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PREFÁCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não tardei a perceber, no silêncio aparente dessas 
galerias, que havia um movimento, um murmúrio, algo que 
não pertencia ao segredo. Esses papeis […] deixados ali há 
muito tempo nada pediam, a não ser a possibilidade de 
rever a luz do dia. Esses papeis, não são papeis, e sim 
vidas de homens, história de países [...]”. 

Jules Michelet, 1833 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre é uma 

instituição de excelência no ensino, pesquisa e extensão, sendo que em 2008 se 

transforma em universidade. Possui uma evolução constante de criação de curso e 

de crescimento estrutural. 

 No que tange a gestão documental o trabalho iniciou-se no ano de 2007, com 

a contratação de consultoria para organização do acervo, bem como a abertura de 

concurso para o cargo de arquivista. 

Dentro do contexto de expansão da valorização do patrimônio documental foi 

construído esse inventário, oportunizando a difusão da documentação custodiada 

pela Divisão de Arquivo. 

Além desta versão impressa, é possível acessar os instrumentos de pesquisa 

através do sítio eletrônico: http://atom.ufcspa.edu.br/.  
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

A criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre aconteceu por 

um contexto de carência de médicos no Estado do Rio Grande do Sul. Em 1954 

houve a criação de uma Faculdade de Medicina na cidade de Santa Maria, visando 

o atendimento da região central, noroeste e sudoeste desse estado. No entanto, a 

carência ainda era notória, sendo que muitos locais faltavam médicos para atender a 

população. 

A criação do Hospital de Clinicas de Porto Alegre foi um fator determinante, 

pois isso poderia ocasionar a perda de professores da então Faculdade de Medicina 

da UFRGS em exercício na Santa Casa para esse hospital.  

Nesse sentido o professor Ruy Cirne Lima (provedor em exercício da Santa 

Casa) propôs no dia 07 de dezembro de 1953, em sessão ordinária da Mesa 

Administrativa a fundação da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Proposta essa 

aprovada por unanimidade, sendo encaminhado um requerimento ao Arcebispo 

Dom Vicente Scherer - solicitando providências no atendimento do pedido. 

Sua criação, então, aconteceu em oito de dezembro de 1953 por Decreto do 

arcebispo Metropolitano de Porto Alegre com a denominação de Faculdade Católica 

de Medicina de Porto Alegre e autorizada a funcionar pelo Decreto nº 50165, de 28 

de janeiro de 1961, foi reconhecida pelo Decreto nº 54.234, de 02 de setembro de 

1964.  

A Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre estava ligada a Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Em 1955, é publicado no Diário Oficial do 

Estado o estatuto desta faculdade. Nesse fica constituído uma associação civil que 

personificará o estabelecimento do ensino superior, durando por tempo 

indeterminado, sendo regida por uma comissão de chancelaria. Quanto ao 

funcionamento essa faculdade funcionará nos hospitais da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ficando perpetuamente unida. Como sócio 

fundadores foram citados a Arquidiocese de Porto Alegre; a Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre; a Sociedade Literaria Antônio Vieira; o 

professor Doutor Ivo Correa Meyer; o Doutor Waldemar Job; o Doutor Carlos de 

Britto Velho; o Doutor Gert Eduardo Secco Eichemberg; o Doutor Heitor Masson de 
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Cirne Lima. O primeiro Diretor da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre é 

o professor Doutor Ivo Correa Meyer. 

O primeiro vestibular aconteceu no ano de 1961 com 50 vagas. Esse ato deu 

inicio ao seu funcionamento. A primeira aula acontece no dia 22 de marco de 1961. 

Sendo uma cerimônia solene com a presença de autoridades a citar Cardeal Dom 

Vicente Scherer, o Prof. Ivo Corrêa Meyer (diretor), Heitor Masson de Cirne Lima, 

professores e alunos ingressantes. A primeira turma se formou em 1966. 

Em 22 de agosto de 1969, tornou-se um órgão de direito privado, passando a 

ter o nome de Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre.  

No Estatuto de 1969, referente à Fundação Faculdade Católica de Medicina 

de Porto Alegre mantem a personalidade de Direito Privado. Quanto aos bens, a Lei 

nº 6.891 diz que § 2º Extinguindo-se a Fundação, alterando-se os seus objetivos ou 

deixando de ser utilizado o Hospital Geral da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre no ensino de clínicas da instituição, reverterão à 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre os bens por ela doados, 

sendo os demais bens incorporados ao patrimônio da União. 

No dia 11 de dezembro de 1980, por meio da Lei nº 6.891, a instituição 

passou denominar-se Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 

Alegre (FFFCMPA). Em 1987, por força da Lei n° 7.596, de 10 de abril, foi 

enquadrada como Fundação Pública.  

Nesse momento histórico de contexto de federalização, os professores e 

funcionários técnicos passaram a serem funcionários públicos enquadrados no 

regime jurídico de estatutário, enquanto os alunos tiveram gratuidade em suas 

mensalidades.  

No ano de 2008, no dia 11 de janeiro, a antiga FFFCMPA adquiriu status de 

universidade, passando a ser denominada Fundação Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 

 A UFCSPA é uma instituição especializada na área da saúde e atualmente 

oferece os Cursos de Graduação em: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Física 

Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Gestão em Saúde, Medicina, 

Nutrição, Psicologia, Tecnologia em Alimentos, Toxicologia Analítica. O curso de 

Medicina foi único do período compreendido entre 1961 a 2002, ano em que foram 

autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) os cursos de Biomedicina e 

Nutrição. 
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O HISTÓRICO DO ARQUIVO DA UFCSPA 

 

 

No documento denominado “Projeto de Emendas do Regimento da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre” tem se a primeira referência ao arquivo da 

instituição. Esse projeto não possui data, todavia infere-se que pertença ao período 

de 1953 a 1969.  

Consta no mesmo documento um capítulo pertinente aos serviços 

administrativos, no qual cabe ressaltar um artigo relativo à Secretaria. 

 

A Secretaria terá a seu cargo todo o serviço de escrituração de notas, de 
atos oficiais da Faculdade e a correspondência.  
§ 1º fazem parte da Secretária as seguintes secções: 
a) Portaria 
b) Protocolo 
c) Arquivo  
d) Zeladoria 
§ 2º Nenhum documento poderá ser retirado, expedido ou divulgado sem 
prévio requerimento e despacho de autoridade competente. 
((FACULDADE..., [196-]a), s.p) 

 

No artigo subsequente tem-se outro destaque importante, segundo o qual:  

 

O arquivo destina-se à guarda e conservação dos papéis e documentos 
devidamente solucionados, de provas escritas feitas em concurso e 
exames, enfim de toda a documentação que lhe for confiada. 
Coloca que ao arquivo compete:  
a) Organizar sistematicamente a catalogação e fichário do que estiver sob 
sua guarda, de modo que prontamente sejam encontrados os documentos 
procurados; 
b) Extrair as certidões e atestados que devem ser expedidos pela 
Secretaria; 
c) Cumprir as demais determinações da Direção. (FACULDADE..., [196-], 
[s.p]) 

 

A verificação da documentação de caráter histórico não se encontrou esse 

Regimento especial que poderia trazer referências ao arquivo.  

Em verificação ao tipo documental folha de pagamento, do período de 1961 a 

2008, referente ao corpo administrativo, observou-se que o primeiro registro de 

funcionário no arquivo foi no ano de 1978: Irma Carneiro Borges. Mas verificando o 

nome dessa funcionária nesse mesmo tipo documental encontra-se um outro 
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registro de data, no ano de 1970. Porém não está explícito se ele refere-se ao 

trabalho no Arquivo. 

Na Portaria nº 081-A/91 do Diário Oficial da União do dia 6 de dezembro de 

1991, está registrado que Irma Carneiro Borges foi contemplada com uma FG-7 para 

chefiar o Arquivo Geral e Protocolo Geral. 

O Arquivo esteve, até o ano de 2007, muito vinculado ao setor de protocolo, 

pois eles funcionavam juntos. Como o protocolo atendia ao público e necessitava 

atenção permanente. Nesse mesmo ano, foi contratada uma empresa para 

organização do arquivo. Essa empresa se chama Acervo Comércio e Serviços Ltda. 

Em 2008, houve a inserção no quadro efetivo da UFCSPA do cargo de arquivista. 

Em dezembro de 2009, o Arquivo foi transferido para outras instalações em 

função da construção de um novo prédio devido à expansão da Universidade e 

também pelo falta de planejamento de um espaço próprio para essa Divisão no 

prédio novo. O local onde estava o Arquivo teve que ser demolido.  

A Divisão de arquivos custodia toda a documentação produzida e recebida 

pela UFCSPA. Documentos dos mais variados graus de importância são 

armazenados por essa divisão. 

Em termos de gestão de documentos a UFCSPA possui subordinação ao 

Arquivo Nacional e ao CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos), que tem como 

finalidade definir a política de arquivos públicos e privados, como órgão central do 

Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). Como órgão do pode executivo faz parte do 

Sistema de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal (SIGA). 

 Atualmente o Arquivo está subordinado, administrativamente, ao 

Departamento de Serviços Gerais da Universidade. 
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              FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência  

BR RSUFCSPA FFCMED 

1.2 Título:  

Faculdade Católica de Medicina 

1.3 Data(s):  

 1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais. Aproximadamente 15 metros lineares de documentos. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor  

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

2.2 História administrativa 

A criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre aconteceu por 

um contexto de carência de médicos no Estado do Rio Grande do Sul, além da 

criação do Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Esse fato poderia ocasionar a perda 

de professores da então Faculdade de Medicina da UFRGS para esse hospital.  

Foi criada em 08 de dezembro de 1953 por Decreto do Arcebispo 

Metropolitano de Porto Alegre com a denominação de Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre e autorizada a funcionar pelo Decreto nº 50165, de 28 de 

janeiro de 1961, foi reconhecida pelo Decreto nº 54.234, de 02 de setembro de 1964. 

2.3 História arquivística 

A construção da história cultural da UFCSPA está constituída por meio da 

simbologia e registros documentais. Esses comprovam e testemunham suas 

atividades, mudanças institucionais e administrativas. Essas mudanças implicaram 

na construção e reconstrução de sua identidade, sendo registrados nos documentos 

desse momento histórico. 
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A produção dos documentos seguia normativas de uma instituição privada, 

possuindo muitos registros referente as situações políticas, assim como projetos 

estruturais de criação de prédios, espaços físicos, etc. Nesse arquivo verifica-se um 

cunho religioso e cultural muito acentuado, visto que era ligada a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre. 

A Divisão de Arquivos custodia os documentos da Faculdade Católica de 

Medicina, sendo documentos textuais. A documentação está tendo um tratamento 

arquivístico e sendo preservada de forma cuidadosa. Esses documentos serão 

digitalizados e divulgados a fim de preservar os conjuntos documentais e prover a 

pesquisa. 

2.4 Procedência  

Documentos custodiados pelo arquivo e fruto das funções e atividades dessa 

instituição. Existe também a possibilidade de consulta a Santa Casa de Misericórdia 

de Porto Alegre.  

