observação da 
mamada, assistência à enfermagem perioperatória, diagnóstico, evolução, 
prescrição, anotação, controles específicos (ingeridos, eliminados, sinais 
vitais, avaliação da dor e controle hídrico), seguimento alimentar, controle 
de culturas, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, oftalmologia, nutrição, 
serviço social de orientação para sepultamento de óbito, folha de 
prescrição e controle de diálise peritonial intermitente, declaração de 
regionalização, solicitação e resultado de exames e laudo, relatório 
médico, capa de prontuário, solicitação de internação, autorização de 
internação, termo de responsabilidade, termo de consentimento 
informado e esclarecido, solicitação de interconsulta, resumo de alta, 
orientação sobre medicação na alta, solicitação de medicamento, mapa de 
medicamento, dados de cirurgia, avaliação da anestesia, relatório de 
cirurgia, cartão de pré-natal, registro de parto, histórico da enfermagem 
para gestante e parto, declaração de nascido vivo, registro de vacinação, 
declaração de exame do pezinho, termo de recusa (exame do pezinho), 
resultado de triagem auditiva (teste da orelhinha), notificação de má-
formação, anotação intra e pós-operatória, relatório questionário de 
avaliação, check-list de administração de hemocomponentes, termo de 
guarda de medicamento e declaração de óbito.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota contados 20 
anos do último registro de 
atendimento.

R2.03.01 Agenda de consultas a pacientes 1 2 Eliminação

R2.03.02 Agenda de exames 1 2 Eliminação

R2.03 Agendamento 
de consultas e exames

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R2. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R3.01.01 Formulário de avaliação de atendimento de enfermagem 1 1 Eliminação

R3.01.02 Livro de relatório de enfermagem vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R3.01.03 Livro de encaminhamento interno de cadáver vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R3.01.04 Check list de enfermagem 1 1 Eliminação
R3.01.05 Formulário de aleitamento materno misto 2 1 Eliminação
R3.01.06 Formulário de controle de trauma mamilar 2 1 Eliminação
R3.01.07 Formulário de controle de úlcera por pressão 1 1 Eliminação
R3.01.08 Formulário de não conformidade 1 1 Eliminação
R3.01.09 Protocolo de cateter venoso central para inserção periférica 5 1 Eliminação

R3.01.10 Notificação de ocorrência 2 1
Guarda 

Permanente
R3.01.11 Planilha de medicamento controlado 1 1 Eliminação
R3.01.12 Relatório de passagem de plantão 1 1 Eliminação

R3.01 Atendimento de 
enfermagem

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R3. GESTÃO DE ENFERMAGEM (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R4.01.01 Solicitação de triagem 1 1 Eliminação

R4.01.02 Planilha de cadastro de paciente 1 1
Guarda 

Permanente

R4.02.01
Prontuário de paciente odontológico. Pode incluir formulário de 
anamnese odontológica, encaminhamento para especialidade, 
documentos pessoais e atestado.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota contados 20 
anos do último registro de 
atendimento.

R4.02.02 Agenda de consultas odontológicas 1 2 Eliminação

R4.01 Realização de 
triagem

R4.02 Tratamento 
odontológico

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R4. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R5.01.01 Solicitação de exame de paciente 1 1 Eliminação

R5.01.02
Formulário de encaminhamento para realização de exame (em órgão 
externo)

1 1 Eliminação

R5.01.03 Livro de registro de exames realizados vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R5.01.04 Livro de encaminhamento interno de exames de anatomia patológica vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R5.01.05 Livro de remessa de exames para outras instituições vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R5.01.06 Livro de recebimento de exame externo vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R5.01.07 Livro de registro de comunicados críticos vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R5.01.08 Laudo de exame de paciente 1 1
Guarda 

Permanente
 

R5.01.09 Lista de exames diários 5 1 Eliminação

R5.01.10 Registro fotográfico de paciente 1 1
Guarda 

Permanente

R5.01.11 Radiografia 1 1
Guarda 

Permanente

Entregar ao paciente os exames 
realizados. Os exames não 
retirados são de Guarda 
Permanente.

R5.01.12 Tomografia 1 1
Guarda 

Permanente

Entregar ao paciente os exames 
realizados. Os exames não 
retirados são de Guarda 
Permanente.

R5.01.13 Modelo de gesso 1 1
Guarda 

Permanente
R5.01.14 Lâmina anatomopatológica 10 1 Eliminação

R5.01.15
Planilha de indicadores de preparo não satisfatório para endoscopia e 
colonoscopia

5 1 Eliminação

R5.01.16 Planilha de indicadores de reação adversa ao contraste 5 1 Eliminação

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R5. REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO (SUBFUNÇÃO)

R5.01 Coleta e 
realização de exames

232



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R5.01.17 Planilha de indicadores de extravasamento de contraste 5 1 Eliminação
R5.01.18 Resultado de exame bruto 5 1 Eliminação
R5.01.19 Resultado de exame bruto de triagem neonatal 18 1 Eliminação
R5.01.20 Planilha de remessa de exames 1 1 Eliminação
R5.01.21 Formulário de retificação de laudo 5 1 Eliminação
R5.01.22 Formulário de convocação de nova coleta 5 1 Eliminação
R5.01.23 Formulário de troca de identificação 5 1 Eliminação
R5.01.24 Solicitação de exame (paciente externo) 5 1 Eliminação

R5.02.01 Formulário de anamnese 2 1
Guarda 

Permanente

R5.02.02 Relatório genético 2 1
Guarda 

Permanente

R5.02.03 Laudo de exame genético-clínico 2 1
Guarda 

Permanente

R5.02.04 Formulário de coleta genético-clínica 2 1
Guarda 

Permanente

R5.02.05 Laudo do cariótipo 2 1
Guarda 

Permanente

R5.02.06 Desenho de cromossomos 2 1
Guarda 

Permanente

R5.02.07 Cadastro de pacientes atendidos 2 1
Guarda 

Permanente

R5.02.08 Banco de dados genético 1 1
Guarda 

Permanente

R5.02 Avaliação 
genético-clínica

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)
R5. REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R5.01 Coleta e 
realização de exames
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R6.01.01 Censo diário de condições de alta 2 1 Eliminação
R6.01.02 Formulário de internação cirúrgica 1 1 Eliminação

R6.01.03 Laudo para solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) vigência 6 Eliminação
A vigência esgota com a alta do 
paciente.

R6.01.04
Formulário de comunicação de utilização de órtese, prótese e material 
especial (CUOPME)

vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com a alta do 
paciente.

R6.01.05
Laudo médico para solicitação e Autorização de Procedimento 
Ambulatorial (AIH/APAC)

vigência 6 Eliminação
A vigência esgota com a  
realização do procedimento.

R6.01.06 Formulário de avaliação por tempo de internação de paciente 1 1 Eliminação
R6.02 Controle de 
pertences de 
pacientes

R6.02.01 Livro de controle de pertences de paciente vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R6.01 Controle de 
internação

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R6. INTERNAÇÃO (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R7.01.01 Mapa cirúrgico 1 1 Eliminação
R7.01.02 Formulário de produção cirúrgica 2 1 Eliminação
R7.01.03 Boletim informativo de pacientes 1 1 Eliminação
R7.01.04 Formulário de limpeza  terminal de sala 1 1 Eliminação

R7.01.05 Livro de registro de anestesias vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R7.01.06 Livro de registro de cirurgias vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R7.01.07 Livro de registro de partos vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R7.01.08 Livro de registro de entrega de declarações de nascidos vivos vigência 15 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS

R7.01 Realização de 
cirurgias

PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R7. CONTROLE DE CIRURGIAS (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R8.01.01 Livro ou sistema de registro de atendimento vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o 
encerramento do livro, 
atualização ou elaboração de novo 
sistema.

R8.01.02 Questionário de entrevista 5 1 Eliminação
R8.01.03 Requerimento de frequência de atendimento 5 1 Eliminação
R8.01.04 Requerimento de comprovação de atendimento 5 1 Eliminação

R8.02.01 Projeto de atividade pedagógica e recreativa 1 1
Guarda 

Permanente

R8.02.02 Relatório de mediação 1 1 Eliminação

R8.03 
Acompanhamento de 
atendimento 
psicológico

R8.03.01
Prontuário de atendimento pisicológico. Pode incluir diagnóstico, 
protocolo para procedimento cirúrgico e parecer psicológico.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota contados 20 
anos do último registro de 
atendimento.

R8.04.01 Avaliação pré-operatória 1 1
Guarda 

Permanente
R8.04.02 Questionário de avaliação auditiva 1 1 Eliminação
R8.04.03 Questionário de autoavaliação 1 1 Eliminação
R8.04.04 Avaliação audiológica 1 1 Eliminação
R8.04.05 Ficha de controle de entrega de bateria para aparelho auditivo 1 1 Eliminação

DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R8. ATENDIMENTO COMPLEMENTAR (SUBFUNÇÃO)

R8.01 Prestação de 
assistência social

R8.02 
Desenvolvimento de 
atividades pedagógicas 
e recreativas a 
pacientes e a 
acompanhantes

R8.04 
Acompanhamento de 
atendimento 
fonoaudiológico

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R9.01.01 Solicitação de medicamento controlado não padronizado 2 1 Eliminação
R9.01.02 Solicitação de medicamento controlado (por setor) 2 1 Eliminação
R9.01.03 Formulário de controle de anestesia (por paciente) 5 1 Eliminação
R9.01.04 Receita de medicamento controlado (antirretroviral) 2 1 Eliminação
R9.01.05 Receita de medicamento de controle especial 2 1 Eliminação
R9.01.06 Notificação de receita de medicamento controlado 2 1 Eliminação

R9.01.07 Talonário de notificação de receita de medicamento controlado vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do talonário.

R9.01.08 Notificação de receita de medicamento (talidomida) 10 1 Eliminação
R9.01.09 Termo de responsabilidade e esclarecimento (talidomida) 10 1 Eliminação

R9.01.10
Termo de recebimento de medicamento controlado com validade 
estendida

5 1 Eliminação

R9.01.11
Termo de recebimento de medicamento controlado com validade 
estendida (talidomida)

10 1 Eliminação

R9.02.01 Solicitação de medicamento (por setor) 1 1 Eliminação

R9.02.02 Receita de medicamento 1 1 Eliminação
R9.02.03 Lista de consumo de medicamento (mensal) 1 1 Eliminação

R9.03.01 Livro de receituário de antirretroviral vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R9.03.02 Livro de registro específico de medicamento controlado vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R9.03.03 Livro de registro específico de medicamento (talidomida) vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R9.03.04 Livro de controle de dispensação de medicamento (talidomida) vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R9.03.05 Nota de transferência de medicamento 2 1 Eliminação
R9.03.06 Nota de transferência de medicamento (talidomida) 10 1 Eliminação
R9.03.07 Nota de registro de devolução de medicamento (talidomida) 10 1 Eliminação
R9.03.08 Fatura ou recibo de medicamento controlado 2 1 Eliminação
R9.03.09 Fatura ou recibo de medicamento controlado (talidomida) 10 1 Eliminação
R9.03.10 Lista de controle de estoque de medicamento 2 4 Eliminação
R9.03.11 Lista de entrega de medicamento 1 1 Eliminação
R9.03.12 Relatório de doses de medicamento dispensado (mensal) 2 1 Eliminação
R9.03.13 Relatório de controle de estoque de medicamento 2 1 Eliminação

R9. CONTROLE E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUBFUNÇÃO)

R9.02 Dispensação de 
medicamentos

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R9.01 Administração e 
dispensação de 
medicamentos 
controlados

R9.03 Controle de 
estoque de 
medicamentos

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R9.03.14 Relatório de controle de estoque de medicamento (talidomida) 10 1 Eliminação

R9.03.15 Relatório de controle de estoque de medicamento controlado (anual) 5 1
Guarda 

Permanente
R9.03.16 Relatório de medicamento e materiais entregues 2 1 Eliminação
R9.03.17 Termo de inutilização de medicamento controlado 1 5 Eliminação
R9.03.18 Termo de inutilização de medicamento controlado (talidomida) 10 1 Eliminação

R9.03.19 Inventário de medicamentos 1 1
Guarda 

Permanente

R9.04.01 Relatório de controle de vacina 2 1
Guarda 

Permanente
R9.04.02 Formulário de recebimento de vacina 2 5 Eliminação

R9.04.03 Relatório de campanha de vacina 1 1
Guarda 

Permanente

R9.04.04 Formulário de registro de vacina 5 1
Guarda 

Permanente

R9.04.05 Boletim de vacina 5 1
Guarda 

Permanente

R9.04.06 Planilha de controle de doses de vacinas aplicadas 1 1
Guarda 

Permanente

R9.04.07 Notificação de evento adverso pós-vacina 1 1
Guarda 

Permanente

R9.05.01 Livro de registro de ocorrências para farmacovigilância vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R9.05.02 Notificação de desvio de qualidade 2 5 Eliminação
R9.05.03 Formulário de queixa técnica de medicamento 2 5 Eliminação
R9.06.01 Relatório de manipulação de medicamento 2 1 Eliminação
R9.06.02 Relatório de unitarização de medicamento 2 1 Eliminação

R9.07.01 Ata de reunião referente à padronização de medicamentos e saneantes 2 1
Guarda 

Permanente

R9.07.02 Formulário de inclusão de medicamento 1 1
Guarda 

Permanente

R9. CONTROLE E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUBFUNÇÃO)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R9.04 Controle de 
vacinas

R9.05 Investigação de 
medicamentos

R9.06 Manipulação de 
medicamentos

R9.07 Padronização de 
medicamentos e 
saneantes

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

R9.03 Controle de 
estoque de 
medicamentos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R10.01.01 Prescrição dietética 2 1 Eliminação
R10.01.02 Mapa de dietas 1 1 Eliminação
R10.01.03 Diário do dietário 1 1 Eliminação
R10.01.04 Diário do lactário 1 1 Eliminação
R10.01.05 Cardápio do hospital 1 1 Eliminação

R10.01.06 Relatório estatístico de produção de refeições 1 1
Guarda 

Permanente

R10.01.07 Folheto de orientação nutricional vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
folheto.

R10. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA HOSPITALAR (SUBFUNÇÃO)

R10.01 Apoio 
nutricional dietético

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R11.01.01 Livro ou sistema de registro de doadoras vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o 
encerramento do livro, 
atualização ou elaboração de novo 
sistema.

