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Padronizar documentos para simplificar a gestão
Projeto de pesquisa realizado em parceria com o SAUEL tem como objetivo criar listas de nomenclatura
com o intuito de padronizar séries e tipos documentais emitidos em todas as unidades da UEL
BIA BOTELHO

O

Sistema de Arquivos da UEL (SAUEL)
deu início a um trabalho minucioso:
identificar todos os tipos de documentos
emitidos pelos setores, órgãos e Centros
de Estudo da Universidade. Além da identificação, o objetivo é criar um padrão para
que todos os setores da UEL utilizem a
mesma nomenclatura. Para isso, foi criado
um subprojeto “Estudo das tipologias documentais no âmbito da UEL”, pertencente
ao Projeto de Pesquisa “Metarrepresentação
do assunto em condensações informacionais”, coordenado pela professora
Rosane Lunardelli, do Departamento de
Ciência da Informação.
Segundo a docente, existe atualmente
um número muito grande de tipos documentais, e em alguns locais o mesmo documento recebe nomes diferentes. Ela dá
como exemplo o conflito entre o que é um
documento de comunicação interna e um
memorando. A falta de entendimento a
respeito das diferentes finalidades aliado
ao uso de diversos títulos para um mesmo
documento é o grande “calcanhar de
Aquiles”, afirma Rosane, e “isso traz problemas quando a UEL arquiva ou busca
encontrar este documento”. De acordo com
Elizabeth Leão de Carvalho, bibliotecária
no SAUEL, outra dificuldade é com o
documento ofício. Ela explica que esta
espécie documental é emitida para órgão
externo, porém alguns locais da Universidade utilizam ofício internamente. Outra
questão importante segundo a equipe do
projeto é a necessidade de ter um padrão
para elaboração de todos os documentos.
“Sem orientação, cada local faz de uma
forma”, afirma Elizabeth, que se preocupa
também com a fase histórica dessa massa
documental e a importância de sua preservação.
Edson Holtz, diretor do SAUEL, conta que um mesmo tipo documental possui
nomes diferentes no Sistema de Bibliotecas da UEL, formado pelas Bibliotecas
Central (BC), Setorial do Centro de Ciências da Saúde (BS/CCS), da Clínica
Odontológica Universitária (BS/COU), do
Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos (BS/EAAJ) e de Ciências Humanas
(BS/CH), órgãos que desenvolvem função
semelhante.
Holtz compara a situação ao acordo
ortográfico da Língua Portuguesa. “É como
se existissem vários países dentro da Universidade. Padronizar a nomenclatura vai
facilitar o trabalho de quem vir depois da
gente, as novas gerações de funcionários e
docentes”, afirma.
Etapas – O projeto, iniciado há três
meses pelo SAUEL já identificou, segundo Holtz, 800 tipos documentos no Centro
de Línguas e Ciências Humanas, Prefeitu-

O projeto, iniciado há três meses pela SAUEL já identificou, segundo Holtz (esq),
800 tipos documentos no CLCH, PCU e nas Pró-reitorias de Graduação, de Extensão, e de Pesquisa e Pós-graduação

ra do Campus Universitário, e nas Próreitorias de Graduação, de Extensão, e
de Pesquisa e Pós-graduação.
Holtz afirma que esse trabalho, além
da identificação, orienta também quanto
ao tempo do descarte de cada documento, o que permite que muito espaço físico seja liberado, entre outras coisas. Ele
lembra que durante a identificação na
PCU, por exemplo, foram encontrados
guardados 15 anos de fotocópias de folha de frequência de quase 500 funcionários. Como o original estava na PróReitoria de Recursos Humanos, não
havia necessidade de fotocópia. Isso
mostra também, de acordo com o diretor, que há sobreposição de trabalho.
A expectativa é chegar a 1.500 documentos, com a identificação nos demais
Centros de Estudos e Pró-reitorias, além
dos Hospitais Universitário e Veterinário, Hemocentro e Colégio de Aplicação. Para a atividade, o diretor conta que
se basearam em modelos utilizados pela
USP, Unicamp e Instituições Federais
de Ensino Superior. Porém afirma que,
nesse formato, o trabalho realizado na
UEL é novo e diferenciado. “Esse trabalho do SAUEL merece todo o nosso
aplauso, porque não é algo fácil”, reconhece a professora Rosane Lunardelli.
Paralelo ao levantamento realizado
pelo SAUEL a respeito dos tipos documentais e seus títulos, a identificação de
como cada local denomina seus docu-

mentos, o que se repete, o tempo de
arquivamento, o valor probatório, o
subprojeto coordenado pela professora
Rosane está elaborando uma lista de
termos preferidos a serem empregados.
“Nessa lista são apresentados os termos
que devem ser utilizados quando se tratar de determinada série e tipo documental e qual é a definição de cada um
deles”, ressalta. A conclusão desta etapa
deve ser finalizada no primeiro semestre
de 2018.
Os passos seguintes serão de buscar
elaborar um layout com a estrutura ou
formato que cada documento deve ter. A
professora explica que, com a lista de
palavras, de termos preferidos e suas
definições a respeito de cada um, a UEL
estará em unidade, o que facilitará o
trabalho posterior. “O projeto é fundamental para a gente e também acredito
que poderá servir de ponto de partida
para outras universidades. Vamos padronizar para simplificar a gestão”, afirma Rosane.
Além da participação de Edson Holtz,
colaboram também com as atividades
as servidoras do SAUEL, Elizabeth
Leão de Carvalho e Valéria Diatchuk
e outros voluntários. Fazem parte do
projeto de pesquisa, além da coordenadora, Rosane Lunardelli, a estudante do curso de Arquivologia e bolsista
de Iniciação Científica, Bruna Nunes
Crippa, e a mestra em Ciência da In-

fo rmação e alu na d o cu rso de
Arquivologia, Tatiana Tissa Kawakami.
Tempo - Holtz afirma que é preciso
“correr contra o tempo”, pois há diversos servidores que realizam atividades
relacionadas à documentação que estão
se aposentando. “As pessoas estão saindo e não estão sendo substituídas.
Essa passagem de conhecimento vai se
perder e portanto precisamos ter algo
registrado”, afirma.
Outro ponto destacado pelo diretor
do SAUEL é a duplicidade no suporte
que agora, além de impresso, é também
digital. Segundo ele, também no meio
digital são utilizados nomes diferentes
para o mesmo documento e é preciso
padronizar também as pastas digitais.
“Precisamos de ferramentas para educar as novas gerações que estão chegando, seja na utilização em caixas de
papel ou em pastas do computador”,
afirma.
“Nós precisamos correr um pouco
antes dessa transição do papel para o
digital e não esperar ser atropelado por
ela. Daí a iniciativa do projeto e a tentativa de implementar este suporte tanto
no papel quanto em digital”, afirma
Holtz. Rosane Lunardelli lembra: “Se
não tiver uma padronização de termos
para que seja possível a organização
desses documentos, ninguém recupera
nada e o problema persiste. Só vai transferir o caos para o digital”.

