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A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UFRGS. Roberto de Souza 
Del Frari, Jonas Trento Buzzatti, Maria do Rocio Fontoura Teixeira (orient.) (UFRGS). 
Como forma de suprir uma demanda da Universidade como instituição e de atender aos requisitos legais teve início 
em julho de 2002, o Projeto Sistema de Gestão de Documentos e Informações, da PROPLAN da UFRGS, 
coordenado pela Profª Maria do Rocio F. Teixeira, do DCI/FABICO. Atuando em consonância com a Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), o Projeto tem por objetivos centrais a análise e a racionalização 
da produção atual de documentos da Universidade que resultam na estruturação de um Arquivo Geral. Como 
implementações de base, deveriam ser criadas uma Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD) e um Plano de 
Assuntos. A Tabela foi estruturada e disponibilizada ainda no ano de 2004. O Plano de Assuntos, implementado no 
Protocolo Geral em janeiro deste ano, foi construído com o objetivo de classificar e organizar os assuntos 
contemplados na TTD. Procurou-se reunir os assuntos de processos que surgiam na Universidade, afora a listagem de 
assuntos do Protocolo Geral. Foram hierarquizados em forma de árvore, princípio organizador que centra-se em 
tornar a busca de assuntos mais eficiente, respeitando-se a organização e o funcionamento da Universidade. Compõe-
se de cerca de 650 assuntos, sendo que 483 deles são assuntos-folha, ou seja, 75% dos assuntos são tópicos, ou 
descritores. A estruturação dos dados em árvore permite a criação de ferramentas otimizadas de busca, preconizando 
o acesso e o manuseio da Tabela, conferindo flexibilidade e garantindo as possibilidades de inserção e exclusão de 
assuntos de forma simples, prática e eficaz. Os ramos principais da tabela seguem uma divisão fundante das 
instituições e da categorização dos assuntos que lhe competem: atividades-meio e atividades-fim. Em contato com o 
CONARQ obtivemos um molde padronizado, a ser modelado segundo as especificidades da instituição. Seguindo as 
subdivisões das atividades institucionais, os ramos primários se constituem em atividades-meio e atividades-fim. 
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