R11.01.02 Livro de controle de atendimentos de consulta vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R11.01.03 Livro de registro de coletas domiciliares vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R11.01.04 Diário de controle de distribuição de leite 5 1 Eliminação
R11.01.05 Planilha de controle de pasteurização de leite 5 1 Eliminação

R11. GESTÃO DE BANCO DE LEITE MATERNO (SUBFUNÇÃO)

R11.01 Controle de 
banco de leite 
materno

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R12.01.01

Prontuário de paciente de atendimento domiciliar. Pode incluir solicitação 
de assistência domiciliar, histórico, evolução clínica, diagnóstico e 
prescrição de enfermagem, avaliação da fisioterapia, da fonoaudiologia e 
do serviço social, resultado de exame e declaração de óbito.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota contados 20 
anos do último registro de 
atendimento.

R12.01.02 Planilha de registro de paciente 1 1
Guarda 

Permanente
R12.01.03 Agenda de atendimentos domiciliares 1 1 Eliminação

R12.01.04 Livro de controle de visitas domiciliares a pacientes vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R12.01.05 Formulário de controle de dispensação de materiais 1 1 Eliminação

R12. ATENDIMENTO DOMICILIAR A PACIENTES (SUBFUNÇÃO)
R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R12.01 
Acompanhamento de 
atendimento 
domiciliar
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R13.01.01 Livro ou sistema de registro de controle de entrada de corpo e necropsia vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o 
encerramento do livro, 
atualização ou elaboração de novo 
sistema.

R13.01.02

Pasta de realização de necropsia. Pode incluir boletim de ocorrência, 
autorização policial, formulário de liberação de cadáver, questionário de 
história pregressa, termo de esclarecimento sobre a realização de 
necropsia, autorização de uso de material orgânico para ensino e 
pesquisa, declaração de óbito, relatório de encaminhamento de cadáver 
ao IML.

5 1 Eliminação  

R13.01.03 Bloco histológico de parafina 20 1 Eliminação
R13.01.04 Lâmina histológica 10 1 Eliminação

R13.01.05 Laudo de necropsia 5 1
Guarda 

Permanente
R13.01.06 Solicitação de laudo de necropsia 5 1 Eliminação
R13.01.07 Solicitação de peça anatômica ou do corpo inteiro 5 1 Eliminação
R13.01.08 Termo de responsabilidade de recebimento de peça anatômica 5 1 Eliminação

R13.02 Remoção para 
o IML de corpos 
suspeitos de morte 
violenta ou de causa 
não identificada

R13.02.01 Formulário de transferência ao IML e de retirada de cadáver do IML 5 1 Eliminação

R13.03.01 Solicitação de embalsamamento ou formolização 5 1 Eliminação
R13.03.02 Atestado de embalsamamento ou formolização 5 1 Eliminação
R13.03.03 Autorização de incisão para retirada de excesso de líquido 5 1 Eliminação

R13.03.04
Formulário de liberação de cadáver para formolização ou 
embalsamamento em órgão externo

5 1 Eliminação

R13.04 Registro de 
óbito de corpos não 
reclamados

R13.04.01 Comprovante de informação à delegacia sobre pessoas desaparecidas 5 1 Eliminação

R13.05.01 Guia de encaminhamento de cadáver para sepultamento 5 1 Eliminação

R13.05.02 Comprovante de sepultamento fornecido pelo cemitério 5 1 Eliminação

R13.05.03 Registro de óbito pelo Serviço Funerário Municipal (SFMSP) 5 1 Eliminação

R13.01 Realização de 
necropsia em caso de 
óbitos por moléstia 
mal definida e/ou sem 
assistência médica

R13.03 Realização de 
embalsamamento e 
formolização

R13.05 
Encaminhamento para 
sepultamento de 
corpos não 
reclamados

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R13. NECROPSIA (SUBFUNÇÃO)
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R14.01.01 Planilha de soluções e meios 1 1 Eliminação
R14.01.02 Tabela de rastreamento de kits 1 1 Eliminação
R14.01.03 Relatório para a Polícia Federal 1 1 Eliminação
R14.01.04 Relatório de testes rápidos 1 1 Eliminação
R14.01.05 Relatório de produção (mensal) 1 1 Eliminação

R14.01.06
Planilha de controle de temperatura de equipamento. Pode incluir 
autoclave, refrigerador, freezer, estufa, banho-maria etc.

1 1 Eliminação  

R14.01.07 Planilha de controle de produto de desinfecção 5 1 Eliminação
R14.01.08 Planilha de indicadores de limpeza de equipamento 5 1 Eliminação
R14.01.09 Formulário de montagem de carro 1 1 Eliminação
R14.01.10 Formulário de troca de material 1 1 Eliminação
R14.01.11 Solicitação de serviço para equipamento, material e produto 1 1 Eliminação
R14.01.12 Formulário de previsão de material (diária) 1 1 Eliminação
R14.01.13 Planilha de controle de equipamento 5 1 Eliminação

R14.01.14 Formulário de controle de caixa de material consignado para reposição 1 1 Eliminação

R14.01.15
Pasta de material de implante consignado. Pode incluir solicitação de 
material especial, órtese e prótese.

5 1 Eliminação  

R14.01.16 Formulário de teste de autoclave 5 1 Eliminação
R14.01.17 Fita de esterilização de autoclave e termodesinfestadora 5 1 Eliminação

R14.01.18
Formulário de controle de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamento

2 1
Guarda 

Permanente

R14.01.19 Formulário de controle de calibração de equipamento 2 1
Guarda 

Permanente
R14.01.20 Formulário de avaliação de equipamento 5 1 Eliminação
R14.01.21 Planilha de controle de cabine de segurança 5 1 Eliminação
R14.01.22 Formulário de controle de água reagente 5 1 Eliminação
R14.01.23 Formulário de avaliação de fornecedor 3 1 Eliminação

R14.01.24
Planilha de controle de produção de reagente, de reativo e meio de 
cultura

5 1 Eliminação

R14. CONTROLE DE QUALIDADE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SUBFUNÇÃO)

R14.01 Controle de 
equipamentos, 
materiais e produtos

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R14.01.25 Planilha de controle de estoque de reagente e insumo 5 1 Eliminação

R14.01.26 Planilha de controle de qualidade de equipamento 1 1
Guarda 

Permanente

R14.01.27
Formulário de controle e teste de equipamento de carro de parada 
cardiorrespiratória 

1 1 Eliminação

R14.01.28 Formulário de controle de equipamento de glicemia 1 1 Eliminação
R14.02.01 Planilha de controle de esterilização de material 1 1 Eliminação

R14.02.02 Relatório de esterilização 1 1
Guarda 

Permanente
R14.02.03 Teste de demonstrativo de processo de esterilização (diária) 1 1 Eliminação
R14.02.04 Formulário de controle de material particular 1 1 Eliminação
R14.02.05 Recibo de material encaminhado para esterilização externa 1 1 Eliminação
R14.02.06 Formulário de controle de rouparia 1 1 Eliminação
R14.02.07 Planilha de indicadores de qualidade de material esterilizado 1 1 Eliminação

R14.03.01 Certificado de licença de funcionamento vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da licença.

R14.03.02 Certificado de equipamento vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da validade do certificado.

R14.03.03 Certificado de calibração de instrumento vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da validade do certificado.

R14.03.04 Termo de visita de órgão fiscalizador 2 1
Guarda 

Permanente

R14.03.05 Relatório de auditoria interna e externa 2 1
Guarda 

Permanente

R14.04.01 Livro de registro de pacientes vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R14.04.02 Livro de registro de internação vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R14. CONTROLE DE QUALIDADE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SUBFUNÇÃO)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R14.01 Controle de 
equipamentos, 
materiais e produtos

R14.02 Controle de 
esterilização de 
materiais e rouparia

R14.03 Controle de 
qualidade pelos órgãos 
fiscalizadores

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

R14.04 Controle de 
arquivos médicos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R14.04.03 Livro de registro de atendimento odontológico vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R14.04.04 Livro ou sistema de registro de óbitos vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o 
encerramento do livro, 
atualização ou elaboração de novo 
sistema.

R14.04.05 Livro de memória de reuniões vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

R14.04.06 Relatório de atendimento diário 1 1 Eliminação

R14.04.07 Relatório estatístico de arquivos médicos 1 1
Guarda 

Permanente

R14.04.08 Relatório de indicadores de qualidade 2 1
Guarda 

Permanente

R14.05.01 Notificação de agravo 1 1
Guarda 

Permanente

R14.05.02 Planilha de registro de controle de evento adverso 1 1
Guarda 

Permanente
R14.06.01 Ficha de busca ativa de infecção hospitalar 5 1 Eliminação
R14.06.02 Relatório de antibiograma de cultura 3 1 Eliminação

R14.06.03 Ata de reunião de controle de infecção hospitalar 1 1
Guarda 

Permanente
R14.06.04 Notificação de higiene e rouparia 2 1 Eliminação

R14.06.05 Formulário de registro de infecção 2 1
Guarda 

Permanente

R14.06.06 Relatório de indicadores de controle de infecção 2 1
Guarda 

Permanente

R14.07 Tratamento de 
doença infecciosa

R14.07.01 Solicitação de antimicrobiano controlado 5 1 Eliminação

R14.08.01 Laudo de análise microbiológica 5 1 Eliminação

R14.08.02 Processo de vistoria sanitária. Pode incluir relatório. vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com a extinção 
do serviço de alimentação.

R14. CONTROLE DE QUALIDADE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SUBFUNÇÃO)
R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

R14.06 Prevenção e 
controle de infecção 
hospitalar

R14.08 Controle de 
qualidade de 
alimentos produzidos 
e comercializados

R14.05 Notificação 
compulsória de 
eventos

R14.04 Controle de 
arquivos médicos
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R15.01.01 Programa para a Comissão Nacional de Residência Médica 1 1
Guarda 

Permanente

R15.01.02 Formulário de credenciamento 1 1
Guarda 

Permanente

R15.02.01
Processo de planejamento para ingresso de aluno na residência médica. 
Pode incluir edital e parecer.

1 1
Guarda 

Permanente
 

R15.02.02
Pasta de inscrição e seleção para ingresso de aluno na residência médica. 
Pode incluir formulário de inscrição, documentos (de acordo com o edital), 
lista de presença e provas preenchidas.

vigência 1 Eliminação

Os documentos pessoais dos 
candidatos não aprovados ficam 
disponíveis para retirada por 1 
ano, a partir da divulgação do 
resultado final, quando esgota a 
vigência. 

R15.03.01

Prontuário da vida acadêmica de médico residente. Pode incluir 
documentos pessoais e acadêmicos, boletim de frequência, solicitação de 
férias e afastamento, formulário de avaliação e termo de outorga de 
bolsa.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com o término 
do vínculo do médico residente 
com a Universidade.

R15.03.02 Prova de residência médica 2 1 Eliminação

R15.03.03 Protocolo de expedição de certificado 1 1
Guarda 

Permanente

R15.03.04
Formulário de cadastro de estagiário, aluno ou residente. Pode incluir 
dados pessoais, avaliação e termo de responsabilidade.

2 2 Eliminação  

R15.04.01 Termo de compromisso interinstitucional 1 5 Eliminação

R15.04.02 Termo de compromisso ocasional 1 5 Eliminação

R15.01 
Credenciamento de 
residência médica

R15.02 Planejamento 
e acompanhamento 
de ingresso na 
residência médica

R15.03 Controle da 
vida acadêmica de 
médicos residentes

R15.04 Supervisão de 
parcerias com outras 
instituições

R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)
R15. RESIDÊNCIA MÉDICA (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R16.01 
Acompanhamento de 
programas de 
assistência à saúde 
humana

R16.01.01
Processo de acompanhamento de programa de assistência à saúde 
humana. Pode incluir material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

R16. GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (SUBFUNÇÃO)
R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

R17.01 Consulta 
referente à assistência 
à saúde humana

R17.01.01  Processo de consulta referente à assistência à saúde humana 5 1 Eliminação

R17. CONSULTA REFERENTE À ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (SUBFUNÇÃO)
R. ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

S1.01.01 Normas referentes à assistência à saúde animal vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

S1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente à assistência à saúde 
animal

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

S1.01 Regulamentação 
de atividades de 
assistência à saúde 
animal

S. ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL (FUNÇÃO)
S1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

S2.01 Realização de 
triagem de animais 

S2.01.01 Ficha de controle de triagem de animal 2 1 Eliminação

S2.02.01 Agenda de consulta a animais 1 1 Eliminação
S2.02.02 Agenda de internação de animais 1 1 Eliminação
S2.02.03 Agenda de cirurgia de animais 1 1 Eliminação

S2.02.04
Prontuário de animal. Pode incluir formulário de anamnese, inseminação, 
notificação de receita, solicitação de exame e laudo, relatório de anestesia 
e de internação, autorização de internação, exames, anestesia e cirurgia.

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota contados 20 
anos do último registro de 
atendimento.

S2.02.05 Tabela de preço de serviços médico veterinário vigência 2 Eliminação
A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de nova 
tabela.

S2.02.06 Guia de recolhimento para atendimento ambulatorial veterinário 5 1 Eliminação

S2.02.07 Livro de registro específico de medicamentos controlados veterinários vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o 
encerramento do livro.

S2.02.08 Solicitação de empréstimo de prontuário de animal vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a devolução 
do prontuário.

