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Introdução
O CEFET-MG é uma autarquia de regime especial, vincu-
lada ao Ministério da Educação e Cultura, detentor de 
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didá-
tica e disciplinar, nos termos da Lei. Os objetivos de seu 
funcionamento são o ensino em graus médio e superior, 
a promoção de atividades de extensão, e a realização de 
pesquisas na área técnico-industrial.

Atividades desenvolvidas
- Levantamento bibliográfico;
-  Levantamento e análise dos instrumentos e normas ar-

quivísticas disponibilizadas pelo SIGA;
-  Identificação das reais necessidades e dificuldades en-

frentadas nos setores em relação aos documentos ar-
quivísticos;

-  Planejamento de rotinas e procedimentos para esses 
setores;

-  Redação da Política para os documentos arquivísticos 
correntes 

-  Orientação quanto ao uso dos instrumentos arquivísti-
cos e normas disponíveis;

Resultados obtidos:
Com a elaboração dessa política é possível implementar 
os procedimentos necessários para que a Gestão de do-
cumentos comece a ser praticada na instituição. A partir 
dessas novas práticas e rotinas de trabalhos objetivará 
o favorecimento a um processo racional de produção, 
uso e avaliação de documentos de arquivo na institui-
ção e visa atender à demanda da comunidade de usu-
ários, servidores, professores, alunos e comunidade em 
geral, bem como atender à legislação vigente, como por 
exemplo, a lei 8159, de 8 de janeiro de 1991.

A política elaborada apresenta a seguinte estrutura:

1 OBJETIVO

2 CONCEITOS

3 SIGLAS

4 ÁREAS

5 DIRETRIZES, ROTINAS E PROCEDIMENTOS

5.1 Produção e Recebimento

5.2 Tramitação e uso

5.3 Classificação

5.4 Avaliação

5.5 Arquivamento

5.6 Acondicionamento

5.7 Eliminação

5.8 Transferência

5.9 Recolhimento

6 RESPONSABILIDADES

7 DISPOSIÇÕES GERAIS

8 REFERÊNCIAS

9 ANEXOS

Considerações Finais:
Através da elaboração de uma política para os arquivos 
correntes da instituição é possível a padronização das 
rotinas de trabalho, racionalização e eficiência adminis-
trativa, diretrizes e rotinas para o adequado tratamento 
e organização dos documentos arquivísticos. Com a im-
plementação dessa política é possível começar a solu-
cionar alguns problemas antigos da instituição: massa 
documental acumulada e não localização de documen-
tos e informações em tempo hábil.   

Referências:
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MI-
NAS GERAIS. Disponível em: <http://www.cefetmg.br>. 
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CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Altera o Código 
de Classificação de Documentos de Arquivo para a Ad-
ministração Pública: Atividades-Meio e na Tabela Bási-
ca de Temporalidade e Destinação de Documentos de 
Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administração 
Pública, aprovados pela Resolução nº 14, de 24 de ou-
tubro de 2001.  Resolução nº 35, de 11 de dezembro 
de 2012.

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Aprova a versão 
revisada e ampliada da Resolução nº 4, de 28 de março 
de 1996, que dispõe sobre o Código de Classificação de 
Documentos de Arquivo para a Administração Pública: 
Atividades-Meio, a ser adotado como modelo para os 
arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos 
de guarda e a destinação de documentos estabelecidos 
na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Do-
cumentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da 
Administração Pública. Resolução nº 14, de 24 de ou-
tubro de 2001. 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Dispõe sobre os 
procedimentos para a eliminação de documentos no 
âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Pú-
blico. Resolução nº 7, de 20 de maio de 1997.

Diretrizes e rotinas internas para os documentos arquivísticos correntes 
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais