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

 A Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre produziu documentos 

referentes à estrutura administrativa a citar regimentos, proposição de regimento e 

estatuto, assim como documentos que fazem referência a construção do prédio 

onde a faculdade funcionaria. Quanto a documentos de ensino, pesquisa e extensão 

têm se registros dos primeiros alunos formados, livros de chamadas, 

correspondência referente à criação de residência médica, assim como cursos.  

 Os conjuntos documentais componentes do fundo FFCMED têm a função de 

provar, testemunhar e informar a criação e organização de uma faculdade ligada a 

uma instituição hospital a citar a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade  

 Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim, 

que eram passíveis de eliminação. Todavia, são guardadas amostras dos conjuntos 

documentais para demostrar como eram realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo não recebe acréscimos 

3.4 Sistema de arranjo  
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Na construção do arranjo foram adotados os seguintes níveis: fundo e série. 

Composto pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; 

Extensão; Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está 

organizado em série referente atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso:  

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de caráter 

permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela 

Divisão de Arquivo. 

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 

A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 

Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma 

Português. 

4.5 Instrumentos de pesquisa  

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFCSPA e 

também na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

 

6. Área de Notas 
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6.1 Notas sobre conservação 

Os documentos estão em estado de conservação regular, apresentando 

sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento do suporte, podendo 

necessitar de pequenos reparos. 

6.2 Notas gerais 

Esse fundo apresenta uma vinculação da Faculdade com a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, visto que era mantenedora da instituição.  

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo Fechado 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2006. 

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 01 de setembro de 2015 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Faculdade Católica de Medicina, Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil. 
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                FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

 

1 Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

2.3 História arquivística 

Esse acervo reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades 

concernentes à política de pessoal, ao controle material, patrimonial, assim como o 

orçamentário e financeiro. Também, traz informações sobre o funcionamento dessa 

instituição e das atividades de comunicação, documentação e informação. 

Esses conjuntos documentais comprovam e testemunham as atividades da 

instituição, as mudanças institucionais e as administrativas, incluindo documentos 

relativos à criação dessa faculdade até aspectos relativos a construção de seus 

prédios. 

Este conjunto documental reflete o início da estruturação da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 
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3.1 Âmbito e conteúdo 

Reflete a história administrativa e jurídica desta instituição. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos as atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes à AG. 
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             FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

O acervo do ensino superior dispõe de conjuntos documentais relativos à 

criação do curso, à criação de departamentos e as relações com o MEC. Traz de 

uma forma geral documentos referentes à concepção, organização e funcionamento 

do ensino superior com as normativas que dispõe sobre os fundamentos teórico-

metodológico de organização dos cursos disponibilizados pela faculdade a citar 

estruturação curricular, programas didáticos, informações de matrícula e da vida 

acadêmica dos alunos. 

A Divisão de Arquivo custodia a documentação referente à graduação: livros 

de chamada, dossiês de alunos, cardex, livro de matricula, atas de estágio. 

 Quanto à pós-graduação possui documentos referentes a curso de 

especialização, além de documentos concernentes a vida acadêmica dos 

acadêmicos. 
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Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente.  

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos evidenciam a vida acadêmica dos alunos de graduação, pós-

graduação e da residência médica. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização; Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao ensino superior. 
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             FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esse conjunto documental reflete à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A pesquisa nesse momento histórico era 

incipiente, mas mesmo assim se encontram relatórios anuais de atividades de 

pesquisa e das disciplinas.  

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

 Os documentos desse momento histórico refletem ações incipientes no que 

tange a atividade de pesquisa. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 
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das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: normatização e 

regulamentação; programa de pesquisa; iniciação cientifica; transferência e inovação 

tecnológica; ética em pesquisa; outros assuntos referentes à pesquisa. 
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               FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão ainda de forma incipiente.  O regimento dispõe que em seu Art. 29 que 

dispõe que “o ensino médico será feito em curso de graduação, pós-graduação, 

extensão e livres”. 

Sendo uma faculdade que somente tinha a graduação em Medicina a 

extensão acaba estando muito vinculado nessa perspectiva, por exemplo, com a 

criação de Curso de Alergia e Imunologia Clínica, Curso de Sexologia e Curso de 

Histotécnica. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 
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Os documentos desse momento histórico refletem as ações na área de 

extensão. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: normatização, regulamentação; 

programas de extensão; projetos de extensão; cursos de extensão; eventos de 

extensão; prestação de serviços; difusão e divulgação da produção acadêmica; 

programa institucional de bolsa de extensão e outros assuntos referentes à 

extensão. 
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               FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações, tendo documentos referentes à bolsa de estudos e 

auxílio de verbas no pagamento das mensalidades dos acadêmicos. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 
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Normatização; Regulamentação; Programas, convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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             FUNDO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFCMED AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

1953-1969 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pela faculdade a citar os conjuntos 

documentais referentes a solenidades, comemorações e homenagens incluindo 

planejamento, programação, discursos, palestras e trabalhos apresentados por 

técnicos do órgão, além de outras temáticas gerais. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão não sendo possível encaixa-

las nas demais séries. 
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3.4 Sistema de arranjo 

A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos; 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 

Mesas redondas; Feiras; Salões. Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 
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              FUNDO FUNDAÇAO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 
ALEGRE 

 

 

1. Área de Identificação  

1.4 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED 

1.5 Título 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

1.6 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais. Aproximadamente 22 metros lineares de documentos. 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.2 História administrativa 

A Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre tornou-se um 

órgão de direito privado, dotada de personalidade jurídica de direito privado e 

vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, passando a ter o nome de Fundação 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre no dia 22 de agosto de 1969. 

