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 Elaborada pelo Comitê de Boas Práticas e 

Normas do CIA – Conselho   Internacional de 

Arquivos – em Londres. Março de 2008 

 Traduzida  para  o  português  por      Vitor 

Manoel  Marques   Fonseca   do    Arquivo 

Nacional em 2009. 
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Objetivo:  

Facilitar a descrição de instituições 

arquivísticas cuja função primordial seja 

guardar arquivos  e torná-los disponíveis 

para o  público em geral. 
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Os elementos de descrição da norma estão 
organizados em seis áreas de informação: 

 Área de identificação: onde a informação 
visa identificar a instituição e definir pontos 
de acesso. 

 

 Área de contato: onde é fornecida 
informação sobre como contatar a instituição 
com acervo arquivístico. 
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 Área de descrição: onde é fornecida 

informação relevante acerca da história, 

estrutura atual e política de entrada de 

documentos da instituição. 

 

 Área de acesso: onde é fornecida 

informação sobre o acesso à instituição e 

quaisquer restrições. 
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 Área de serviços: onde é fornecida 

informação relevante sobre os serviços 

técnicos oferecidos pela instituição. 

 

 Área de controle: onde é especificamente 

identificada a descrição da instituição e é 

registrada informação sobre como, quando e 

por qual instituição foi criada e mantida. 
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São elementos obrigatórios no uso da Norma: 

 

 Identificador 

 Forma(s) autorizada(s) do nome 

 Endereço 
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1- Área de identificação 

1.1 Identificador 

 Registrar um código numérico ou 

alfanumérico de acordo com as normas 

nacionais e internacionais para identificar a 

instituição. 

 

Exemplo APERS: BR RSAPERS 
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1.2 Forma(s) autorizada(s) do nome 

 

 Registrar a forma normalizada do nome da 

instituição. 

 

Exemplo APERS: Arquivo Público do Estado 

do Rio Grande do Sul. 
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1.3 Forma(s) paralela(s) do nome 

 

 Registrar a forma paralela do nome da 

instituição de acordo com quaisquer 

convenção ou regra utilizada pela instituição 

que criou a descrição. 

 

Exemplo APERS: Departamento de Arquivo 

Público. 
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1.4 Outra(s) forma(s) do nome 

 

 Registrar qualquer outro nome não usado em 

nenhum outro lugar na identificação e que a 

instituição possa ser reconhecida. 

 

Exemplo APERS: APERS 
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1.5 Tipo de instituição com acervo arquivístico 

 

 Registrar e especificar o tipo da instituição 

 

Exemplo APERS: Órgão público do Poder 

Executivo Estadual da administração direta. 
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2- Área de contato 

2.1 Endereço 

Exemplo APERS:  

Rua Riachuelo,1031 – Centro 

90010-270 – Porto Alegre – RS – Brasil 

Sitio web: www.apers.rs.gov.br 
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2.2 Telefone, fax, correio eletrônico 

 Registrar todos os dados que possam ser 

usados para contatar com a instituição. 

 

Exemplo APERS:  

Tel.: xx (55) (51) 3288-9100 

Fax: xx (55) (51) 3288-9103 
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Correio eletrônico: apers@sarh.rs.gov.br 

Blog: www.arquivopublico.wordpress.com 

Twitter: @APERS-SARH 

mailto:apers@sarh.rs.gov.br
http://www.arquivopublico.wordpress.com/
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2.3 Responsável pelo contato 

 Registrar toda informação necessária para 
que os usuários possam contatar membros 
da equipe ( nomes, funções, correio 
eletrônico). 

