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Objetivos

• Compreender as implicações da visão sistémica no
tratamento dos sistemas de informação (s.i.)
arquivo;

• Analisar o s.i. arquivo para conhecer o contexto de
produção informacional ���� estudo orgânico eprodução informacional ���� estudo orgânico e
funcional;

• Explicitar a realidade estrutural (única), identificar
necessidades e implementar ações como
instrumentos essenciais à Gestão da Informação.



VISÃO SISTÉMICA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO  
ARQUIVO

UC (1911-2013): legislação, 
regulamentos, estrutura 
organizacional e funções

O arquivo da Administração da UC: 
análise/avaliação retrospetiva e 

prospetivaorganizacional e funções

Administração 
no contexto 
atual da UC

prospetiva

Recenseamento de 
documentação; 
Observação e 
Questionário

Avaliação da 
Informação

Evolução 
diacrónica da 

entidade 
produtora











Visão sistémica do sistema de 
informação arquivo

• Especificidades das unidades estruturais da UC: repercussão na
produção informacional - exemplos de séries:

Planos de Atividades (1997-2010)

Planos Estratégicos e de Ação (2011-2013…)Planos Estratégicos e de Ação (2011-2013…)

Processos individuais de alunos (…1976-2013…)

Processos de conclusão de cursos da FCTUC (1994-2010)

Verbetes de Exame (até 2008)

Pautas de classificação (2007-2013…)

Centro de Mobilidade Pós-graduada (2004-2013…)

Redes Universitárias (1986-2013…) 

Programa Ciência sem Fronteiras (2011-…)



Visão sistémica do sistema de 
informação arquivo

• Especificidades da estrutura organizacional da UC: outras unidades

1. O AUC é o depositário da riquíssima documentação produzida e

recebida pela Universidade de Coimbra criada, por D. Dinis, em 1 de
Março de 1290. Integra ainda os fundos documentais relativos aoMarço de 1290. Integra ainda os fundos documentais relativos ao

Arquivo Distrital (Decreto n.º 19952, de 27 de junho de 1931).

2. Estádio Universitário, Imprensa da Universidade, Teatro Académico

Gil Vicente, Centro de Documentação 25 de Abril, Colégio das Artes,

Instituto de Investigação Interdisciplinar, Tribunal Universitário

Judicial Europeu… � Realidade estrutural singular/única; a
funcionalidade depende da estrutura orgânica.



Presente e Futuro

• Sistema de informação arquivo da UC ���� relevância histórica,

patrimonial e científica; correta organização da informação

(produzida/recebida), assumida por profissionais de arquivo;

• Importância decisiva do estudo diacrónico da estrutura orgânica e
funcional ���� conhecimento do arquivo na sua plena dimensão

sistémica;sistémica;

• Gestão integrada da informação ���� gestão contínua e global

(produção, circulação, armazenamento, tratamento e difusão);

• Acumulação do acervo arquivístico ���� essencial fixar políticas de

avaliação da informação para mais eficiência e melhor eficácia na

gestão do arquivo.