S2.03 Coleta e 
realização de exames 
veterinários

S2.03.01 Solicitação de exame para animal 2 1 Eliminação

S2.04 Controle de 
inseminação artificial

S2.04.01 Planilha de controle de atendimento de inseminação 1 1 Eliminação

S2.05 Controle de 
material cirúrgico e 
rouparia

S2.05.01 Lista de materiais lavados e esterilizados 1 1 Eliminação

S2.02 Atendimento 
ambulatorial 
veterinário

S. ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL (FUNÇÃO)
S2. ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

S3.01 
Acompanhamento de 
programas de 
assistência à saúde 
animal

S3.01.01
Processo de acompanhamento de programa de assistência à saúde 
animal. Pode incluir material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

S. ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL (FUNÇÃO)
S3. GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

S4.01 Consulta 
referente à assistência 
à saúde animal

S4.01.01 Processo de consulta referente à assistência à saúde animal 5 1 Eliminação

S. ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL (FUNÇÃO)
S4. CONSULTA REFERENTE À ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

T1.01.01 Normas referentes à permanência estudantil e à promoção social vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

T1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente à permanência estudantil e 
à promoção social 

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

T1.01 Regulamentação 
de atividades de 
permanência 
estudantil e de 
promoção social

T. PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL (FUNÇÃO)
T1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

T2.01.01 Ficha técnica de preparação de alimentos 1 1
Guarda 

Permanente
T2.01.02 Cardápio do restaurante 1 1 Eliminação

T2.02 Controle de 
consumo de gêneros 
alimentícios

T2.02.01 Relatório de entrada e saída de alimentos (mensal) 5 1 Eliminação

T2.03.01 Ficha de controle de execução de higienização de instalações e refeitórios 1 1 Eliminação

T2.03.02
Certificado de qualidade de execução de serviço de higienização de 
instalações e refeitórios

5 1 Eliminação

T2.03.03 Solicitação de serviço de higienização de instalações e refeitórios 1 1 Eliminação
T2.04.01 Laudo de análise de refeições 5 1 Eliminação
T2.04.02 Ficha de controle de temperatura de alimentos, balcão e geladeira 1 1 Eliminação
T2.04.03 Autorização para almoço ou jantar 1 1 Eliminação
T2.04.04 Relatório de refeições servidas (mensal) 10 1 Eliminação
T2.04.05 Planilha de custo de refeições (mensal) 10 1 Eliminação
T2.04.06 Relatório de visita de fornecedores 1 1 Eliminação

T2.01 Elaboração de 
cardápio

T2.03 Higienização de 
instalações e 
refeitórios

T2.04 Produção e 
distribuição de 
refeições

T. PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL (FUNÇÃO)
T2. GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

254



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

T3.01.01 Planilha de cadastro de morador 1 1
Guarda 

Permanente
T3.01.02 Lista de moradores e hóspedes 1 1 Eliminação
T3.01.03 Lista de hóspedes irregulares 1 1 Eliminação
T3.01.04 Mapa de moradores 1 1 Eliminação
T3.01.05 Relatório estatístico de moradia estudantil (anual) 5 1 Eliminação

T3.02 Cadastramento 
de vagas em moradia 
externa

T3.02.01 Cadastro de oferta de moradia 1 1 Eliminação

T3.01 Gestão de 
moradia estudantil

T. PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL (FUNÇÃO)
T3. GESTÃO DE MORADIA ESTUDANTIL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

255



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

T4.01.01 Edital de abertura de seleção 1 1
Guarda 

Permanente

T4.01.02 Lista de selecionados 1 1
Guarda 

Permanente

T4.01.03

Prontuário de aluno. Pode incluir formulário de avaliação socioeconômica, 
comprovante de receita, despesa e residência, documentos pessoais e 
acadêmicos, situação habitacional e de saúde, carta de desistência, 
solicitação de baixa de vaga, termo de compromisso de moradia e recurso.

vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Universidade.

T4.02 Concessão de 
auxílio

T4.02.01 Termo de compromisso de auxílio vigência 5 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com a 
Universidade.

T4.03.01 Planilha de cadastro de aluno 1 1 Eliminação

T4.03.02 Declaração de matrícula 1 1 Eliminação

T4.01 Avaliação 
socioeconômica para 
concessão de bolsa, 
apoio e auxílio

T4.03 Cadastramento 
de bilhete de 
transporte

T. PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL (FUNÇÃO)
T4. PROMOÇÃO SOCIAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

256



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

T5.01 
Acompanhamento de 
programas de 
permanência 
estudantil e promoção 
social

T5.01.01
Processo de acompanhamento de programa de permanência estudantil e 
promoção social. Pode incluir material de divulgação. 

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

T. PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL (FUNÇÃO)
T5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

257



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

T6.01 Consulta 
referente à 
permanência 
estudantil e à 
promoção social

T6.01.01
Processo de consulta referente à permanência estudantil e à promoção 
social

5 1 Eliminação

T6. CONSULTA REFERENTE À PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E À PROMOÇÃO SOCIAL (SUBFUNÇÃO)
T. PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E PROMOÇÃO SOCIAL (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

258



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

U1.01.01 Normas referentes às atividades físicas e esportivas vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

U1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente às atividades físicas e 
esportivas

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

U1.01 
Regulamentação de 
atividades físicas e 
esportivas

U. ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (FUNÇÃO)
U1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

259



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

U2.01.01
Processo de oferecimento de atividade física e esportiva. Pode incluir 
calendário, programação e material de divulgação.

5 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome da atividade 
no detalhamento.
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

U2.01.02 Formulário de inscrição em atividade física e esportiva 5 1 Eliminação
U2.01.03 Lista de presença em atividade física e esportiva 5 1 Eliminação

U2.02.01 Formulário de controle de avaliação física 5 1 Eliminação

U2.02.02 Formulário de medidas de avaliação corporal 5 1 Eliminação

U2.03 Avaliação 
médica para atividades 
físicas e esportivas 

U2.03.01 Prontuário de avaliação médica vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota contados 20 
anos do último registro de 
atendimento.

U2.04 Avaliação 
nutricional para 
atividades físicas e 
esportivas 

U2.04.01 Formulário de avaliação e orientação nutricional 5 1 Eliminação

U2.01 Oferecimento 
de atividades físicas e 
esportivas

U2.02 Avaliação  para 
atividades físicas e 
esportivas 

U. ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (FUNÇÃO)
U2. GESTÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

260



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

U3.01 Cadastramento 
de usuário para 
atividades físicas e 
esportivas 

U3.01.01 Processo de controle de ingresso de usuário externo 2 1 Eliminação Abrir processo anual.

U3.02.01 Processo de solicitação de cartão de identificação 5 1 Eliminação
U3.02.02 Ficha de usuário 5 1 Eliminação
U3.02.03 Guia de recolhimento para confecção de cartão de identificação 5 1 Eliminação

U3.02.04
Processo de controle de confecção de cartão de identificação de 
dependente. Pode incluir relatório.

2 1 Eliminação  

U3.03.01 Processo de reserva de instalação 2 1 Eliminação

U3.03.02 Agenda de reserva 1 1 Eliminação

U3.03.03 Solicitação de Material 1 1 Eliminação

U3.02 Confecção de 
cartão de identificação 
para atividades físicas 
e esportivas 

U3.03 Reserva de 
instalações, 
equipamentos e 
materiais técnicos para 
atividades físicas e 
esportivas 

U. ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (FUNÇÃO)
U3. CONTROLE DE USUÁRIOS E DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

261



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

U4.01.01

Processo de acompanhamento de programa de atividade física e 
esportiva. Pode incluir regulamento, programa, edital, material de 
divulgação, lista de inscritos, de expedição de certificados, registro 
fotográfico e audiovisual e relatório de atividades.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

U4.01.02 Lista de presença em programa de atividade física e esportiva vigência 2 Eliminação

A vigência esgota com o término 
da atividade. 
Eliminar o documento se a lista de 
expedição de certificados constar 
em  U4.01.01.

U4.01.03 Questionário de avaliação de programa de atividade física e esportiva 1 1 Eliminação
Eliminar o documento se os dados 
e informações forem 
sistematizados em U4.01.01

U4.01.04
Pasta de aluno participante de programa de atividade física e esportiva. 
Pode incluir formulário de inscrição, avaliação física e termo de 
responsabilidade.

vigência 10 Eliminação
A vigência esgota com o término 
do vínculo do aluno com o 
programa.

U4.01 
Acompanhamento de 
programas de 
atividades físicas e 
esportivas

U. ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (FUNÇÃO)
U4. GESTÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

262



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

U5.01 Consulta 
referente à atividades 
físicas e esportivas

U5.01.01 Processo de consulta referente à atividade física e esportiva 5 1 Eliminação

U. ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (FUNÇÃO)
U5. CONSULTA REFERENTE À ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

263



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

V1.01.01 Normas referentes à comunicação e divulgação institucional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
revogação da norma.

V1.01.02
Manual de normas e procedimentos referente à comunicação e 
divulgação institucional

vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
manual.

V1.01 Regulamentação 
de atividades de 
comunicação e 
divulgação 
institucional

V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)
V1. ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

264



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

V2.01 Elaboração de 
identidade visual

V2.01.01 Processo de identidade visual 5 5
Guarda 

Permanente
V2.02 Elaboração de 
projeto de 
comunicação visual

V2.02.01 Processo de elaboração de projeto de comunicação visual 5 5
Guarda 

Permanente

V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)
V2. GESTÃO DE IDENTIDADE VISUAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

265



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

V3.01.01 Pauta de cobertura de evento institucional 1 1 Eliminação

V3.01.02 Registro fotográfico, sonoro e/ou audiovisual de evento institucional 1 1
Guarda 

Permanente

V3.01.03 Reportagem de evento institucional 1 1
Guarda 

Permanente

V3.01.04 Termo de autorização de uso de imagem 1 5
Guarda 

Permanente

V3.02 Análise e 
seleção de notícias 
sobre a Universidade 
nos meios de 
comunicação

V3.02.01 Clipping 1 1 Eliminação

V3.03.01 Press release 1 1
Guarda 

Permanente

V3.03.02 Artigo para os meios de comunicação 1 1
Guarda 

Permanente
V3.03.03 Nota de imprensa 1 1 Eliminação
V3.03.04 Pauta para imprensa 1 1 Eliminação

V3.04.01 Planilha de cadastro de atendimento à imprensa 1 1
Guarda 

Permanente

V3.04.02 Texto de apoio para entrevista 1 1 Eliminação

V3.05 Assessoramento 
da comunicação e 
divulgação de atos do 
CRUESP

V3.05.01 Comunicado 4 1
Guarda 

Permanente

V3. ASSESSORIA DE IMPRENSA (SUBFUNÇÃO)
V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)

V3.03 Divulgação da 
Universidade nos 
meios de comunicação

V3.04 Agendamento, 
orientação e 
acompanhamento de 
entrevistas concedidas 
por dirigentes

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

V3.01 Prospecção e 
cobertura de pautas 
institucionais

266



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

V4.01.01 Jornal 5 1
Guarda 

Permanente

V4.01.02 Revista 5 1
Guarda 

Permanente

V4.01.03 Boletim 5 1
Guarda 

Permanente

V4.01.04 Folder 5 1
Guarda 

Permanente

V4.02.01
Pasta de livro. Pode incluir ficha com características, parecer, orçamento, 
contrato e comunicações com o autor.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
publicação do livro.

V4.02.02 Livro publicado vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
publicação do livro.

V4.02.03 Livro (versões) vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
publicação do livro.

V4.02.04 Livro (em língua estrangeira – versão) vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
publicação do livro.

V4.02.05 Prova de livro 1 1 Eliminação

V4.02.06
Pasta de periódico científico. Pode incluir artigos, parecer, revisão de texto 
e provas.

vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
publicação do periódico.

V4.02.07 Periódico publicado vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
publicação do periódico.

V4.02.08 Pasta de revista. Pode incluir artigos, revisão de texto e provas. vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
publicação da revista.

V4.02.09 Pasta de catálogo. Pode incluir original, revisão de texto e provas. vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
publicação do catálogo.

V4.02.10 Catálogo da produção editorial vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a 
publicação do catálogo.

V4.02.11 Pasta de vídeo institucional. Pode incluir roteiro. vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a edição do 
vídeo.

V4.01 Elaboração de 
mídias

V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)
V4. PRODUÇÃO EDITORIAL E DIFUSÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

V4.02 Produção 
editorial

267



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

V4.02.12 Vídeo institucional vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com a edição do 
vídeo.

V4.02.13 Termo de cessão de direitos de uso de texto e/ou imagem vigência 70 Eliminação
A vigência esgota com a 
publicação do material.

V4.03 Produção 
audiovisual

V4.03.01 Registro gráfico 3 1
Guarda 

Permanente

V4.04.01 Material de divulgação 2 1
Guarda 

Permanente
Preservar um exemplar do 
material de divulgação.

V4.04.02 Lista de endereços 1 1
Guarda 

Permanente

V4.04.03 Resenha de lançamento 1 1
Guarda 

Permanente

V4.05.01 Relatório de controle de vendas 5 1
Guarda 

Permanente

V4.05.02 Quadro demonstrativo de pagamento de direitos autorais 5 1
Guarda 

Permanente
V4.05.03 Relatório de devolução 5 1 Eliminação
V4.05.04 Guia de recolhimento para comercialização de produtos editoriais 5 1 Eliminação
V4.05.05 Guia de consignação externa 5 1 Eliminação

V4.05.06 Relatório de estoque 1 1
Guarda 

Permanente

V4.05.07 Relatório de saída de produto comercializado 1 1
Guarda 

Permanente

V4.05.08 Relatório de venda de produto consignado 1 1
Guarda 

Permanente

V4.05.09 Tabela de preços vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de nova 
tabela.

V4.04 Divulgação e 
marketing editorial

V4.05 Comercialização 
de produtos editoriais

V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)
V4. PRODUÇÃO EDITORIAL E DIFUSÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

V4.02 Produção 
editorial

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

268



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

V4.06 Elaboração e 
acompanhamento de 
sites institucionais

V4.06.01 Site institucional vigência 1
Guarda 

Permanente

A vigência esgota com a 
atualização ou elaboração de novo 
site. 
Preservar o layout dos sites e seus 
arquivos de conteúdo (bancos de 
dados, imagens etc.).                                                 

V4.07 Controle da 
programação 
radiotelevisiva

V4.07.01 Programa rádiotelevisivo 5 1
Guarda 

Permanente

V4.08.01 Processo de concessão de estação de rádio vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da concessão.

V4.08.02 Processo de concessão de canal de televisão vigência 1
Guarda 

Permanente
A vigência esgota com o término 
da concessão.

V4.09.01 Extrato de publicação no Diário Oficial do Estado vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
publicação.

V4.09.02 Comprovante de publicação vigência 1 Eliminação
A vigência esgota com a 
publicação.

V4.08 Controle de 
concessão de estação 
e canal

V4.09 Publicidade de 
atos oficiais

V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)
V4. PRODUÇÃO EDITORIAL E DIFUSÃO (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
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Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

V5.01 
Acompanhamento de 
programas de 
comunicação e 
divulgação 
institucional

V5.01.01
Processo de acompanhamento de programa de comunicação e divulgação 
institucional. Pode incluir material de divulgação.

vigência 1
Guarda 

Permanente

Especificar o nome do programa 
no detalhamento. 
A vigência esgota com o término 
do programa. 
Preservar um exemplar do 
material de divulgação. Caso não 
seja possível a guarda física junto 
ao processo, consultar o Arquivo 
Geral da USP.

V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)
V5. GESTÃO DE PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

270



Arquivo 
Corrente

Arquivo 
Intermediário

V6.01 Consulta 
referente à 
comunicação e 
divulgação 
institucional

V6.01.01 Processo de consulta referente à comunicação e divulgação institucional 5 1 Eliminação  

ATIVIDADES DOCUMENTOS
PRAZOS DE GUARDA (em anos)

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES

V6. CONSULTA REFERENTE À COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (SUBFUNÇÃO)
V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)
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GLOSSÁRIO DE ESPÉCIES/FORMATOS E TIPOS DOCUMENTAIS 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Espécie documental é a configuração que assume um 
documento de acordo com a disposição e a natureza das 
informações nele contidas. 
 
Formato é a configuração física de um suporte de 
acordo com a sua natureza e o modo como foi 
confeccionado. 
 
