


� ALICE REIKO TANITA IWASE

� MARIUSA APARECIDA DO NASCIMENTO 
BENITEZ

� RUTE SOARES

� SOLANGE PEREIRA DA SILVA E LIMA



� Integra os documentos acadêmicos nas
diferentes fases da gestão documental,
assegurando condições de conservação,
proteção, destinação e acesso ao acervoproteção, destinação e acesso ao acervo
para subsidiar os trabalhos da PRÓ-
REITORIA DE GRADUAÇÃO na recuperação
e disseminação da informação, através do
Arquivo Ativo (Corrente), Arquivo Semi-
Ativo (Intermediário), e Arquivo de
Microfilmes (Permanente).



� É composto ≅ por 14.000 pastas
acadêmicas individuais, arquivadas em
11 módulos deslizantes, originadas da
documentação dos ingressantes dedocumentação dos ingressantes de
cada vestibular.



� É composto ≅ por 1200 caixas, com
36.0000 pastas acadêmicas de ex-
alunos, arquivadas em 21 estantes de
aço dupla face.aço dupla face.



� Composto por 7 (sete) subdivisões de arquivos, totalizando 66.528 jaquetas e 859 rolos
de filme como seguem:

� 1 - Arquivo Acadêmico Permanente: É composto por 66.528 jaquetas, arquivadas em
armário de aço.

� 2 - Arquivo das Antigas Faculdades: É composto por 16 rolos de filme, totalizando ≅

39.360 documentos microfilmados

3 - Arquivo de Assuntos Acadêmicos: É composto por 23 rolos de filme, totalizando ≅� 3 - Arquivo de Assuntos Acadêmicos: É composto por 23 rolos de filme, totalizando ≅

56.580 documentos microfilmados.

� 4 - Arquivo dos Relatórios do Concurso Vestibular: É composto por 58 rolos de filme,
totalizando ≅ 142.680 documentos microfilmados.

� 5 - Arquivo de Pautas: É composto de 405 rolos por filme, totalizando ≅ 942.180
documentos microfilmados.

� 6 - Arquivo dos Processos de Registro de Diplomas - DGE-33: É composto por 350 rolos
de filme, totalizando ≅ 861.000 documentos microfilmados.

� 7 - Revalidação de Diplomas Estrangeiros: É composto por 7 (sete) rolos de filme,
totalizando ≅ 17.220 documentos microfilmados.



� Onde ficam os Processos referentes à:
� Reconhecimento de Cursos;

� Projetos Pedagógicos dos cursos;

� Projetos de Ensino dos docentes e outros.





� Usuários dos Setores da CAE, quanto ao empréstimo de
pastas acadêmicas e jaquetas; e reativação de
requerimentos protocolados.

� Alunos e ex-alunos, quanto ao fornecimento de xerox de
documentos e de microfilmes; e devolução de
documentos originais.documentos originais.

� Visitas de alunos da UEL e UNOPAR.

� Alunos do Curso de Graduação em Arquivologia, como
campo de estágio não obrigatório.

� Comunidade interna e externa, quanto à utilização da
leitora fotocopiadora de microfilmes, para consultas e
fornecimento de cópias.


