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Resultados

Supervisor: Sergio Ferreira

1 - Documentos organizados, acondicionados e identificados
de acordo com o manual de procedimentos;

Professor: Prof. Renato Venâncio

2 – Liberação de espaço físico;
Titulo: Desenvolvimento de proposta de organização
dossiês de alunos da Escola de Engenharia Kennedy

3 - Possibilidade de recuperação da informação e acesso aos
usuários;
4 - Estabelecimento de boas práticas arquivísticas.

O campo de estágio
A Escola de Engenharia Kennedy foi criada em 7 de março
1964. Nascida sob influência da Escola de Engenharia
Norte Americana, recebeu este nome em homenagem a
John Kennedy, presidente dos Estados Unidos da América
do Norte na data de sua criação. Foi reconhecida pelo
Decreto Federal nº 68.373, de 19 de março de 1971,
instituição isolada de ensino superior mantida pela
Fundação Educacional de Minas Gerais até 2005,
passando então a ser mantida pela SOEBRAS Associação
Educativa do Brasil. O seu arquivo faz parte da área
administrativa da Instituição. Desde a criação da escola os
documentos acumulavam-se em uma sala que foi
desativada recentemente para ampliação do prédio. Dessa
forma, estes foram amontoados em salas provisórias.
Após um árduo trabalho de seleção e uma avaliação
preliminar, foram colocados em uma sala de 33m² no
prédio principal já separados por setores compreendendo
Acadêmico,
Administrativo
e
Contábil/financeiro.
Encontram-se armazenados em pastas e caixas em
prateleiras de aço e madeira.
Espaço onde será
constituído o Arquivo Permanente da Instituição.
Objetivo
Propor à Escola a organização física e intelectual dos
documentos permanentes, tendo como piloto os dossiês
de alunos, produzidos e/ou acumulados no período
compreendido entre 1990 a 1999.
Metodologia
1.

Identificação e seleção dos dossiês de alunos;

2.

Levantamento das espécies e tipologias documentais
que compõem os dossiês;

3.

Definição de diretrizes, técnica e procedimento para a
higienização,
acondicionamento,
ordenação
e
armazenamento dos dossiês;

4.

Higienização dos dossiês;

5.

Acondicionamento dos dossiês;

6.

Ordenação dos dossiês;

7.

Armazenamento das caixas-arquivos;

8.

Elaboração de planilha no Excell com sistema simples
de busca

9.

Elaboração de um manual de procedimentos com a
finalidade de manter a padronização dos
procedimentos adotados.

Conclusão
Um arquivo organizado, obedecendo aos princípios e teorias
da Arquivologia, permite agilidade e eficiência na recuperação
da informação; economia de espaço; conservação dos
documentos; e eficiência e rapidez nas ações administrativas.
Acredita-se que o trabalho piloto desenvolvido junto aos
dossiês de alunos e o manual de procedimentos elaborado
possam contribuir efetivamente para a constituição do Arquivo
Permanente da Instituição.
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