Tipo documental é a configuração que assume uma 
espécie documental de acordo com a atividade que a 
gerou. 
 
(Dicionário de Terminologia Arquivística, 1996) 
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INTRODUÇÃO 

O Glossário de Espécies/Formatos e Tipos Documentais da Universidade de São Paulo foi elaborado como instrumento auxiliar para a 
identificação dos documentos abrangidos pelo SAUSP. Ainda que muitos deles guardem semelhança com os gerados e/ou acumulados por outras 
universidades e instituições, públicas e privadas, nosso universo é demarcado pelas espécies e formatos documentais 
produzidos/recebidos/arquivados pela USP em decorrência do cumprimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

No corpus do Glossário estão relacionadas, à esquerda, as espécies documentais e sua definição diplomática. Na coluna da direita figuram 
os correspondentes tipos documentais, isto é, as configurações que as espécies assumem quando aliadas às atividades ou funções nelas expressas. 

Nem todas as atividades, acrescidas de seus respectivos desdobramentos, estão representadas no Glossário, pois algumas não geram 
documentos em espécies, formatos ou suportes tradicionais: têm seus passos de desenvolvimento registrados eletronicamente e muitas vezes 
com baixíssima temporalidade. Nas tabelas estes registros são designados como "em alimentação", dentro do sistema. 

Já os tipos documentais que surgem, tanto na produção como na acumulação documental da USP, só integram o Glossário quando se 
apresentam altamente diferenciados das várias espécies que lhes servem de molde. Se, pelo contrário, a tabela de temporalidade registra de 
maneira clara a atividade, permitindo relacioná-la naturalmente à espécie documental em que está veiculado seu registro, não houve 
necessidade de arrolar, no Glossário, o tipo documental decorrente. O mesmo ocorreu com espécies e formatos cujo feitio ou cuja função são 
tão específicos que não comportam variações de finalidades; estão neste caso, por exemplo, cédula de eleição, convênio, maquete, release, tese, 
trabalho de conclusão de curso etc. 

Algumas entradas de espécies vêm seguidas de um "Use", que remete a outro termo. Tal sistemática foi adotada quando o termo, não sendo o 
mais adequado para a espécie que pretendia denominar, mesmo assim teve de ser mantido para não prejudicar o andamento atual do SAUSP. 
Os nomes considerados inadequados ou equivocados serão futuramente substituídos, com as devidas justificativas, a partir de seu ponto de 
produção. Como a total padronização dos títulos designativos de espécies documentais produzidas/acumuladas não está prevista para esta 
primeira fase do SAUSP, subsistirão por ora duas ou mais denominações para a mesma espécie, adotando-se o "Use" para referir o termo 
preferencial. Em etapas vindouras, o SAUSP contemplará esta e muitas outras instâncias de padronização. 
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O Glossário também não contempla a adjudicação dos tipos documentais aos órgãos e unidades que os produziram/acumularam. Da 
mesma forma, não receberam os códigos que lhes correspondem no Plano de Classificação. A configuração total do SAUSP abrirá caminhos e 
meios para que estes e outros aperfeiçoamentos sejam introduzidos. Serão tarefas das futuras estratégias do SAUSP, dentro da evolução de sua 
aplicação e de sua otimização. 

 
Assim, podemos definir o Glossário como instrumento prévio a ser devidamente ampliado. Neste momento de implantação do SAUSP, o 

objetivo da Comissão Técnica é que ele possa ser um facilitador da identificação e do entendimento das séries, conjuntos e peças documentais 
que a USP produz/acumula ao cumprir suas funções precípuas de ensino, pesquisa e extensão. 
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Espécies/Formatos Documentais do SAUSP Tipos Documentais do SAUSP 
ACORDO - Ajuste entre dois ou mais interessados em torno de um objeto comum ACORDO DE AÇÕES JUDICIAIS 

AGENDA - Disposição dos assuntos a serem tratados em uma reunião (Use PAUTA) AGENDA DE LICITAÇÃO 

AGENDA - Livro ou caderno com datas registradas, impressas ou não, destinados a 
anotar compromissos, atividades, despesas, etc. 

AGENDA DE CONSULTA  
AGENDA DE ESPAÇO FÍSICO 
AGENDA DE CHEFES, COORDENADORES, DIRETORES, PRESIDENTES, 
PROCURADORES, PRO-REITORES, REITOR 
AGENDA DE RESERVAS DE INSTALAÇÕES  
AGENDA DIÁRIA 
AGENDA MENSAL 

ANAIS - Publicação que reúne os trabalhos científicos apresentados a um congresso, 
seminário ou simpósio 

ANTEPROJETO - Estudo preparatório ou esboço de um projeto 

ANUÁRIO - (Use RELATÓRIO ANUAL) 
ANÚNCIO - Notícia pela qual se divulga qualquer coisa ocorrida ou a ocorrer 

APÓLICE DE SEGURO - Certificado escrito de obrigação de indenização APÓLICE COLETIVA DE SEGURO DE ESTAGIÁRIOS 

APOSTILA - Aditamento complementar a um ato a fim de esclarecê-lo, interpretá-lo, 
completá-lo ou atualizá-lo 

APOSTILA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS  
APOSTILA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO  
APOSTILA DE ALTERAÇÃO DE NOME  
APOSTILA DE APOSENTADORIA 
APOSTILA DE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO  
APOSTILA DE CONTRATO 
APOSTILA DE ENQUADRAMENTO EM CARREIRA  
APOSTILA DE INCLUSÃO 
APOSTILA DE RESCISÃO DE CONTRATO  
APOSTILA DE SEXTA PARTE 
APOSTILA DE TRANSFERÊNCIA PARA AUTÁQUICO 
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Espécies/Formatos Documentais do SAUSP Tipos Documentais do SAUSP 
APOSTILA DE TREINAMENTO 

APOSTILA - Esquemas de cursos ou textos de obras reunidos com fins didáticos APOSTILA DE CURSOS  
APOSTILA DE ESTÁGIOS 

ARTIGO - Trabalho escrito técnico ou científico publicado ou a ser publicado em 
geral resultante de pesquisa ou de reflexões (Ver também PAPER) 

  

ARTE FINAL - Trabalho gráfico pronta para ser impresso   
ATA - Relato circunstanciado das ocorrências, resoluções e decisões de reuniões, 
assembleias, eleições ou sessões de colegiados 

ATA DE CONCURSO 
ATA DE EMBALSAMENTO E FORMOLIZAÇÃO  
ATA DE POSSE 
ATA DE REUNIÃO DE CONGREGAÇÕES  
ATA DE REUNIÃO DE CONSELHOS 
ATA DE REUNIÃO DE COMISSÕES 

ATESTADO - Declaração pela qual a autoridade comprova um fato ou situação de 
que tem conhecimento em razão do cargo que ocupa ou função que exerce 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
ATESTADO DE LICENÇA MÉDICA  
ATESTADO DE MATRÍCULA  
ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO  
ATESTADO DE SAÚDE 

ATO - Ação de provimento, expedida por autoridade competente, no- meando ou 
classificando no serviço público 

  

ATO ADMINISTRATIVO - Manifestação de vontade da administração pública que 
tem por finalidade adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria 

  

ATO NORMATIVO - Ato administrativo que explicita a norma legal a ser observada 
pela administração e pelos administrados 
ATO NORMATIVO - Denominação genérica para leis, decretos, portarias, etc. 

  

AUTO - Narração escrita pormenorizada e autenticada de um fato AUTO DE ARRECADAÇÃO 
AUTORIZAÇÃO - Permissão ou consentimento expresso, por escrito, para que seja 
cumprido 

AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR  
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  
AUTORIZAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS 
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Espécies/Formatos Documentais do SAUSP Tipos Documentais do SAUSP 
AVALIAÇÃO - (Use o formulário de avaliação ou Relatório de avaliação)   

AVISO - Comunicação pela qual uma ou mais pessoas são notificadas sobre algo AVISO DE SINISTRO DE ACIDENTES PESSOAIS  
AVISO DE FÉRIAS 
AVISO DE RECEBIMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS 

BALANÇO - Resumo contábil do valor do ativo, do passivo e do capital ou patrimônio 
líquido de uma entidade ou órgão 

BALANÇO DE PROJETO  
BALANÇO GERAL 

BALANCETE - Balanço financeiro parcial de uma entidade ou órgão (em geral, 
mensal) 

BALANCETE DE COMPENSAÇÃO 

BASE DE DADOS/BANCO DE DADOS - Conjunto de registros eletrônicos formatados 
de modo semelhante e suas relações 

BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PROFESSORES  
BANCO DE DADOS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA 

BILHETE - Comunicação verbal redigida na terceira pessoa 
BILHETE - Comprovante de quantia a ser paga 

BILHETE DE SEGURO OBRIGATÓRIO  
BILHETE DE SEGURO TOTAL 

BOLETIM - Resenha noticiosa de operações BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 
BOLETIM DE CAIXA  
BOLETIM INFORMATIVO 
BOLETIM DE SISTEMA FINANCEIRO 

BOLETIM - Aviso periódico de entidade pública ou particular, impresso ou não, para 
divulgação de atos normativos, de ordens rotineiras ou de nomes de pessoas ou de 
dados numéricos, podendo ser enviada ou afixada em locais a que tenham acesso os 
interessados 

BOLETIM DE PAGADORES 
BOLETIM DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

BOLETIM - Relação das notas de avaliação obtidas pelos alunos ou relação de 
comparecimento/faltas de funcionários ou de alunos 

BOLETIM DE FREQÜÊNCIA  
BOLETIM DE NOTAS 

BOLETIM - Assentamento da comprovação de algum fato ocorrido BOLETIM DE CONTROLE GERAL DAS CONTAS BANCÁRIAS  
BOLETIM DE OCORRÊNCIA 
BOLETIM MENSAL DE VACINAÇÃO  
BOLETIM METEOROLÓGICO 

BONECO - Rascunho ou minuta de material a ser publicado   
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Espécies/Formatos Documentais do SAUSP Tipos Documentais do SAUSP 
CADASTRO - Registro sistemático de informações sobre entidades, lugares, pessoas 
e bens 

CADASTRO DE ASSINANTES  
CADASTRO CLINICO DE PACIENTES  
CADASTRO DE BIBLIOTECAS 
CADASTRO DE CONVÊNIOS 
CADASTRO DE CONVÊNIOS INTERNACIONAIS  
CADASTRO DE EVENTOS 
CADASTRO DE FORNECEDORES 
CADASTRO DE FORNECEDORES E LIVRARIAS  
CADASTRO DE MALA DIRETA 
CADASTRO DE SOLICITAÇÕES 

CADERNETA - Caderno de pequeno formato ou de poucas páginas para anotações 
de aula ou de pesquisa 

CADERNETA DE CAMPO CADERNETA DE CLASSE 
CADERNETA DE VACINAÇÃO 

CADERNO - Conjunto de páginas em branco que recebem dados em geral 
manuscritos 

CADERNO DE AGENDAMENTO  
CADERNO DE COLETA DE DADOS  
CADERNO DE CONTROLE 
CADERNO DE CONTROLE DE TELEFONEMAS INTERURBANOS 
CADERNO DE EXERCÍCIO  
CADERNO DE PROTOCOLO  
CADERNO DE REGISTRO 
CADERNO DE REGISTRO DE APOSTILAS 
CADERNO DE REGISTRO E CONTROLE DE PARECERES  
CADERNO DE REGISTRO DE PARECERES 
CADERNO DE REGISTRO DE PESQUISA  
CADERNO DE REGISTRO DE PETIÇÕES  
CADERNO DE REGISTRO DE PORTARIAS  
CADERNO DE REQUISIÇÃO 

CÁLCULO - Série de operações numéricas CÁLCULO DE MULTA 
CALENDÁRIO - Tabela que prioriza os dias e meses de um ano, relacionando atos e 
eventos por data de realização 

CALENDÁRIO CULTURAL  
CALENDÁRIO DE EVENTOS  
CALENDÁRIO DE REUNIÃO 
CALENDÁRIO DE VISITAS (PRÉ-CALENDÁRIO)  
CALENDÁRIO SEMESTRAIS 
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Espécies/Formatos Documentais do SAUSP Tipos Documentais do SAUSP 
CALENDÁRIO INTERNO - Datas de matrícula e rematrícula baseadas no calendário da 
USP 

CALENDÁRIO DA USP 

CARDÁPIO - Lista de pratos que um restaurante ou refeitório programa para as 
refeições a serem servidas 
CARTA - Comunicação de teor variado entre particulares ou de um particular para 
uma autoridade pública 

CARTA-CONVITE 
CARTA DE ADVERTÊNCIA A FUNCIONÁRIO 
CARTA DE AGRADECIMENTO  
CARTA DE PEDIDO DE DEMISSÃO  
CARTA DE REFERÊNCIA 
CARTA DE REPRESENTAÇÃO 
CARTA DE SUSPENSÃO A FUNCIONÁRIO  
CARTA DE VALIDADE DE ALIMENTOS 

CARTA PATENTE - Documento que assegura a um inventor/pesquisador direitos e 
privilégios acerca de sua invenção/pesquisa 
CARTÃO - Pequeno retângulo de cartolina usado para transmitir mensagens curtas CARTÃO DE AGRADECIMENTOS  

CARTÃO DE CUMPRIMENTOS 
CARTÃO DE RECEBIMENTO DE PERIÓDICOS 

CARTA DE VALIDADE - (O mesmo que certificado) 
CARTAZ - Folha impressa de um só lado própria para afixação em local público e 
destinada a divulgação ou propaganda 

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 
CARTAZ EM FOTOLITO 

CATÁLOGO - Instrumento de descrição de objetos, de atividades ou de nomes para 
efeitos de divulgação 

CATÁLOGO DE ACERVO  
CATÁLOGO DE FORNECEDORES 
CATÁLOGO TÉCNICO 

CÉDULA DE ELEIÇÃO - Papel próprio para votação contendo nome de candidato a 
cargo eletivo 
CÉDULA DE IDENTIDADE - Cartão expedido por órgão competente contendo nome, 
número do registro geral, filiação, naturalidade, data de nascimento, fotografia, 
assinatura e a impressão digital do portador e que serve para sua identificação 
CERTIDÃO - Declaração pela qual a autoridade comprova um fato ou situação com 
base em documento de assentamento autêntico 

CERTIDÃO DE CASAMENTO  
CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
CERTIDÃO DE ÓBITO 
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Espécies/Formatos Documentais do SAUSP Tipos Documentais do SAUSP 
CERTIDÃO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO 

CERTIFICADO - Declaração pela qual uma instituição comprova um fato ou situação 
próprios de suas atividades a partir da realidade ou de registros 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
CERTIFICADO DE MARCA 
CERTIFICADO DE PROCEDÊNCIA (MUSEU)  
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO  
CERTIFICADO DE SANIDADE 