Foi transformada em fundação pelo Decreto-Lei federal n° 781, de 22 de 

agosto de 1969. 

2.3 História arquivística 

Esse acervo  é composto de conjuntos documentais referentes ao processo 

de federalização e a necessidade de recursos para manter essa instituição em 

funcionamento. Além de outros documentos referentes à atividade-meio. 

Existem também conjuntos documentais referentes às atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil. 

2.4 Procedência 
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             Documentos acumulados pela própria faculdade. Existe também a 

possibilidade de consulta a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, visto que 

ainda se tinha uma relação estreita com essa instituição. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções concernentes a 

atividade-meio. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade 

Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim. São 

guardadas amostras dos conjuntos documentais para demostrar como eram 

realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo não recebe acréscimos. 

3.4 Sistema de arranjo  

Na construção do arranjo foram adotados os níveis fundo e série, composto 

pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está organizado em 

série referente à atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso  

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de caráter 

permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela 

Divisão de Arquivo.  

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 
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A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 

Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma  

Português. 

4.5 Instrumentos de pesquisa 

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFCSPA e 

também na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

 

6. Área de Notas 

6.1 Notas sobre conservação 

Os documentos estão em estado de conservação regular, apresentando 

sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento do suporte, podendo 

necessitar de pequenos reparos. 

6.2 Notas gerais 

Esse fundo apresenta uma vinculação da Faculdade com a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, visto que era mantenedora da instituição.  

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo Fechado. 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 
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ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. 

 

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 28 de setembro de 2015. 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre; Ensino Superior; 

Pesquisa; Extensão; Assistência Estudantil.  
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                 FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

A Divisão de Arquivo custodia documentos relativos à fase de solicitação de 

federalização dessa instituição. Em 1969 foi autorizada a funcionar como “fundação 

de direito privado”, por força do Decreto-Lei nº 781. Os registros documentais 

desses trâmites estão dispostos nesse acervo.  

A documentação de pessoal tem detalhes bem específicos no que tange a 

atrasos de pagamento de salários sendo necessário envio de correspondência à 

direção para possível liberação de pagamento, demonstrando realmente as 

dificuldades para manter essa faculdade. Nos documentos ainda fica explícito o 

caráter religioso e sua influência cultural na construção social e estrutural dessa 

faculdade. 

 Incluem conjuntos documentais de atividades concernentes à política de 

pessoal, ao controle material, patrimonial, assim como o orçamentário e financeiro. 



31 

Também traz informações das atividades de comunicação, documentação e 

informação. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades da 

administração geral, com enfoque especial para o início do processo de 

federalização da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos as atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes a AG. 
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  FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  O acervo documental referente ao ensino superior dispõe de conjuntos 

documentais concernentes as atividades acadêmicas, incluindo os cursos de 

graduação e pós-graduação. Constituindo-se um acervo riquíssimo para pesquisas 

do ensino médico no Rio Grande do Sul, trazendo de uma forma geral documentos 

referentes à concepção, organização e funcionamento do ensino superior, com 

documentação de programas didáticos, informações de matrícula e da vida 

acadêmica dos alunos. A Divisão de Arquivo custodia a documentação referente à 

graduação: livros de chamada, dossiês de alunos, cardex, livro de matrícula, atas de 

estágio. 

 Quanto à pós-graduação possui documentos referentes a curso de 

especialização, além de documentos concernentes a vida acadêmica dos 

acadêmicos. 
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 Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente.   

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos evidenciam a vida acadêmica dos alunos de graduação, pós-

graduação e da residência médica. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização. Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao 

ensino superior. 
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               FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

 Esse conjunto documental reflete à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A pesquisa nesse momento histórico era 

incipiente, mas mesmo assim se encontram relatório anual de atividades de 

pesquisa e das disciplinas.  Assim como, concessões de ajuda de custos 

relacionadas a pesquisas de Biofísica e impressão da revista pesquisa médica. 

Também, apresenta licença para realização de pesquisa no laboratório de 

Parasitologia e projetos de pesquisa na área de Ciências do Esporte. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico refletem ações mais consistentes 

no que tange a pesquisa. 

3.4 Sistema de arranjo 
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Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: Normatização e 

regulamentação; Programa de pesquisa; Iniciação cientifica; Transferência e 

inovação tecnológica; Ética em pesquisa; Outros assuntos referentes à pesquisa. 
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             FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão ainda de forma incipiente, sendo que no regimento está previsto atividades 

de extensão dispondo que o Art. 32 dispõe que “o ensino médico será feito em curso 

de graduação, pós-graduação, de especialização e aperfeiçoamento”. 

Sendo uma faculdade que somente tinha a graduação em Medicina a 

extensão acaba estando muito vinculado nessa perspectiva, por exemplo, com a 

criação de Curso de Alergia e Imunologia Clínica, Curso de Sexologia e Curso de 

Histotécnica. Verificam-se mais cursos concernentes a extensão. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 
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Os documentos desse momento histórico refletem as ações na área de 

extensão. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: Normatização; Regulamentação; 

Programas de extensão; Projetos de extensão; Cursos de extensão; Eventos de 

extensão; Prestação de serviços; Difusão e divulgação da produção acadêmica; 

Programa institucional de bolsa de extensão e outros assuntos referentes à 

extensão. 
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  FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de tem-se documentos referentes à bolsa de estudos e 

auxílio de verbas no pagamento das mensalidades dos acadêmicos. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 
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Normatização; Regulamentação; Programas; Convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFCMED AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

1969-1980 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos. 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 
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Mesas redondas; Feiras; Salões; Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 

 

 

  



42 

 

               FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

1. Área de Identificação  

1.1 Código de referência  

BR RSUFCSPA FFFFCMPA 

1.2  Título 

  Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

 (1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte 

 Documentos textuais. Aproximadamente 12 metros lineares de documentos. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.2 História administrativa 

A Lei nº 6.891 de 11 de dezembro de 1980- publicação no Diário Oficial da 

União de 15 de dezembro de 1980 - a transforma em uma fundação dotada de 

personalidade jurídica de direito privado e vinculada ao Ministério da Educação e 

Cultura. Essa lei foi assinada pelo Presidente João Figueiredo e pelo Ministro 

Ibrahim Abi-Ackel. 