Exemplo APERS:  

Direção: Isabel Perna Almeida 

Correio eletrônico:  

isabel-almeida@sarh.rs.gov.br 

mailto:isabel-almeida@sarh.rs.gov.br
mailto:isabel-almeida@sarh.rs.gov.br
mailto:isabel-almeida@sarh.rs.gov.br
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Divisão de Pesquisa e Projetos: Maria Cristina 

Kneipp Fernandes 

Correio eletrônico: 

mariacristina-fernandes@sarh.rs.gov.br 

Divisão de Documentação: 

Elizabeth Terezinha Martins de Lima 

Correio eletrônico: 

elizabeth-lima@sarh.rs.gov.br 

mailto:mariacristina-fernandes@sarh.rs.gov.br
mailto:mariacristina-fernandes@sarh.rs.gov.br
mailto:mariacristina-fernandes@sarh.rs.gov.br
mailto:elizabeth-lima@sarh.rs.gov.br
mailto:elizabeth-lima@sarh.rs.gov.br
mailto:elizabeth-lima@sarh.rs.gov.br
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Seção de Apoio Administrativo: 

Ana Karina Uberti Moreira 

Correio eletrônico: 

karina-uberti@sarh.rs.gov.br 

 

mailto:karina-uberti@sarh.rs.gov.br
mailto:karina-uberti@sarh.rs.gov.br
mailto:karina-uberti@sarh.rs.gov.br
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3 – Área de descrição 

3.1 História da instituição com acervo 

arquivístico 

 

 Registrar de forma concisa qualquer 

informação relevante sobre a história da 

instituição( datas, mudanças legais...) 
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Exemplo APERS: o Arquivo Público do Estado 

do Rio Grande do Sul foi criado em 08 de 

março de 1906, através do Decreto 876, pelo 

presidente do Estado, Antonio Augusto 

Borges de Medeiros, compondo, à época, a 

Repartição de Arquivo Público, Estatística e 

Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul, 

subordinada à Secretaria do Interior... 
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3.2 Contexto geográfico e cultural 

 

 Registrar informação relevante a área 

geográfica à qual pertence a instituição e 

também sobre o contexto cultural. 
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Exemplo APERS: 

O APERS foi criado em um contexto de 

transformações sociais e políticas no Brasil 

logo após a abolição da escravidão (1888) e 

a proclamação da república (1889). No 

Estado do RS consolidava-se a influência da 

doutrina positivista sobre a política e a 

organização sócio cultural... 
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3.3 Mandatos/ fontes de autoridade 

 

 Registrar qualquer documento, diretiva, lei 

que funcione como fonte de autoridade para 

os poderes e funções da instituição. 

 

Exemplo APERS: 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. Decreto nº 876, de 08 de março de 
1906. Dá regulamento para a Repartição do 
Archivo Público, Estatística e Bibliotheca. 

____Decreto nº 1.435, de 11 de novembro de 
1909. Desannexa da Repartição de Archivo 
Publico as respectivas 2ª e 3ª seções... 
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3.4 Estrutura administrativa 

 Registrar a atual estrutura administrativa da 
instituição usando narrativa ou organograma. 

Exemplo APERS: conforme a Portaria nº31, de 
27 de março de 1998 o APERS está assim 
estruturado: Direção, Seção de Apoio 
Administrativo – SEAAD, Divisão de 
Documentação – DIDOC, Divisão de ... 
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3.5 Políticas de gestão e de entrada de 

documentos 

 

 Registrar informações sobre a política de 

gestão e entrada de documentos na 

instituição definindo a natureza do material e 

se é por transferência, doação, compra... 



ISDIAH 

Exemplo APERS:  O sistema de arquivos do 

Estado do RS – SIARQ/RS, foi criado em 

1989 e reorganizado em 2010, com os 

objetivos de zelar...Desde a criação do 

sistema o APERS foi o órgão responsável, 

junto com as comissões constituídas, pela 

coordenação das ações do mesmo...a 

entrada de documentos é regrada pela 

instrução normativa nº 04, de 24 de... 



ISDIAH 

3.6 Prédio 

 

 Registrar informações sobre o(s) prédio(s) da 

instituição como: características gerais e 

arquitetônicas, capacidade de 

armazenamento e, se possível, informações 

que possam ser usadas para gerar 

estatísticas. 
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Exemplo APERS: o complexo APERS está 

localizado no centro histórico de Porto 

Alegre, formado por 3 prédios, ocupando 

uma área total de 5.300M2, sendo 4.374M2 

de área construída. Em 1991, o conjunto 

arquitetônico foi tombado pelo... 