CIRCULAR - Comunicações de caráter uniforme expedidas simultaneamente a 
diferentes pessoas, órgãos ou entidades 

  

COMPROVANTE - Recibo, Nota ou documentos em que se demonstra a realização 
de uma despesa, de uma transação ou de um ato 

COMPROVANTE DE ENTREGA  
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS 
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 
NA FONTE 

COMUNICADO - Cientificação dada oficialmente COMUNICADO DE ADVERTÊNCIA 
COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CIPA)  
COMUNICADO DE ELEIÇÃO 
COMUNICADO DE FALTA COMUNICADO DE SUSPENSÃO  
COMUNICADO DE REPREENSÃO 

CONTA TELEFÔNICA - Registro que serve para controlar os telefonemas dados seu 
preço e duração de um determinado telefone no período de um mês 

  

CONTRATO - Acordo entre duas ou mais pessoas ou entidades que transferem entre 
si algum direito ou obrigação 

CONTRATO DE CONCESSÃO 
CONTRATO DE FUNCIONÁRIO 
CONTRATO DE PROFESSORES 
CONTRATO DE SERVIÇOS  
CONTRATO DE TRABALHO 

CONTROLE - (Use FICHA DE CONTROLE, CADERNO DE CONTROLE ou QUADRO DE 
CONTROLE) 

  

CONVENÇÃO - Acordo entre duas ou mais pessoas podendo ser escrito ou verbal   

CONVENÇÃO - Conjunto de normas que presidem o funcionamento de um 
organismo social, coletivo ou particular 

  

CONVÊNIO - Acordo entre duas ou mais entidades   
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Espécies/Formatos Documentais do SAUSP Tipos Documentais do SAUSP 
CONVÊNIO - Ato administrativo complexo em que uma entidade pública pode 
terceirizar um serviço público que seja próprio 

CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONVITE - Solicitação para que alguém esteja presente em um lugar ou a um ato 
CONVITE - É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3(três) 
pela unidade administrativa 

  

CONVOCAÇÃO - Solicitação de comparecimento a depoimento ou a reunião CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CRACHÁ - Cartão com modelos pessoais para fins de identificação e/ou controle em 
eventos e em locais de trabalho 

CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO 

CRONOGRAMA - Quadro em que se distribuem o cumprimento de tarefas, atos ou 
acontecimentos em dias, semanas, meses e anos 

CRONOGRAMA DE REVISÃO/MANUTENÇÃO 
CRONOGRAMA DE VISTORIAS 
CRONOGRAMA FINANCEIRO  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROS 

CROQUIS - Esboço em breves traços de desenho ou de pintura   
CURRÍCULO DE CURSO - Relação das disciplinas que os alunos de- vem cumprir 
dentro de um curso 

  

CURRICULUM VITAE/CURRÍCULO - Informações pessoais dispostas de forma 
sintética e ordenada trazendo dados da vida civil e profissional, além das atividades 
e publicações técnicas, científicas, artísticas segundo a respectiva carreira do titular 
do currículo 

  

DECISÃO - Registro da resolução aprovada por órgão colegiado. Sua realização por 
outra entidade pública ou por uma privada 
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Espécies/Formatos Documentais do SAUSP Tipos Documentais do SAUSP 
DECLARAÇÃO - Manifesto de uma opinião, conceito, resolução ou observação a 
respeito de algo assinada por uma autoridade ou por um colegiado  

DECLARAÇÃO A EX-FUNCIONÁRIOS PARA FINS DIVERSOS  
DECLARAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS  
DECLARAÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO 
DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES PARA IMPOSTO DE RENDA 
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VAGA  
DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO CONCLUÍDO  
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 
DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA  
DECLARAÇÃO DE ÓBITO 
DECLARAÇÃO PARA EFEITO DE ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA 
DECLARAÇÃO PARA FINS DE AUXILIO-CRECHE  
DECLARAÇÃO PARA FINS DE DISPENSA  
DECLARAÇÃO PARA FINS DE FINANCIAMENTO  
DECLARAÇÃO PARA FINS DE INSCRIÇÃO  
DECLARAÇÃO PARA FINS DE SELEÇÃO EM CRECHE  
DECLARAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS  
DECLARAÇÃO PARA VISTO EM CONSULADO 

DECRETO - Determinação emanada de autoridade superior expedido pelos 
Executivos Federal, Estadual e Municipal e, ainda, pelo judicial e pelo Legislativo. 
Prescinde de aprovação superior 
DECRETO - Ato administrativo da competência exclusiva dos Chefes de Executivo, 
destinados a por em execução uma disposição legal  
DECRETO - Ato normativo que é determinação escrita, emana do Chefe de Estado, 
ou outra autoridade superior  

  

 DECRETO–LEI - Ato normativo empregado em períodos de execução que o Chefe de 
Estado expede, com força de lei, por estar absorvendo, anormalmente, as funções 
próprias do Legislativo, eventualmente suspenso 

  

DELIBERAÇÃO - (Quando de órgão colegiado, Use RESOLUÇÃO)  
DEMONSTRATIVO - (Use QUADRO DEMONSTRATIVO)  
DEPOIMENTO - Declaração em juízo ou perante autoridade competente ou ainda 
perante um pesquisador sobre pessoa ou assunto que está sendo investigado e/ou 
estudado 

DEPOIMENTO EM SINDICÂNCIA 
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DESIGNAÇÃO - Indicação de pessoa para cargo ou função feita por autoridade 
competente 

 

DESPACHO - Decisão proferida por autoridade em caso de matéria submetida à sua 
apreciação 

 

DEVOLUTIVA - Efeito de um recurso que, embora interposto e processado, não 
impede a execução daquilo que foi julgado 

DEVOLUTIVA DE APROVEITAMENTO DOS INSTRUTORES  
DEVOLUTIVA DE APROVEITAMENTO DOS TREINADOS 

DIÁRIO - Caderno em que se anota as principais ocorrências de cada jornada de 
trabalho nos canteiros de obras e/ou nas pesquisas de campo. Também chamado 
caderneta de campo 

DIÁRIO DE CAMPO  
DIÁRIO DE MÁQUINA  
DIÁRIO DE NÁUTICA  
DIÁRIO DE PESQUISA 

DIÁRIO - Livro de anotações de despesas diárias DIÁRIO FINANCEIRO 
DIÁRIO GERAL 

DIÁRIO DE CLASSE - Caderneta contendo nomes e frequência diária de alunos (O 
mesmo que CADERNETA DE CLASSE) 

 

DIPLOMA - Título com que se confere um cargo, dignidade, privilégio ou se concede 
a habilitação profissional a alguém 

DIPLOMA DE CURSO 
DIPLOMA DE GRAUS ACADÊMICOS 

  
DIRETRIZ ORÇAMENTÁRIA - Conjunto de normas a serem seguidas na elaboração de 
um orçamento  

 
  

DISSERTAÇÃO - Digressão escrita sobre algum tema. Na universidade, trabalho que 
visa a obtenção do grau acadêmico de mestre 

  

DOCUMENTÁRIO - Documento em imagem ou som, podendo ser veiculada por rádio 
e/ou televisão ou, ainda, integrar um acervo 

CD 
DISCO MAGNÉTICO  
FILME 
FITA MAGNÉTICA  
FOTOGRAFIA  
VÍDEO 

DOCUMENTO NORMATIVO - (Use ATO NORMATIVO)   
DOSSIÊ - Unidade documental que se reúnem informalmente documentos de 
natureza diversa com uma finalidade específica 

DOSSIÊ DE EMPRÉSTIMO  
DOSSIÊ DE OBRA/LIVRO DOSSIÊ DE PEÇA (MUSEU)  
DOSSIÊ TEMÁTICO 
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EDITAL - Aviso mandado publicar por autoridade competente em órgão oficial de 
imprensa ou mandado afixar em lugar público onde seja facilitada a leitura 

EDITAL DE ABERTURA DE EDITAL  
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO  
EDITAL DE CONCURSO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
EDITAL DE DIVULGAÇÃO  
EDITAL DE ELEIÇÃO  
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO  
EDITAL DE INSCRIÇÃO 
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SORTEIO (ESCOLA DE APLICAÇÃO) 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

EMENTA - Resumo de programa de ensino   
ESCALA - Quadro designatário de horários consecutivos para entrada e saída de 
funcionários no desempenho de determinada função 

ESCALA DE ESTAGIÁRIO  
ESCALA DE PLANTÃO 
ESCALA DE SERVIÇO DE PLANTÃO  
ESCALA DE VIGILÂNCIA 
ESCALA DIÁRIA E MENSAL DE FUNCIONÁRIOS  

ESTATUTO - Conjunto de normas em torno das quais devem girar todas as atividades 
de um órgão, associação ou segmento social a que ele se refira. Regula direitos, 
deveres e obrigações 

ESTATUTO GERAL DA USP  

ESTUDO - (Use PAPER/TEXTO)  
ESTRUTURA CURRICULAR - (O mesmo que GRADE CURRICULAR)  
EXEMPLAR DE OBRA/LIVRO (ORIGINAL) - Arte final de um livro na forma definitiva 
para ser impresso 

  

EXPEDIENTE - Conjunto de processos ou de outros documentos EXPEDIENTE DE ELEIÇÃO 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS - Sugestão ou justificativa para que se expanda um ato ou 
se tome uma providência. Tradicionalmente restrito ao expediente dirigido ao 
Presidente da República ou ministros ou autoridades diretamente à ele 
subordinadas para informá-lo de algo ou para propor algo 

  

EXTRATO - Resumo de documentos publicado no Diário Oficial  EXTRATO EDITAIS  
EXTRATO DO FGTS 
EXTRATO DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
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EXTRATO BANCÁRIO - Relação de débitos e créditos de determinada conta bancária 
designando-se a data e as modalidades da movimentação 

  

FATURA - Relações que acompanha a remessa de mercadorias expedi- das, ou que 
se remete mensalmente ao comprador ou consumidor, com a designação das 
quantidades, marcas, pesos, preços e importâncias, podendo tais referências ser 
substituídas pela menção dos números e valores das notas fiscais extraídas e 
guardados conforme determinações da lei 

FATURA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
FATURA DE TARIFAS DE ÁGUA/ESGOTO/LUZ 

FAX - (Use a espécie documental veiculada por fax)   
FICHA - Formato retangular de papel encorpado de tamanho padroniza- do usado 
para o registro de informações sucintas 

FICHA - ÍNDICE DE LOCALIZAÇÃO DE PROCESSOS ATÉ 1991  
FICHA DE PESSOAS ATENDIDAS EM PROJETOS SOCIAIS  
FICHA DE ABATE DE ANIMAIS 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PARTICIPANTES DE PROJETOS DE SAÚDE, 
EDUCAÇÃO E LAZER 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS 
FICHA DE ANDAMENTO INTERNO E EXTERNO DE PROCESSOS JUDICIAIS 
FICHA DE ATENDIMENTO CLINICO EMERGENCIAL  
FICHA DE AVALIAÇÃO DE CURSO 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE EXAMES FÍSICOS  
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PACIENTE 
FICHA DE AVALIAÇÃO SÓCIO - ECONÔMICA  
FICHA DE CADASTRO 
FICHA DE CADASTRO DE BEM PATRIMONIAL  
FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DOENÇA 
FICHA DE COMUNICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO 
FICHA DE CONSULTA 
FICHA DE CONTRATO DE LICITAÇÃO 
FICHA DE CONTROLE DE ABONOS E SAÍDAS 
FICHA DE CONTROLE DE ALUNOS DE CONVENIO 
FICHA DE CONTROLE DE ANTIBIÓTICO 
FICHA DE CONTROLE DE ASSUNTO 
FICHA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 
FICHA DE CONTROLE DE COMISSIONAMENTOS 
FICHA DE CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIA 
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FICHA DE CONTROLE DE EMBARCAÇÃO 
FICHA DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS 
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE 
FICHA DE CONTROLE DE FAX 
FICHA DE CONTROLE DE FÉRIAS 
FICHA DE CONTROLE DE HORAS COMPENSADAS 
FICHA DE CONTROLE DE LICENÇA PRÊMIO 
FICHA DE CONTROLE DE PRAZOS 
FICHA DE CONTROLE DE PROFESSORES VISITANTES 
FICHA DE CONTROLE DE PRONTUÁRIOS 
FICHA DE CONTROLE DE RONDAS NOTURNAS 
FICHA DE CONTROLE DE TELEFONEMAS INTERURBANOS 
FICHA DE CONTROLE DE TRÁFEGO 
FICHA DE CONTROLE DE TRIAGEM DE PACIENTES 
FICHA DE CONTROLE DE USO DE CARROS OFICIAIS 
FICHA DE CONTROLE DE VIATURAS 
FICHA DE CONVÊNIO 
FICHA DE DETERMINAÇÃO DE TEOR DA MATÉRIA ORGÂNICA 
FICHA DE DOADORES E DE RECEPTORES DE SANGUE 
FICHA DE EMPRÉSTIMO DE LIVRO 
FICHA DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL FÓSSIL 
FICHA DE ENCAMINHAMENTO DE ENFERMAGEM 
FICHA DE ENTRADA E SAÍDA DE ESTOQUE DE MATERIAL VEGETAL 
FICHA DE ENTREVISTAS 
FICHA DE EVOLUÇÃO CLÍNICA 
FICHA DE EXAMES MÉDICOS 
FICHA DE EXTRAÇÃO DE AMORFOS 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
FICHA DE INFORMAÇÕES 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE USUÁRIO 
FICHA DE INSCRIÇÃO EM CURSO 
FICHA DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SORTEIO DE VAGA (ESCOLA DE APLICAÇÃO) 
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE EPIDEMIOLÓGICA 
FICHA DE LANÇAMENTO 
FICHA DE LANÇAMENTO DE DIFRATOGRAMA 
FICHA DE LEGISLAÇÃO POR ASSUNTO 
FICHA DE LEGISLAÇÃO POR NÚMERO 
FICHA DE MANEJO DE ANIMAIS 
FICHA DE MATRÍCULA 
FICHA DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 
FICHA DE NASCIMENTO DE ANIMAIS 
FICHA DE NOMEAÇÃO 
FICHA DE ÓBITOS DE ANIMAIS 
FICHA DE OBRA/LIVROS 
FICHA DE OCORRÊNCIAS DE VIGILÂNCIA 
FICHA DE PESQUISA 
FICHA DE PESQUISA 
FICHA DE PESQUISA DE CAMPO 
FICHA DE PRESENÇA EM REUNIÕES 
FICHA DE REGISTRO DE VACINAÇÃO 
FICHA DE REMESSA DE MOEDA ESTRANGEIRA AO EXTERIOR 
FICHA DE REPAROS 
FICHA DE REQUISIÇÃO 
FICHA DE RESULTADO DE EXAMES 
FICHA DE RESULTADOS DE TESTES 
FICHA DE SALÁRIO MATERNIDADE 
FICHA DE SALÁRIO-FAMÍLIA 
FICHA DE TRIAGEM DE PACIENTES 
FICHA DE UNIDADES REFERENTES A VERBAS GASTAS 
FICHA DE VENDA DE OBRA/LIVRO PELO TELEMARKETING 
FICHA DE VENDA PELO TELEMARKETING 
FICHA DEVOLUTIVA 
FICHA DIÁRIA DE PRODUTOS (ALMOXARIFADO) 
FICHA FINANCEIRA 
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FICHA FINANCEIRA DE PRODUTO EM ESTOQUE 
FICHA GERAL DE CONTROLE DE VERBAS 
FICHA GERAL DE VERBAS GASTAS 
FICHA ÍNDICE DE LOCALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS 
FICHA MENSAIS REPRODUTIVAS DE ANIMAIS 
FICHA MENSAL DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 
FICHA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO DE PEÇA (MUSEU). 