2.3 História arquivística 

 Esse acervo possui documentos relacionados com a transformação e 

vinculação ao Ministério da Educação e Cultura. Os documentos comprovam os 

acontecimentos que culminaram na publicação da Lei nº 6.891 de 11 de dezembro 

de 1980. Além desses conjuntos documentais, existem outros que comprovam fatos 

relacionados à pesquisa, ensino, extensão e assistência estudantil. 

2.4 Procedência 

Documentos acumulados pela Fundação Federal de Ciências Médicas de 

Porto Alegre. 
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3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções concernentes a 

atividade-meio. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade  

Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim. São 

guardadas amostras dos conjuntos documentais para demostrar como eram 

realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo não recebe acréscimos. 

3.4 Sistema de arranjo  

Na construção do arranjo foram adotados os níveis fundo e série, composto 

pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está organizado em 

série referente à atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso 

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de 

caráter permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa 

diretamente pela Divisão de Arquivo. 

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 

A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 
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Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma  

Português. 

4.5 Instrumentos de pesquisa 

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFSCPA. 

 

6. Área de Notas 

6.1 Notas sobre conservação 

Os documentos estão em estado de conservação regular, apresentando 

sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento do suporte, podendo 

necessitar de pequenos reparos. 

6.2 Notas Gerais 

Esse fundo demonstra uma desvinculação administrativa entre Fundação 

Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, visto que o Diretor da Faculdade é livremente 

escolhido e nomeado em comissão pelo Presidente da República. 

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo fechado. 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2006. 
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7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 29 de setembro de 2015 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre; Ensino 

Superior; Pesquisa; Extensão; Assistência Estudantil. 
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             FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

A Divisão de Arquivo custodia documentos relativos à fase de solicitação de 

federalização dessa instituição, justamente pelas dificuldades econômicas pelo qual 

a instituição estava passando.  Esse processo é bem evidente nos conjuntos 

documentais, assim como se verifica a vinculação ao Ministério da Educação e 

Cultura. 

Esse acervo é composto de documentos referente às atividades relacionadas 

a Administração, que viabilizam o seu funcionamento e o alcance dos objetivos 

pelos quais foram criados 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 
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Esta série reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades 

concernentes à política de pessoal, ao controle material, patrimonial, assim como o 

orçamentário e financeiro. Também, traz informações sobre o funcionamento 

dessa instituição no momento histórico de 1980 a 1987 e assuntos referentes as 

atividades de comunicação e documentação e informação.  

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos às atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes a AG. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  O Ensino superior dispõe de conjuntos documentais concernentes as 

atividades acadêmicas, incluso reestruturação curricular. Portanto, é um acervo, 

riquíssimo para pesquisas do ensino médico no Rio Grande do Sul, trazendo de uma 

forma geral documentos referentes à concepção, organização e funcionamento do 

ensino superior, com documentação de programas didáticos, informações de 

matricula e da vida acadêmica dos alunos. 

A Divisão de Arquivo custodia a documentação referente à graduação: livros 

de chamada, dossiês de alunos, cardex, livro de matricula, atas de estágio. 

 Quanto à pós-graduação possui documentos referentes a curso de 

especialização, além de documentos concernentes a vida acadêmica dos 

acadêmicos. 
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 Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente.   

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico reflete a vida acadêmica dos alunos 

de graduação, pós-graduação e da residência médica. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização. Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao 

ensino superior. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esse conjunto documental reflete á concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A atividade de pesquisa está mais 

delineada, embora ainda incipiente.  Em 1980 tem se documentos referentes a 

projeto de pesquisa em Ciências do Esporte, além de relatórios anuais de pesquisa 

e relatórios da produção científica, assim como instrução para plano de pesquisa. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico refletem ações mais consistentes 

no que tange a pesquisa. 

3.4 Sistema de arranjo 
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Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: Normatização e 

regulamentação; Programa de pesquisa; Iniciação cientifica; Transferência e 

inovação tecnológica; Ética em pesquisa; Outros assuntos referentes à pesquisa. 

 

 

  



52 

 

              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Nesse acervo incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão, inclusive com relatório de atividades de extensão. 

Estando inclusos cursos relativos a psicoterapias dinâmicas, radioterapia, 

radiologia, curso de genética para médicos residentes além de outros realizados de 

1980 a 1987. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico refletem as ações na área de 

extensão. 



53 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: Normatização; Regulamentação; 

Programas de extensão; Projetos de extensão; Cursos de extensão; Eventos de 

extensão; Prestação de serviços; Difusão e divulgação da produção acadêmica; 

Programa institucional de bolsa de extensão; Outros assuntos referentes à extensão. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  O acervo é referente aos diversos tipos de auxílios financeiros que a 

instituição dispõe para seus discentes concernentes à bolsa de estudos e auxilio de 

verbas no pagamento das mensalidades dos acadêmicos, contando com um serviço 

de assistência social. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 
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das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 

Normatização; Regulamentação; Programas, Convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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               FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

1980-1987 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pela faculdade a citar os conjuntos 

documentais referentes a solenidades, comemorações e homenagens incluindo 

planejamento, programação, discursos, palestras e trabalhos apresentados por 

técnicos do órgão, além de outras temáticas gerais. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão não sendo possível encaixa-

las nas demais séries. 