Prédio 1 – datado de 1910, com área de 917 

m², é composto por andar térreo, mezanino e 

porão... 
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3.7 Acervo arquivístico e outros serviços 

 Registrar uma breve descrição do acervo da 

instituição narrando como e quando foi 

formado. 

Exemplo APERS: conforme decreto nº 

876/1906, §1º do artigo 1, o Arquivo Público 

era destinado a “adquirir e conservar, sob 

classificação sistemática,... 
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...a mudança significativa em relação ao acervo 

ocorreu quando o Arquivo Histórico do Rio 

Grande do Sul foi criado, lei nº 2.345, de 29 

de janeiro de 1954, ...os documentos do 

poder judiciário passaram a não ser mais 

recolhidos e no ano de 1975 o mesmo 

ocorreu com o registro civil...com a 

implantação do SIARQ/RS... 
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3.8 Instrumentos de pesquisa, guias e publicações 

 Registrar uma visão geral dos instrumentos de 

pesquisa, impressos ou não, e quaisquer outras 

publicações relevantes da instituição. 

Exemplo APERS: os instrumentos já produzidos pela 

instituição estão disponíveis para consulta na Sala 

de Pesquisa. Os pesquisadores também podem 

encontrar os catálogos publicados em formato 

digital no sítio web... 



ISDIAH 

...os instrumentos utilizados na Sala de 
Pesquisa e os Catálogos organizados a partir 
do Projeto Documentos da Escravidão estão 
relacionados abaixo: 

-Rio Grande do Sul. Secretaria da 
Administração e dos Recursos Humanos. 
Departamento de Arquivo Público. Acervo 
da Assembléia Legislativa: índice 
geográfico. Coordenação Adriana Lampert 
Berwanger. Porto Alegre,2001. 
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4- Área de acesso 

4.1 Horário de funcionamento 

 Registrar os horários de funcionamento da 

instituição, os feriados anuais, sazonais e 

públicos, e os horários associados à 

disponibilidade e/ou prestação de serviços 

(sala de exposições). 
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Exemplo APERS:  

Atendimento ao público: 8h30m às 17h, de segunda a 

sexta-feira, exceto nos feriados nacionais e 

regionais. 

Sábados: 9h às 14h, dois sábados ao mês, conforme 

agenda publicada no blog institucional. 

Expediente interno: 8h15m às 17h15m, de segunda a 

sexta-feira, exceto nos feriados nacionais e 

regionais. 
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4.2 Condições e requisitos para acesso e uso 

 Registrar informação sobre as condições, 

requisitos e procedimentos para acesso e 

uso dos serviços institucionais. Descrever as 

políticas de acesso incluindo quaisquer 

restrições ou regulações para o uso dos 

materiais e serviços. 
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Exemplo APERS: os acervos mantidos no 

APERS são de acesso público...as restrições 

existentes ocorrem aos documentos que 

apresentem estado de conservação 

comprometido, permanecendo interditados à 

pesquisa...o acervo que apresenta restrição 

independente da questão de preservação é o 

acervo do Hospital Psiquiátrico São Pedro... 
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4.3 Acessibilidade 

Registrar quaisquer informações sobre a ida à 

instituição e dados para usuários com 

necessidades especiais, incluir 

caracterísiticas do prédio, equipamentos ou 

instrumentos especializados, 

estacionamento, elevador. 
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Exemplo APERS: o arquivo está sediado em 

um prédio com condições de receber 

pessoas com necessidades especiais, 

havendo rampas e banheiro adaptado 

(térreo), bem como elevador no prédio da 

administração. 

Ônibus: as linhas de ônibus municipais e 

intermunicipais... 

Trem: estação mercado. 
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5- Área de serviços 

5.1 Serviços de pesquisa 

 Registrar informação sobre os serviços de 

pesquisa oferecidos no local, tais como 

idiomas falados pela equipe, sala de 

pesquisa, serviços de informação, bibliotecas 

próprias, computadores. Registrar também 

sobre os serviços de pesquisa à distância. 
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Exemplo APERS: os serviços podem ser acessados 

de forma remota ou presencial, conforme as 

seguintes orientações: 

 Tele atendimento: o cidadão faz a consulta pelo 

número... 