FILIPETA - Volante de pequeno formato distribuído com finalidade publicitária FILIPETA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 
FILME - Sequência de imagens em movimento ou não fotografados em base flexível 
de acetato de celulose 

FILME RADIOGRÁFICO 

FITA BACKUP - Cópia de segurança de arquivos eletrônicos   
FLUXOGRAMA - Representação gráfica da definição, análise e solução de um 
problema ou de rotinas de trabalho 

FLUXOGRAMA DE TRABALHO 

FOLDER/FOLHETO - Publicação de pequeno formato para divulgação de curso ou 
evento 

FOLDER DE EVENTO 
FOLHETO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO 

FOLHA - Unidade de livro, revista ou jornal cujas faces tem o nome de página FOLHA DE LEITURA DE ENSAIO (DE LABORATÓRIO) 
FOLHA DE RESPOSTA DE PROVAS 

FOLHA - Pedaço de papel de determinado tamanho, formato, espessura ou cor 
usado para registros escritos, sejam textuais, sejam iconográficos 

FOLHA MENSAL DE FREQÜÊNCIA 

FOLHA DE FREQUÊNCIA - (Use LISTA DE FREQÜÊNCIA)  FOLHA DE FREQÜÊNCIA MENSAL 

FOLHA DE PAGAMENTO - Lista que comprova pagamento de vencimentos a 
funcionários  

  

FONETOGRAFIA - Suporte de medidas acústicas    
FORMULÁRIO - Modelo de espécies ou tipos documentais contendo espaços para o 
registro de dados variáveis 

FORMULÁRIO – BOLETIM DE SERVIÇO 
FORMULÁRIO DE AGÊNCIAS DE FOMENTO 
FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES 
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS CONTROLADOS 
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE OBRA (MUSEU) 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO MÉDICA 
FORMULÁRIO DE CADASTRO INDIVIDUAL DE VEÍCULO OFICIAL 
FORMULÁRIO DE CALCULO 
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FORMULÁRIO DE COMPENSAÇÃO 
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE DIETAS 
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE ENTREGA DE FATURAMENTO 
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE CAMPO 
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE TEMPERATURA 
FORMULÁRIO DE COTA (ALMOXARIFADO, LAVANDERIA, FARMÁCIA, ETC.) 
FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL 
FORMULÁRIO DE ENQUADRAMENTO 
FORMULÁRIO DE EXERCÍCIOS 
FORMULÁRIO DE IDENTIDADE DO USUÁRIO 
FORMULÁRIO DE INDENIZAÇÃO 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
FORMULÁRIO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
FORMULÁRIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA 
FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 
FORMULÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL 
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ANÁLISE 
FORMULÁRIO DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRA PARA ANÁLISE QUÍMICA 
FORMULÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE NPP (NUTRIÇÃO PARENTERAL PROLONGADA) 
FORMULÁRIO DE PRESCRIÇÃO DIETÉTICA 
FORMULÁRIO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA 
FORMULÁRIO DE QUADRO DEMONSTRATIVO DA FROTA DE VEÍCULOS 
FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO DE INATIVOS 
FORMULÁRIO DE RECEITA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
FORMULÁRIO DE RECEITA MÉDICA 
FORMULÁRIO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 
FORMULÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
FORMULÁRIO DE RESULTADO DE EXAME 
FORMULÁRIO DE RESULTADO FINAL DE ANÁLISE 
FORMULÁRIO DE SEGURO DESEMPREGO 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 
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FORMULÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL 
FORMULÁRIO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 
FORMULÁRIO DE USO DE APARELHOS 
FORMULÁRIO DE USO DE VIATURAS 
FORMULÁRIO DE VISITA TÉCNICA 
FORMULÁRIO E CONTROLE DE MATERIAL 
FORMULÁRIO E USO DE EMBARCAÇÕES 
FORMULÁRIO OFICIAL DE DESLIGAMENTO 
FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTAS DE CURSOS DE EXTENSÃO 
FORMULÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE PESQUISA 
FORMULÁRIO PARA PLEITEAR APOSENTADORIA AO INSS 
FORMULÁRIO PARA PLEITEAR APOSENTADORIA ESPECIAL 
FORMULÁRIO PARA PLEITEAR PECÚLIO AO INSS 
FORMULÁRIO PARA RESCISÃO CONTRATUAL DA USP 
FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO DE USUÁRIO 
FORMULÁRIO CAPES 
FORMULÁRIO CNPq 
FORMULÁRIO DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO 
FORMULÁRIO DE CADASTRO DE FORNECEDORES 
FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 
FORMULÁRIO DE ÓBITO PARA PROVA DE MORTE 
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS SOBRE ACIDENTES DE TRABALHO (CIPA) 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CURSO 
FORMULÁRIO DE REMESSA DE MOEDA ESTRANGEIRA 

FOTO/FOTOGRAFIA - Imagem obtida por processo de fixação fotossensível FOTO DE CROMOSSOMA 
FOTOLITO - Película transparente de acetato onde se registra por meios 
fotomecânicos à texto ou imagem que se deseja imprimir. Serve de matriz para a 
gravação de chapas destinadas a impressão pelo sistema offset  

FOTOLITO DE OBRA/LIVRO 

GRADE CURRICULAR - Composição das várias disciplinas que compõem um curso   
GRÁFICO - Comunicação representada por desenho técnico; em geral, resultado de 
pesquisa 

GRÁFICO DE DERRIFICAÇÃO DE ARGILAS 
GRÁFICO DE EXTRAÇÃO DE AMORFOS 
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GUIA - Comprovante de pagamento, de expedição de papéis, de transferência de 
alunos, de encaminhamento médico 

GUIA DE ACERVO 
GUIA DE ANULAÇÃO 
GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DEMATERIAL EM NAVIO 
GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO NAVIO 
GUIA DE BASE DE DADOS 
GUIA DE BIBLIOTECA 
GUIA DE CONSIGNAÇÃO EXTERNA (VENDA DE LIVROS) 
GUIA DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO 
GUIA DE IMPORTAÇÃO 
GUIA DE LIVRE TRÂNSITO 
GUIA DE PAGAMENTO DE CÓPIAS 
GUIA DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
GUIA DE RECOLHIMENTO 
GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMBALSAMAMENTO E FORMALIZAÇÃO 
GUIA DE REMESSA DE NUMERÁRIO 
GUIA DE REQUISIÇÃO DE EXAME 
GUIA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GUIA DO PÓS-GRADUANDO 
GUIA JUDICIAL DE RECOLHIMENTO 
GUIA MÉDICA 

HISTÓRICO ESCOLAR - Instrumento de controle acadêmico de alunos contendo 
disciplinas cursadas e as respectivas notas 

  

HOMOLOGAÇÃO - Instrumento que registra a aprovação por autoridade judicial ou 
administrativa de certos atos para que produzam efeitos juridicamente válidos 

HOMOLOGAÇÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL 
HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO 

INDICAÇÃO - Encaminhamento de propostas ou sugestões à presidência ou a 
autoridades de órgão ou à comissão competente para tomar conhecimento e dar 
solução 

 

INFORMAÇÃO - Esclarecimento dado à autoridade superior feito por funcionário 
subalterno incumbido de estudo de um processo 

INFORMAÇÃO SOBRE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
INFORMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO 
INFORMAÇÃO DE DESIGNAÇÃO 
INFORMAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

INFORMATIVO PROTEOS - Tela inicial que proporciona informações sobre o uso dos 
vários sistemas informatizados da USP 
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INFORME - Descrição de fato ou fenômeno tal como foi visto e constatado INFORME DE RENDIMENTO 
INSTRUÇÃO - Orientação para a execução de atos normativos INSTRUÇÃO NORMATIVA 
INVENTÁRIO - Rol de bens, ou de itens de um estoque ou acervo INVENTÁRIO ANUAL DE ESTOQUE 

INVENTÁRIO DE ACERVO 
INVENTÁRIO PATRIMONIAL 

IMPRESSOS - (O mesmo que FORMULÁRIO) LÂMINA HISTOLÓGICA 
LÂMINA - Pequena placa de vidro que serve de porta-objeto em microscopia   
LANÇAMENTO - Anotações contábil geralmente em livro próprio   
LAUDO - Parecer de especialista no qual expõe observações e estudos a respeito de 
objeto sobre o qual lhe foi solicitada uma perícia 

LAUDO DE ANÁLISE 
LAUDO DE ENTREVISTA 
LAUDO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS 
LAUDO DE NECRÓPSIA 
LAUDO DE PERÍCIA 
LAUDO DE RESULTADOS 
LAUDO PSICOLÓGICO 
LAUDO TÉCNICO 

LAYOUT - Diagramação de desenhos, letras e imagens em suporte determinado e 
limitado em geral anterior à impressão 

LAYOUT DE CARTAZ 
LAYOUT DE CATÁLOGO 
LAYOUT DE CONVITE 
LAYOUT DE FOLDER 

LEGISLAÇÃO - (Use ATOS NORMATIVOS)  
LEI - Ato normativo que é regra de direito ditada ela autoridade estatal e tornada de 
obediência obrigatória para manter, numa comunidade, a ordem e o 
desenvolvimento 

  

LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO - Pesquisa e sistematização de dados estatísticos  
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - Conjunto de operações de medidas de distâncias, 
ângulos e alturas necessárias à preparação de uma planta topográfica 

 

LISTA/LISTAGEM - Rol de nomes ou itens reunidos com finalidade específica. (Ver 
também Relação) 

LISTA DE AQUISIÇÃO DE MUSEU 
LISTA DE BOLSAS-ALIMENTAÇÃO 
LISTA DE COMPROVANTE DE RENDA 
LISTA DE CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS 
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LISTA DE CONVOCAÇÃO 
LISTA DE DUPLICATAS 
LISTA DE ESPERA (BANCO DE DADOS) 
LISTA DE FORMAÇÃO DE TURMAS 
LISTA DE FREQÜÊNCIA 
LISTA DE MATERIAL 
LISTA DE NOTAS 
LISTA DE PONTOS 
LISTA DE PREÇOS (VENDA DE LIVROS) 
LISTA DE PRESENÇA EM CURSOS 
LISTA DE PRESENÇA EM REUNIÕES DE COLEGIADOS 
LISTA DE RECONVOCAÇÃO 
LISTA DE SAÍDA DE OBRAS/LIVROS PARA AS LIVRARIAS 
LISTA DE VAGAS 
LISTA DE VISITANTES 
LISTA ORÇAMENTÁRIA 
LISTAGEM DE BENS PARA DESINCORPORAÇÃO 
LISTAGEM DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 
LISTAGEM DE CONTROLE DE ESTOQUE 
LISTAGEM DE DESPESAS REQUISITADAS 
LISTAGEM DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
LISTAGEM DE FORMAÇÃO DE TURMA 
LISTAGEM DE IMPR. DDO 
LISTAGEM DE IMPR. FECH. (ADIANTAMENTO) 
LISTAGEM DE IMPR. FECH. (FINANCEIRO) 
LISTAGEM DE POPULAÇÃO ALVO 
LISTAGEM DE PROCESSOS PROTOCOLADOS AUTUADOS 
LISTAGEM DE REAJUSTES DE PREÇOS 
LISTAGEM DE REGISTRO DE DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE 
LISTAGEM DE ROUPAS E OBJETOS DE PACIENTES NÃO RECLAMADOS. 
LISTAGEM SUMARIADAS 
LISTAGEM DE DESPESAS REQUISITADAS 
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LIVRO - Conjunto de páginas em branco, em geral encadernado destinado a receber 
dados 

LIVRO DE AGENDAMENTO 
LIVRO DE ASSINATURAS 
LIVRO DE ATAS 
LIVRO DE CONTROLE DE AMOSTRAS 
LIVRO DE CONTROLE DE ANESTÉSICOS 
LIVRO DE CONTROLE DE AUTÓPSIAS 
LIVRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS 
LIVRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS INTERNOS 
LIVRO DE CONTROLE DE ENTREGA DE MATERIAL 
LIVRO DE CONTROLE DE MATERIAL HISTOLÓGICO 
LIVRO DE CONTROLE DE NUMERAÇÃO DE EDITAIS 
LIVRO DE CONTROLE DE NUMERAÇÃO DE PORTARIAS INTERNAS 
LIVRO DE CONTROLE DE PERTENCES DE PACIENTES 
LIVRO DE CONTROLE DE TRÂNSITO DE PESSOAS E DE OBJETOS 
LIVRO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 
LIVRO DE PRESENÇA 
LIVRO DE PROTOCOLO 
LIVRO DE REGISTRO DE BIÓPSIAS 
LIVRO DE REGISTRO DE CERTIFICADOS 
LIVRO DE REGISTRO DE CONTRATO 
LIVRO DE REGISTRO DE ESTOQUE 
LIVRO DE REGISTRO DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE SAÚDE 
LIVRO DE REGISTRO DE PACIENTE 
LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS 
LIVRO DE REGISTRO DE PROCESSOS OU DE PROTOCOLO 
LIVRO DE TRIAGEM DE PACIENTES EM HOSPITAIS 
LIVRO DE VISTORIA DE MUSEU 
LIVRO REGISTRO DE MEDICAMENTO CONTROLADO 

MANIFESTO - Declaração pública das razões que justificam um ato  
MANIFESTO DE CARGA - Rol de carga conduzida por algum meio de transporte  
MANUAL - Publicação contendo normas a serem seguidas no cumpri- mento das 
rotinas e atividades de um órgão ou de uma área 

MANUAL DA CID (CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS) 
MANUAL DE APLICAÇÃO 
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MANUAL DE AQUISIÇÃO 
MANUAL DE ATIVIDADES 
MANUAL DE CONTRATO 
MANUAL DE CONVÊNIOS 
MANUAL DE MÁQUINAS 
MANUAL DE NORMAS 
MANUAL DE OPERAÇÃO 
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PROFESSORES 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 
MANUAL DE PROGRAMA E SISTEMA 
MANUAL DE ROTINAS 
MANUAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
MANUAL DO INSTRUTOR 
MANUAL INFORMATIVO 

MAPA - Representação em superfície plana de um local 
MAPA - Quadro sinóptico, gráfico ou textual 
MAPA - Lista descritiva, relação 

MAPA DE ACOMPANHAMENTO 
MAPA DE APURAÇÃO DE ELEIÇÃO 
MAPA DE CONTROLE DE MATERIAL ALIMENTAR EM HOSPITAIS 
MAPA DE CUSTO REAL 
MAPA DE INSTALAÇÃO 
MAPA DE PESQUISA DE CAMPO 
MAPA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
MAPA DE RISCO (CIPA) 
MAPA MENSAL DE APURAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES. 
MAPA MENSAL DE CUSTO PER CAPITA 
MAPA MENSAL DE ESTOQUE 
MAPA-RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
MAPA TOPOGRÁFICO DE ACERVO 

MAQUETE - Esboço em miniatura de projeto de arquitetura, engenharia, cenografia 
ou decoração. Miniatura de uma exposição de obras de arte. 