 

3.4 Sistema de arranjo 
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A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos. 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 

Mesas redondas; Feiras; Salões; Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE-U 

 

1. Área de Identificação  

1.1 Código de referência:  

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U 

Título:  

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U 

1.3 Data(s):  

1987-2008 

1.4 Nível de descrição: 

 (1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte: 

 Documentos textuais. Aproximadamente 56 metros lineares de documentos. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor:  

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U. 

2.2 História administrativa:  

A Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987 a enquadra como fundação pública, 

esse fato muda sua formação jurídica e administrativa. 

A Ordem de diretores é:  

 1989 a 1992 - Jorge Escobar Pereira Lima. 

 1992 a 1996 - Oscar May Pereira.  

 1996 a 2000 – Jorge Lima Hetzel 

 2000 a 2004 - Jorge Lima Hetzel 

 2004 a 2008 – Miriam da Costa Oliveira 

2.3 História arquivística 

 O acervo documental comprova a relação estatutária dos funcionários, 

devido a Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987, assim como gratuidade nas 

mensalidades dos acadêmicos. Esse acervo também comprova a existência de 

documentos concernentes ao ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil. 

 



59 

2.4 Procedência:  

Documentos custodiados pelo arquivo e fruto das funções e atividades 

dessa instituição. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo: 

Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções concernentes a 

atividade-meio. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade:  

Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim. São 

guardadas amostras dos conjuntos documentais para demostrar como eram 

realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo não recebe acréscimos. 

3.4 Sistema de arranjo:  

Na construção do arranjo foram adotados os níveis fundo e série, composto 

pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está organizado em 

série referente à atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso:  

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de caráter 

permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela 

Divisão de Arquivo. 

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 
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A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 

Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma:  

Português. 

4.5 Instrumentos de pesquisa:  

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFCSPA. 

 

6.1 Notas sobre conservação 

Os documentos estão em estado de conservação regular, apresentando 

sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento do suporte, podendo 

necessitar de pequenos reparos. 

6.2 Notas gerais 

Nesse momento histórico observam-se mudanças de caráter jurídico e 

administrativo, que influenciaram decisivamente na história dessa instituição, sendo 

vinculada diretamente ao governo federal, sem a incidência de capital misto. 

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo fechado. 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 
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ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2006. 

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 30 de setembro de 2015 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; Assistência Estudantil. 
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             FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE-U 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

1 Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre- U. 

2.3 História arquivística 

  Esta série reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades 

concernentes à política de pessoal, ao controle material e patrimonial, assim como o 

orçamentário e financeiro. Também, traz informações das atividades de 

comunicação, documentação e informação. 

Esses conjuntos documentais comprovam e testemunham as atividades da 

instituição como fundação pública, sendo que os funcionários da instituição passam 

ao regime jurídico estatutário, seguindo leis emitidas diretamente pelo governo 

federal.  Ainda nesse âmbito, enquanto instituição essencialmente pública segue as 

políticas definidas pelo MEC em todos os âmbitos de sua atuação, pois não tem 

mais a parte privada que fazia parte de sua constituição; a incidência de impostos e 

o repasse de orçamento (outras fontes de recursos, pois não existem mais o capital 

privado) também sofrem alterações. 
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3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

 Reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades da 

administração geral, com enfoque para as alterações jurídicas e administrativas. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos as atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes a AG. 
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     FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE 

PORTO ALEGRE-U 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1 Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre- U. 

2.3 História arquivística 

  O acervo documental referente ao ensino superior dispõe de conjuntos 

documentais concernentes as atividades acadêmicas, incluindo os cursos de 

graduação e pós-graduação. Constituindo-se um acervo riquíssimo para pesquisas 

do ensino médico no Rio Grande do Sul, trazendo de uma forma geral documentos 

referentes à concepção, organização e funcionamento do ensino superior, com 

documentação de programas didáticos, informações de matrícula e da vida 

acadêmica dos alunos. 

Possui documentos relativos à criação dos cursos de Biomedicina e Nutrição 

no ano de 2004 e também Fonoaudiologia e Psicologia, respectivamente em 2007 e 

2008. A Divisão de Arquivo custodia a documentação referente à graduação: livros 

de chamada, dossiês de alunos, cardex, livro de matricula, atas de estágio. 
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 Quanto à pós-graduação possui documentos referentes a curso de 

especialização, além de documentos concernentes a vida acadêmica dos 

acadêmicos. 

 Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente.   

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos evidenciam a vida acadêmica dos alunos de graduação, pós-

graduação e da residência médica. 

 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização. Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao 

ensino superior. 
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                FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE-U 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre- U. 

2.3 História arquivística 

  Esse conjunto documental reflete á concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A atividade de pesquisa apresenta-se mais 

organizada, com instrução para plano de pesquisa, relatórios das atividades 

desenvolvidas no âmbito da pesquisa, distribuição de encargos de ensino, pesquisa 

e extensão por professores, projetos de pesquisas, além de informes sobre bolsa 

auxílio.  