 Balcão virtual: o usuário encaminha seu pedidos 

através do sítio eletrônico... 

 Consultas on-line: o usuário pode realizar suas 

consultas pelo sistema AAP através do sitio... 
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5.2 Serviços de reprodução 

 Registrar informação sobre serviços de 
reprodução disponíveis ao público                 
( microfilmes, fotocópias, fotografias) e 
especificar as condições e restrições gerais 
dos serviços. 

Exemplo APERS: o serviço oferecido ao 
cidadão é o fornecimento de fotocópia 
autenticada de documentos 
comprobatórios... 
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5.3 Áreas públicas 

 

Registrar informação sobre espaços 

disponíveis para uso público( exposições 

permanentes ou temporárias, conexão grátis 

ou paga à internet, caixas automáticos, 

cafeterias, restaurantes). 
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Exemplo APERS: além da recepção, da sala 

de pesquisa e espaços de circulação no 

térreo do prédio 3, o cidadão pode acessar 

os prédios 1 e 2 e o jardim participando das 

atividades culturais desenvolvidas pela 

instituição...as atividades são realizadas no 

auditório ...e na sala... Ação educativa e 

cultural...mostra de pesquisa... 
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6 – Área de controle 

 

6.3 Regras ou convenções utilizadas 

 

 Registrar convenções ou regras nacionais ou 

internacionais aplicadas na criação da 

descrição, registrar também nomes, edições 

e datas das regras aplicadas. 
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Exemplo APERS:  

-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS.NBR 6023: Informação e 

documentação, referências, elaboração. Rio 

de Janeiro, 2000. 

-CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 

(Brasil). CODEARQ: Código de entidades 

custodiadoras de acervos arquivísticos... 
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6.4 Status 

 Registrar a situação de redação da descrição 

de maneira que os usuários possam 

compreender o atual status da descrição, se 

é uma versão preliminar, final e/ou revisada. 

 

Exemplo APERS: versão revisada. 
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6.5 Nível de detalhamento 

 

 Registrar se a descrição tem um nível de 

detalhamento mínimo, parcial ou integral de 

acordo com as regras 

nacionais/internacionais. 

 

Exemplo APERS:  descrição parcial. 
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6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência. 

 Registrar a data em que a descrição foi 

criada e as datas de quaisquer revisões, ou 

quando foi considerada obsoleta. 

Exemplo APERS:  

21 de maio de 2012 (criação) 

25 de setembro de 2012 (revisão) 
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6.7 Idioma(s) ou sistema(s) de escrita 

 

 Registrar o idioma e/ou sistema de escrita 

usados para descrever a instituição com 

acervo arquivístico. 

 

Exemplo APERS: Português 
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6.8 Fontes 

 Registrar as fontes consultadas para o 

estabelecimento da descrição da instituição. 

Exemplo APERS:  

-Arquivo Público do Estado do Rio Grande do 

Sul. Porto Alegre:2007. Disponível em: 

<http://www.apers.rs.gov.br/portal/index.php> 

Acesso em: 10 fev. 2012. 

 

http://www.apers.rs.gov.br/portal/index.php
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   -Rio Grande do Sul.Secretaria da 

Administração e dos Recursos Humanos. 

Departamento de Arquivo Público.Guia do 

Arquivo Público do Estado do Rio Grande 

do Sul. Organizado por Rosani Goreti Feron, 

Neida Regina Ilha e José Carlos Soares 

Roque. Porto Alegre: Edições EST, 1998. 



ISDIAH 

6.9 Notas de manutenção 

 Registrar notas pertinentes à criação e manutenção 

da descrição, como os nomes das pessoas 

responsáveis pela criação e/ou revisão da 

descrição. 

Exemplo APERS: descrição elaborada por: Karine 

Georg Dressler, arquivista e Renata Pacheco de 

Vasconcellos, arquivista. Revisado por: Maria 

Cristina Kneipp Fernandes, arquivista, chefe da 

Divisão de Pesquisa e Projetos – DIPEP. 



 

OBRIGADA! 

 

 
renata-vasconcellos@sarh.rs.gov.br 