 

MEDIDA PROVISÓRIA - Ato normativo de iniciativa de poder executivo que 
prescinde de tramitação no poder legislativo. 

  

MEMORANDO - Forma de correspondência interna usada para assuntos rotineiros. MEMORANDO DE REQUISIÇÃO 
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MEMÓRIA - (Use ATA)   
MEMÓRIA TÉCNICA - (Use RELATÓRIO)   
MEMORIAL DESCRITIVO - Texto usado em engenharia, arquitetura e urbanismo que 
acompanha os desenhos de um projeto, no qual são explicados e justificados os 
critérios adotados, as soluções e outros pormenores 

  

MENSAGEM - Comunicação curta verbal ou escrita MENSAGEM DE RÁDIO 
MENSAGEM POR E-MAIL 

MINUTA - Pré original ou rascunho corrigido, sem os sinais de validação MINUTA DE CONVÊNIO 
MINUTA DE PORTARIAS 
MINUTA DE CONTRATO 

MOÇÃO - Proposta apresentada ao plenário de uma assembleia para ser votada   
MODELO - Estrutura formal obrigatória a ser seguida na elaboração de documentos MODELO DE AVALIAÇÃO SELETIVA 

MODELO DE LISTA DE PRESENÇA 
MOSAICO - (Use QUADRO)   
NORMA - Preceito destinado a facilitar a execução de atos de rotina NORMA ADMINISTRATIVA 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
NORMA DE REALIZAÇÃO DE ENSAIOS (DE LABORATÓRIO) 
NORMA DE UTILIZAÇÃO 
NORMA INTERNA 

NOTA - Breve comunicação ou exposição escrita NOTA DE ANULAÇÃO 
NOTA DE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 
NOTA DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS 
NOTA DE CONSUMO DE MEDICAMENTO 
NOTA DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO 
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA 
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO 
NOTA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS 
NOTA PARA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA 
NOTA-GUIA 

NOTA DE CONSUMO - Registro simplificado de despesa NOTA DE ANULAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO - Compromisso de pagamento a ser efetuado em razão de 
compra de um objeto, um bem ou uma prestação de serviços 

NOTA DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO 
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO 
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NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO 

NOTA FISCAL - Relação numerada na qual se especificam as mercadorias vendidas 
indicando-se os preços unitários e total e que obrigatoriamente as acompanha na 
entrega ao comprador 

 

NOTA DE RECEBIMENTO - Comprovante de material recebido  
NOTA DE TRANSFERÊNCIA - Comprovante de material transferido  
NOTIFICAÇÃO - Ciência dada a alguém relacionada com um ato ou processo em que 
ela é interessada 

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS 
NOTIFICAÇÃO DO INSS SOBRE APOSENTADORIA 

OFÍCIO - Forma de comunicação escrita entre subalternos e autoridades e entre os 
órgãos públicos e os particulares, em caráter oficial 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO 
OFÍCIO SIGILOSO 

OFÍCIO-CIRCULAR - Ofício multiplicado, de igual teor, passado a vá- rios órgãos ou 
pessoas simultaneamente 

 

ORÇAMENTO - Cálculo de receita e despesa ou cálculo para se fazer uma obra ou 
realizar um serviço 

 

ORDEM DO DIA - Expediente predeterminado dos trabalhos de cada dia ou a serem 
desenvolvidos em uma reunião 

 

ORDEM DE SERVIÇO - Determinação técnica ou administrativa expedida por escrito 
por autoridade dirigida a responsáveis por obras ou serviços 

ORDEM DE INÍCIO DE CONSTRUÇÃO 

ORGANOGRAMA - Quadro descritivo, em forma geométrica, de uma organização ou 
serviço, indicando as interligações das suas unidades constitutivas 

 

ORIGINAL DE OBRAS - Minuta de livro a ser publicado  
PANFLETO - Impresso de pequeno formato destinado à divulgação de evento (Ver 
também FOLDER E FILIPETA) 

PANFLETO DE DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO 

PAPELETA - Memorando interno comumente usado na área contábil PAPELETA DE CÁLCULO 
PAPELETA CONTÁBIL 
PAPELETA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

PAPER/TEXTOS - Trabalho científico resultado de pesquisa, reflexão ou análise TEXTO ANALÍTICO 
TEXTO DE PESQUISA 
TEXTO DE PALESTRA 

PARECER - Opinião técnica ou jurídica sobre determinado assunto, ser vindo de base 
para decisão 
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PARTITURA - Disposição gráfica das partes instrumentais e/ou vocais de uma 
composição musical de modo a permitir a sua leitura e execução 

 

PASTA DE ALUNO - (O mesmo que PRONTUÁRIO DE ALUNO)    
PASTA DE CURSO - (O mesmo que EXPEDIENTE DE CURSO)    
PASTA DE ELEIÇÃO - (O mesmo que EXPEDIENTE DE ELEIÇÃO)   
PAUTA - Relação de itens a serem abordados em uma reunião ou a serem 
desenvolvidos numa gestão administrativa 

PAUTA DE PLANEJAMENTO 
PAUTA DE REUNIÃO 
PAUTA PARA A IMPRENSA 

PEDIDO (Use SOLICITAÇÃO)   
PETIÇÃO - Requerimento dirigido à autoridade judicial ou a outra autoridade. (Use 
REQUERIMENTO) 

 

PLANILHA - Tabela contendo campos a serem preenchidos com dados PLANILHA CONTÁBIL 
PLANILHA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO 
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO 
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇA 
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DO PAE 
PLANILHA DE CARDÁPIO 
PLANILHA DE CONFIRMAÇÃO DE CRÉDITO 
PLANILHA DE CONTROLE 
PLANILHA DE CONTROLE DE AVALIAÇÕES DE JÚRI 
PLANILHA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE CONCURSO 
PLANILHA DE CONTROLE DE VAGAS 
PLANILHA DE CONTROLE DE VAGAS DE DOCENTES 
PLANILHA DE CUSTO 
PLANILHA DE CUSTO DE MATERIAIS 
PLANILHA DE ENSAIOS 
PLANILHA DE HORA-EXTRA 
PLANILHA DE MEDIÇÃO 
PLANILHA DE ORÇAMENTO 
PLANILHA DE PRODUÇÃO 
PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 
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PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO 
PLANILHA DE RECADASTRAMENTO 
PLANILHA DE REFEIÇÃO 
PLANILHA DE RETIFICAÇÃO DE FREQÜÊNCIA 
PLANILHA DOS CARDÁPIOS 
PLANILHA ETAPAS DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

PLANO - Projeto ou empreendimento com uma finalidade determinada Projeto de 
uma ação a ser realizada 

PLANO DE AÇÃO ANUAL 
PLANO DE ARQUITETURA 
PLANO DE AULA 
PLANO ESCOLAR ANUAL 
PLANO INDIVIDUAL DE ESTÁGIO 

PLANTA - Representação gráfica da projeção horizontal de edifício, de instalações ou 
de cidade 
PLANTA - Representação gráfica da posição exata de um terreno com logradouros 
vizinhos 

PLANTA BAIXA 
PLANTA DE AMBIENTE 

PORTARIA - Ato pelo qual as autoridades competentes determinam providências de 
caráter administrativo, impõem normas, definem situações funcionais, aplicam 
penas disciplinares e atos semelhantes 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Conjunto de documentos que comprovam o gasto de 
numerário exatamente de acordo com a finalidade inicialmente proposta 
PROCESSO - Unidade documental em que se reúnem oficialmente documentos de 
natureza diversa no decurso de uma ação administrativa ou judiciária formando um 
conjunto materialmente indivisível 

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR ADIANTAMENTO 
PROCESSO ANUAL DE CONTROLE DE INGRESSO DE VISITANTES (CEPEUSP) 
PROCESSO ANUAL SELETIVO DE SERVIDORES 
PROCESSO DE ADIANTAMENTO 
PROCESSO DE ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 
PROCESSO DE AFASTAMENTO DE SERVIDOR 
PROCESSO DE AFASTAMENTO DE SERVIDOR (INDIVIDUAL OU COLETIVO) 
PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
PROCESSO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR 
PROCESSO DE APROVAÇÃO DE ESTRUTURA CURRICULAR 
PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BEM OU SERVIÇO 
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PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO POR IMPORTAÇÃO 
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DE FUNCIONÁRIO 
PROCESSO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS 
PROCESSO DE BUSCA DE MARCAS 
PROCESSO DE BUSCA DE PATENTES 
PROCESSO DE CALENDÁRIO ANUAL 
PROCESSO DE CALENDÁRIO ANUAL (CEPEUSP) 
PROCESSO DE COLIDÊNCIA DE MARCAS 
PROCESSO DE COMISSIONAMENTO DE SERVIDOR 
PROCESSO DE COMPRAS ANULADO OU REVOGADO 
PROCESSO DE CONCURSO 
PROCESSO DE CONCURSO DE CARREIRA DOCENTE 
PROCESSO DE CONCURSO VESTIBULAR 
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS 
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OU DE AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE BENS 
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE ORIENTADOR 
PROCESSO DE CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO 
PROCESSO DE CURSO 
PROCESSO DE DEPÓSITO DE MARCA 
PROCESSO DE DEPÓSITO DE PATENTE 
PROCESSO DE DISPENSA/INEXIBILIDADE 
PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE BENS 
PROCESSO DE ELEIÇÃO 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DE DIRETOR E VICE-DIRETOR 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DE REITOR E VICE-REITOR 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DOCENTE 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DE SERVIDOR PARA REPRESENTAÇÃO EM COLEGIADOS 
PROCESSO DE ESTAGIÁRIO INDIVIDUAL 
PROCESSO DE ESTRUTURA CURRICULAR 
PROCESSO DE FORMATURA 
PROCESSO DE FORMATURA 
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PROCESSO DE HERANÇAS VACANTES OU TESTAMENTÁRIAS 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO (SAT) 
PROCESSO DE INGRESSO DE CANDIDATOS 
PROCESSO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE BENS 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE IMÓVEIS 
PROCESSO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 
PROCESSO DE PROPOSTA DE ESTRUTURA CURRICULAR 
PROCESSO DE PROPOSTA DE EXTINÇÃO DE CURSOS 
PROCESSO DE PROPOSTAS DE NOVAS DISCIPLINAS 
PROCESSO DE REGISTRO DE DEPÓSITOS DE PATENTE 
PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA 
PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO 
PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMAS ESTRANGEIROS 
PROCESSO DE REGISTRO DE DIREITO AUTORAL 
PROCESSO DE REGISTRO DE SOFTWARE 
PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE PATENTES 
PROCESSO DE RELATÓRIO MENSAL (SAT) 
PROCESSO DE REPRESENTANTE NÃO DOCENTE. 
PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE TERCEIROS 
PROCESSO DE SINDICÂNCIA E ADMINISTRATIVO 
PROCESSO DE TOMBAMENTO 
PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE UNIDADES 
PROCESSO DE VAGAS 
PROCESSO INDIVIDUAL DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO 
PROCESSO INDIVIDUAL DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIDOR 
PROCESSO INDIVIDUAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR 
PROCESSO REFERENTES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

PROCESSO SELETIVO - Série de provas realizadas para a seleção de funcionários 
PROCURAÇÃO - Instrumento que legitima a outorga que uma pessoa concede a 
outra para realizar transações em seu nome 
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PROCURAÇÃO - Autorização pela qual alguém dá a outrem poderes para, em seu 
nome, praticar atos e administrar haveres 
PROFORMA DOCUMENTO FEITO - Por formalidade   
PROGRAMA - Exposição sumária de itens conjugados a serem cumpridos em prazo 
previsto 

PROGRAMA DE CURSO 
PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS E BOLSAS PARA ESTUDANTES 
ESTRANGEIROS 
PROGRAMA DE ENSINO 
PROGRAMA DE ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS 
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS 
PROGRAMA DE TREINAMENTOS 

PROJETO - Empreendimento a ser realizado dentro de um determinado esquema 
que, em geral, comporta planejamento, pesquisa, preparo e elaboração. Pode ser 
arquitetônico, educacional, técnico, científico, artístico, etc. 