Nesse acervo observa-se a institucionalização da pesquisa, por meio da 

disponibilização de bolsas de iniciação científica, no auxilio a essa atividade 

denotando um maior investimento no que tange a temática da pesquisa. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 
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 Os documentos revelam o desenvolvimento e avanços atingidos da área de 

pesquisa pela universidade. Além de toda produção bibliográfica decorrente das 

pesquisas, tais quais artigos científicos, relatórios finais e parciais, entre outros. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: Normatização e 

regulamentação; Programa de pesquisa; Iniciação cientifica; Transferência e 

inovação tecnológica; Ética em pesquisa; Outros assuntos referentes à pesquisa. 
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              FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE- U 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão, inclusive com relatório de atividades de extensão. Esse acervo contempla 

documentos de autorização para curso de extensão, certificados de realização de 

curso de extensão, além de outros conjuntos documentais referentes à atividade em 

questão. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

 Os documentos desse momento histórico refletem  as ações na área de 

extensão. 

3.4 Sistema de arranjo  
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Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: Normatização; Regulamentação; 

Programas de extensão; Projetos de extensão; Cursos de extensão; Eventos de 

extensão; Prestação de serviços; Difusão e divulgação da produção acadêmica; 

Programa institucional de bolsa de extensão; Outros assuntos referentes à extensão. 
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                FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE- U 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U. 

2.3 História arquivística 

  O acervo incluem documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de assistência estudantil. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 

Normatização; Regulamentação; Programas; Convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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             FUNDO FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE PORTO ALEGRE-U 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

1987-2008 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre-U. 

2.3 História arquivística 

  Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pela faculdade a citar os conjuntos 

documentais referentes a solenidades, comemorações e homenagens incluindo 

planejamento, programação, discursos, palestras e trabalhos apresentados por 

técnicos do órgão, além de outras temáticas gerais. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão não sendo possível encaixa-

las nas demais séries. 
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3.4 Sistema de arranjo 

A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos. 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 

Mesas redondas; Feiras; Salões; Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

1. Área de Identificação  

1.1 Código de referência:  

BR RSUFCSPA 

1.2 Título:  

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

1.3 Data(s):  

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição: 

 (1) Fundo 

1.5 Dimensão e suporte: 

 Documentos textuais. Aproximadamente 74 metros lineares de documentos. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor:  

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.2 História administrativa:  

No ano de 2008, no dia 11 de janeiro, a antiga FFFCMPA adquiriu status de 

universidade, passando a ser denominada Fundação Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 

2.3 História arquivística  

2.4 Procedência:  

Documentos acumulados pela Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo: 

Documentos produzidos e recebidos pela Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre no cumprimento das atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e assistência estudantil, assim como funções concernentes a 

atividade-meio. 

 



74 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade:  

Foram eliminados documentos referente à atividade-meio e atividade-fim. São 

guardadas amostras dos conjuntos documentais para demostrar como eram 

realizadas as atividades. 

3.3 Incorporações 

O fundo recebe acréscimos. Por ser um fundo aberto receberá ingressos 

adicionais, conforme andamento das atividades. 

 

3.4Sistema de arranjo:  

Na construção do arranjo foram adotados os níveis fundo e série, composto 

pelas seguintes séries: Administração Geral; Ensino Superior; Pesquisa; Extensão; 

Assistência Estudantil; Assuntos Diversos. Portanto, o fundo está organizado em 

série referente à atividade-meio e atividade-fim. 

 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 

4.1 Condições de acesso:  

O acesso aos documentos públicos está pautado pela Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1959 e pela Lei 12.527 de 12 de novembro de 2011, denominada Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. Documentos de caráter 

permanente são disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela 

Divisão de Arquivo. 

As informações são disponibilizadas por meio de contato com a Divisão de 

Arquivo por meio de correio eletrônico. Informações via contato telefônico não são 

permitidas. 

A consulta é aberta à comunidade interna e externa, sem custos e sem 

limitação para a requisição de material a ser consultado. É obrigatório o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como luvas e máscaras descartáveis 

a ser trazido pelo pesquisador. 

4.2 Condições de Reprodução 

Os documentos podem ser reproduzidos por scanner, processo fotográfico ou 

digital, mediante solicitação do consulente. 

4.3 Idioma:  

Português. 
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4.5 Instrumentos de pesquisa:  

Possui guia e o catálogo está em elaboração. 

 

5 Área de Fontes Relacionadas 

5.1 Existência e localização dos originais 

Documentos originais. Encontram-se na Divisão de Arquivo da UFCSPA. 

 

6. Área de Notas 

6.1 Notas sobre conservação 

 Documentos estão em um bom estado de conservação. 

6.2 Notas Gerais  

Maiores informações sobre a história administrativa podem ser consultadas 

no guia. 

Fundo fechado. 

 

7. Área de Controle da Descrição 

7.1 Nota do arquivista 

Definição do arranjo e da descrição arquivística elaborada pela arquivista 

Graziella Cé, sob orientação do professor Daniel Flores. 

7.2 Regras ou convenções 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2006. 

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões) 

 01 de outubro de 2015 

 

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre com vinculação a 

união, Ensino Superior; Pesquisa, Extensão, Assistência Estudantil.  
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             FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO 

ALEGRE 

 

SÉRIE: Administração Geral 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA AG 

1.2 Título 

 Administração Geral 

1.3 Data(s) 

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esse acervo é composto de documentos referente ao funcionamento, a 

programas e projetos de trabalho da instituição, além de legislações.  Apresenta o 

processo de transformação em universidade e o crescimento dessa instituição. 