 

PRONTUÁRIO - Reunião cumulativa de documentos que acompanham o 
desempenho dos interessados na sua atuação profissional, em cursos, estágios, 
tratamentos médicos e psicológicos, assim como em programas educativos e de 
lazer 

  

PRONUNCIAMENTO - Ato e efeito de manifestar determinada opinião  
PROPOSIÇÃO - Pedido ou sugestão que o participante de assembleia, congresso ou 
reunião encaminha à mesa ou ao plenário  

 

PROPOSTA - Sugestão encaminhada à autoridade para que seu conteúdo faça parte 
de uma outra espécie documental de valor jurídico e administrativo concreto 

PROPOSTA DE FORNECEDORES 

PROSPECTO - (Use CATÁLOGO ou FOLDER)  
PROTOCOLADO - Documentos avulsos que recebem registro de protocolo mas não 
constituem processo 

PROTOCOLADO DE APOSTILA DE DIPLOMA 

PROTOCOLO - Comprovante da recepção de documentos caracterizado por um 
número que também é registrado no respectivo documento 

PROTOCOLO DE RECADASTRAMENTO DE ALUNO 
PROTOCOLO DE REQUISIÇÃO 
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS CONTROLADOS 

PROVA - Trabalho escrito para avaliação de aproveitamento de aluno ou bolsista ou 
para testar conhecimentos de candidatos a cargo ou funções 

PROVA DE ALUNO 
PROVA DE PROCESSO SELETIVO 
PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 

PROVA - Primeira revelação de um negativo ou impressão preliminar de um texto PROVA DE FOTOLITO 
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PROVA TIPOGRÁFICA 

PROVA HELIOGRÁFICA - Prova de fotolito feita em papel especial com a imagem 
fixada por amônia, normalmente em tom azul, comumente enviada pela gráfica ao 
cliente, editor ou autor para a verificação do que foi gravado no fotolito e para o 
imprimatur antes da impressão 

PROVA HELIOGRÁFICA DE OBRA (FUNDUSP)  

PROVA TIPOGRÁFICA - Impressão preliminar tirada de composição tipográfica de 
um clichê ou de qualquer outra forma para conforto com o original, revisão e 
correção de erros e falhas 

 

QUADRO - Cercadura gráfica que limita textos, gráficos ou desenhos tornando-os 
facilmente visíveis ao observador (Ver também PLANILHA e TABELA) 

QUADRO DE CONTROLE DE FÉRIAS 
QUADRO DE CONTROLE DE LICENÇA PRÊMIO 
QUADRO DE CONTROLE DE PASTAS DE TRABALHO 
QUADRO DE CONTROLE DE VAGAS 
QUADRO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
QUADRO DE COTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA ANUAIS 
QUADRO DE DADOS E RESULTADOS ANALÍTICOS 
QUADRO DE DADOS METEOROLÓGICOS 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ESTÁGIOS 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SALA 
QUADRO DE ESCALONAMENTO DE FÉRIAS 
QUADRO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
QUADRO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE 
QUADRO DE PREVISÃO DE BOLSAS 
QUADRO DE SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO DE TÍTULOS DE ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE PRECATÓRIOS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE CONTRATO 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS 
QUADRO ESTATÍSTICO DE CONSUMO 
QUADRO ESTATÍSTICO SEMANAL 
QUADRO GRÁFICO DE CONTROLE E PONDO-ESTATURAL 
QUADRO ILUSTRATIVO PONDO-ESTATURAL 
QUADRO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
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QUESTIONÁRIO - Série de perguntas previamente formuladas por escrito para serem 
respondidas também por escrito 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

RAZÃO DE CONTAS CORRENTES - Livro Contábil RAZÃO CENTRALIZADOR 
RAZÃO DE COMPENSAÇÃO 
RAZÃO DE DIÁRIO 
RAZÃO SISTEMA 

RECEITA - Prescrição de medicamentos a serem ministrados ou ele- mentos a serem 
usados no preparo de um alimento 

RECEITA MÉDICA 
RECEITA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

RECEITUÁRIO - Relações de receitas a serem seguidas na elaboração de alimentos, 
ou de medicamentos 

  

RECIBO - Declaração por escrito de se haver recebido alguma quantia ou alguma 
coisa 

RECIBO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS  
RECIBO DE PROTOCOLO 
RECIBO DE DEPÓSITO  
RECIBO DE DEVOLUÇÃO 
RECIBO DE DIREITOS AUTORAIS 
RECIBO DE EMPRÉSTIMO DE LOCALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS 
RECIBO DE ENTREGA  
RECIBO DE PAGAMENTO  
RECIBO DE POSTAGEM 
RECIBO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS  
RECIBO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS  
RECIBO DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLADOS 

RECORTE/CLIP - Parte de jornal ou revista destacado colecionado por assuntos, 
nomes lugares ou datas. Em geral, são coladas em folhas for- mando cadernos de 
clipping 

RECORTE DE REPORTAGEM 
RECORTE/CLIP NOTÍCIAS DE VEICULADOS NA IMPRENSA ESCRITA 

RECURSO - Requerimento do interessado quando não aceita alguma decisão 
superior sobre assunto que lhe seja afeito  

 
  

REGIMENTO - Conjunto de normas que regem o funcionamento de uma instituição 
ou departamento 

REGIMENTO DE DEPARTAMENTO 
REGIMENTO DE UNIDADE 
REGIMENTO GERAL DA USP 

REGISTRO - Inscrição ou transcrição de atos, fatos, títulos e documentos a fim de 
autenticá-los 

REGISTRO DE DADOS METEOROLÓGICOS  
REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAL  
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REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAL  
REGISTRO DE INCORPORAÇÃO CONTÁBIL  
REGISTRO DE MENSAGEM DE RÁDIO  
REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES 
REGISTRO DE TÍTULO (DISPENSA, RESCISÃO, EXONERAÇÃO) 
REGISTRO DE TREINAMENTO 
REGISTRO FUNCIONAL 
REGISTRO MANTA DESPESAS EMPENHADAS 

REGULAMENTAÇÃO - (Use ATOS NORMATIVOS)   

REGULAMENTO - Conjunto de normas que regem o funcionamento de uma 
subdivisão hierárquica e administrativa de uma instituição 

REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO 

RELAÇÃO - (O mesmo que LISTA/LISTAGEM) RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO 
RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE PRODUTOS 
RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EXTERNA 
RELAÇÃO DE CONSIGNATÁRIAS 
RELAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE LIVROS 
RELAÇÃO DE ESTIMATIVA 
RELAÇÃO DE ESTOQUE 
RELAÇÃO DE MATERIAL 
RELAÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 
RELAÇÃO DE METAS DE TRABALHO 
RELAÇÃO DE OBRAS/ LIVROS PUBLICADOS 
RELAÇÃO DE PEÇAS MUSEOLÓGICAS 
RELAÇÃO DE PROCESSOS EXTRAVIADOS 
RELAÇÃO DE REMESSA 
RELAÇÃO DE SAÍDA DE OBRAS 
RELAÇÃO DE SAÍDA DE OBRAS/LIVROS 
RELAÇÃO DIÁRIA DE DIREITO AUTORAL 
RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS 
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RELAÇÃO NOMINAL 
RELAÇÃO NOMINAL DE PAGAMENTO 

RELAÇÃO DE REMESSA - Identificação sumária de documentos que acompanham o 
seu encaminhamento (O mesmo que GUIA DE REMESSA ou LISTA DE REMESSA DE 
PAPÉIS) 

  

RELATÓRIO - Exposição de ocorrências, de fatos de despesas, de transações ou de 
atividades realizadas por autoridade com finalidade de prestar conta de seus atos a 
autoridade superior 

RELATÓRIO COMPARATIVO DE SISTEMAS  
RELATÓRIO DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS  
RELATÓRIO DE ACEITAÇÃO DE REFEIÇÃO INFANTIL  
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISES CRÍTICOS  
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO  
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE PROFESSORES VISITANTES 
RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO  
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E DE FREQÜÊNCIA  
RELATÓRIO DE CASOS ATENDIDOS  
RELATÓRIO DE CATRACA 
RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE CONSIGNAÇÃO EXTERNA (VENDA DE LIVROS) 
RELATÓRIO DE CONSUMO 
RELATÓRIO DE CONTROLE DE ASSINANTES 
RELATÓRIO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
RELATÓRIO DE CONTROLE DE CONVÊNIO  
RELATÓRIO DE CONTROLE DE CUPONS  
RELATÓRIO DE CONTROLE DE ESTOQUE 
RELATÓRIO DE CONTROLE DE VAGAS DE DOCENTES  
RELATÓRIO DE CONTROLE DE VENDA 
RELATÓRIO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇO  
RELATÓRIO DE CURSOS 
RELATÓRIO DE CUSTO DE AQUISIÇÃO  
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RELATÓRIO DE DÉBITO 
RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO CIRÚRGICA 
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES BOLSISTAS  
RELATÓRIO DE DESPESA 
RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO DE OBRAS/LIVROS 
RELATÓRIO DE DOCENTES 
RELATÓRIO DE DOTAÇÃO 
RELATÓRIO DE ENTRADA/SAÍDA DE TICKETS 
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DE CUSTO 
RELATÓRIO DE ESTOQUE 
RELATÓRIO DE ESTUDO E PESQUISA 
RELATÓRIO DE EXPEDIÇÃO 
RELATÓRIO DE EXPOSIÇÃO 
RELATÓRIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL VEGETAL 
RELATÓRIO DE FORNECIMENTO DE RAÇÃO COMERCIAL 
RELATÓRIO DE GASTOS COM PESSOAL E REFLEXOS 
RELATÓRIO DE HISTÓRIA PREGRESSA 
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 
RELATÓRIO DE LIGAMENTO/DESLIGAMENTO/RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
RELATÓRIO DE MODELAGEM 
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS 
RELATÓRIO DE PAGAMENTO 
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO 
RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO 
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
RELATÓRIO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO 
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE ANIMAIS 
RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE 
RELATÓRIO DE SAÍDA DE OBRAS/LIVROS 
RELATÓRIO DE SALDO DAS CONTAS 
RELATÓRIO DE SERVIÇO 
RELATÓRIO DE SISTEMA INFORMATIZADO 
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RELATÓRIO DE TRANSPOSIÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA 
RELATÓRIO DE VENDAS 
RELATÓRIO DIÁRIO DE MANEJO DE ANIMAIS 
RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO ANIMAL 
RELATÓRIO ESTATÍSTICO 
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE ATENDIMENTO 
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE COMUTAÇÃO 
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE EMPRÉSTIMO 
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DIÁRIO, MENSAL, ANUAL 
RELATÓRIO ESTATÍSTICOS DIÁRIOS, MENSAIS, ANUAIS 
RELATÓRIO EXTRAORDINÁRIO 
RELATÓRIO FINAL 
RELATÓRIO FINANCEIRO DE PROFESSORES VISITANTES 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
RELATÓRIO INDIVIDUAL DE FUNCIONÁRIO 
RELATÓRIO MENSAL DE DOSES DOS MEDICAMENTOS DISPENSADOS 
RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO EFETUADO 
RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 
RELATÓRIO VISTORIA 

RELEASE - Texto sobre um evento a ser distribuído à imprensa para divulgação  
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Transposição de itens de orçamento 

 

REQUERIMENTO - Instrumento pelo qual o signatário pede a uma autoridade 
pública algo rotineiro ou que lhe pareça justo ou legal 

REQUERIMENTO DE FÉRIAS 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM ELEIÇÃO 
REQUERIMENTO DE SEGURO DESEMPREGO 
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO 
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO 

REQUISIÇÃO - Pedido ou exigência legalmente embasada REQUISIÇÃO DE CAMPO 
REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO 
REQUISIÇÃO DE MATERIAL 
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
REQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 

RESENHA - Resumo crítico ou não o livro a ser lançado ou recentemente lançado RESENHA DE OBRA 
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RESENHA DE LANÇAMENTO 

RESOLUÇÃO - Ato emanado de órgão colegiado para estabelecer normas ou para 
fazer cumprir suas deliberações 

  

RESULTADO DE TESTES - (Use FICHA DE RESULTADO DE TESTES)  
RESUMO - Exposição breve de uma sucessão de acontecimentos de um texto ou de 
contas 

RESUMO DE ALTA HOSPITALAR 
RESUMO DE ENTRADAS E SAÍDAS 
RESUMO DE ORDEM DO DIA 
RESUMO ORÇAMENTÁRIO DE ALUNO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO 
RESUMO ORÇAMENTÁRIO DE FAMÍLIA 
RESUMO ORÇAMENTÁRIO DE FAMÍLIA DE ALUNO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE 
TRABALHO 

ROL - Relação nomes ou de objetos ROL DE PERTENCES DE PACIENTES 
ROTEIRO - Relações dos principais tópicos que devem ser abordados num trabalho, 
estágio, numa discussão, visita ou treinamento 

ROTEIRO DE ESTÁGIO 
ROTEIRO DE EVENTOS 
ROTEIRO DE TREINAMENTO 
ROTEIRO DE VISITA DE MUSEU 

SINOPSE - Apresentação concisa de textos, acontecimentos, fatos ou eventos SINOPSE DE EVENTOS 

SOFTWARE - Conjunto de programas de computador, rotinas procedi- mentos e 
documentação pertinentes à operação de um sistema de processamento de dados 

  

SOLICITAÇÃO - Pedido ou requerimento justificado para que se faça alguma coisa, 
tome alguma atitude ou realize algum ato 

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 
SOLICITAÇÃO DE CONSERTOS E REPAROS 
SOLICITAÇÃO DE DEMISSÃO 
SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIOS 
SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS 
SOLICITAÇÃO DE VERBAS 
SOLICITAÇÃO DE VIAGENS 

TABELA - Quadro no qual se registram esquematicamente cálculo, nomes, números 
ou gráficos. (Ver também QUADRO E PLANILHA) 

TABELA DE BANCO DE DADOS 
TABELA DE ESTADIA 
TABELA DE PREÇO 
TABELA DE PLANTÃO 
TABELA DE RECURSOS HUMANOS 
TABELA DE VENCIMENTOS 
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TABELA DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO 
TABELA DESCRITIVA DOS PROCEDIMENTOS SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
AMBULATORIAL/SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) 
TABELA SALARIAL 

TALÃO/TALONÁRIO - Caderno formado por folhas divididas em duas partes, sendo 
uma destacável e a outra fica como comprovante. Em geral contém dados fixos 
impressos e espaço para os dados variáveis a serem registrados 

TALÃO DE PRODUÇÃO 
TALÃO DE SAÍDA DE PRODUTO 
TALONÁRIO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO 

TERMO - Declaração escrita em processo ou em livro registrando um ato 
administrativo, contratual, de ajuste ou uma vontade 

TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
TERMO DE ACEITE 
TERMO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
TERMO DE ALTERAÇÃO DE NOME 
TERMO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO 
TERMO DE COMPROMISSO 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
TERMO DE CONTRATO 
TERMO DE CONVÊNIO 
TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE EMPRÉSTIMO 
TERMO DE OCORRÊNCIA 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE EQUIPAMENTO 
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
TERMO DE RECEBIMENTO 
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
TERMO DE TRANSFERÊNCIA 

TESE - Proposição que se expõe para ser defendida. Na Universidade, trabalho de 
pesquisa visando a obtenção do grau acadêmico de doutor 

 

TESTE - Verificação ou prova para determinar a qualidade, natureza ou o 
comportamento de uma coisa, pessoa ou um sistema sob certas condições 

TESTE DE AVALIAÇÃO 
TESTE DE PSICOLOGIA 

TEXTO - Ver PAPER/TEXTO  
TRABALHO DE GRADUAÇÃO - Trabalho obrigatório a ser apresentado no último ano 
da graduação 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) - O mesmo que Trabalho de Graduação  
TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Remanejamento de itens de orçamento  
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