Pode se observar uma ligação estreita com a união pelas normativas e 

sistematização dos processos institucionais, visto que se trata de uma autarquia. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta série reflete a história administrativa e jurídica, incluindo as atividades 

concernentes à política de pessoal, ao controle material, patrimonial, assim como o 

orçamentário e financeiro. Também, traz informações sobre o funcionamento dessa 

instituição e das atividades de comunicação, documentação e informação. 
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. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos relativos as atividades-meio. Sendo 

subdividido pelas seguintes subsérie: Organização e funcionamento; Pessoal; 

Material; Patrimônio; Orçamentos e finanças; Documentação e informação; 

Comunicação; Outros assuntos referentes a AG. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Ensino Superior 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA ES 

1.2 Título 

 Ensino Superior 

1.3 Data(s) 

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  O acervo documental referente ao ensino superior dispõe de conjuntos 

documentais concernentes as atividades acadêmicas, incluindo os cursos de 

graduação e pós-graduação. Constituindo-se um acervo riquíssimo para pesquisas 

do ensino médico no Rio Grande do Sul, trazendo de uma forma geral documentos 

referentes à concepção, organização e funcionamento do ensino superior, com 

documentação de programas didáticos, informações de matrícula e da vida 

acadêmica dos alunos. 

Possui documentos relativos à criação dos cursos de Enfermagem e 

Fisioterapia no ano de 2009; Farmácia no ano de 2010; Gastronomia e Toxicologia 

Analítica no ano de 2012; Física Médica, Gestão em Saúde, Informática Biomédica e 

Tecnologia em Alimentos no ano de 2014. 
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A Divisão de Arquivo salvaguarda a documentação referente à graduação a 

citar livros de chamada, dossiês de alunos, livro de matricula, atas de estágio, dentre 

outros. Quanto à pós-graduação, inclusive a residência médica, possui documentos 

referentes a curso de especialização, além de documentos concernentes a vida 

acadêmica dos estudantes. 

Os documentos são tratados arquivisticamente por meio do acondicionamento 

adequado, agrupados e ordenados cronologicamente 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico reflete a vida acadêmica dos alunos 

de graduação, pós-graduação e da residência médica. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a Série “Ensino Superior” em cinco subséries: 

Normatização.Regulamentação; Cursos de Graduação; Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Outros assuntos referentes ao 

ensino superior. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Pesquisa 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA PQ 

1.2 Título 

 Pesquisa  

1.3 Data(s) 

2008-Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

   Esse conjunto documental revela á concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de pesquisa. A atividade de pesquisa apresenta-se de 

forma muito estruturada, com a universidade fornecendo bolsa de iniciação científica 

além de pesquisas com a parceria do governo federal. O conjunto documental desta 

série nesse fundo específico é mais volumoso, denotando um maior investimento no 

que se refere à temática da pesquisa. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos revelam o desenvolvimento e avanços atingidos da área de 

pesquisa pela universidade. 
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3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a série pesquisa nas subséries: Normatização e 

regulamentação; Programa de pesquisa; Iniciação cientifica; Transferência e 

inovação tecnológica; Ética em pesquisa; Outros assuntos referentes à pesquisa. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Extensão 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA EXT 

1.2 Título 

 Extensão 

1.3 Data(s) 

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de extensão, assim como proposição de projeto de 

extensão, inclusive com relatório de atividades de extensão. Esse acervo contempla 

documentos referentes às todas as atividades de extensão, com ação processual e 

contínua de caráter educativo, social, cultural científico ou tecnológico, com objetivo 

específico e prazo determinado. 

 Há também toda a documentação referente aos alunos que participam das 

atividades de extensão, desde o momento da solicitação de inscrição, até seu 

relatório final. Ainda, ressalta-se que o Programa de Línguas de Extensão (PLE) se 

insere neste contexto de ampliação das políticas de humanização, com objetivo 

colaborar com a qualificação do ensino do futuro profissional de todos os cursos de 

ciências da saúde oferecidos pela UFCSPA, bem com o enriquecimento dos saberes 

da comunidade acadêmica e em geral. 
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3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos desse momento histórico refletem as ações na área de 

extensão. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 

das IFES, que subdivide a séries extensão em: Normatização; Regulamentação; 

Programas de extensão; Projetos de extensão; Cursos de extensão; Eventos de 

extensão; Prestação de serviços; Difusão e divulgação da produção acadêmica; 

Programa institucional de bolsa de extensão; Outros assuntos referentes à extensão. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assistência Estudantil 

 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA AE 

1.2 Título 

 Assistência Estudantil 

1.3 Data(s) 

2008- Atual  

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Incluem-se documentos referentes à concepção, organização e 

desenvolvimento das ações de assistência estudantil. A partir de 2008 o auxílio 

estudantil foi institucionalizado no intuito de colaborar para a caminhada de seus 

alunos. Os conjuntos documentais referem-se a auxílio-permanência, auxílio bolsa-

transporte, auxílio bolsa-alimentação e auxílio bolsa-moradia. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Os documentos contemplam a concessão de verbas e auxílios aos 

acadêmicos. 

3.4 Sistema de arranjo 

Os documentos estão organizados de acordo com as séries estabelecidas 

pelo Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim 
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das IFES, que subdivide a Série “Assistência Estudantil” em três subséries: 

Normatização. Regulamentação; Programas, convênios e projetos de concessão de 

benefícios e auxílios aos alunos; Outros assuntos referentes à assistência estudantil. 
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              FUNDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

 

SÉRIE: Assuntos Diversos 

 

2. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

BR RSUFCSPA AD 

1.2 Título 

 Assuntos Diversos 

1.3 Data(s) 

2008- Atual 

1.4 Nível de descrição 

(3) Série 

1.5 Dimensão e suporte 

Documentos textuais não mensurados. 

 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do produtor 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

2.3 História arquivística 

  Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pela faculdade a citar os conjuntos 

documentais referentes a solenidades, comemorações e homenagens incluindo 

planejamento, programação, discursos, palestras e trabalhos apresentados por 

técnicos do órgão, além de outras temáticas gerais. 

 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo 

Esta classe refere-se aos documentos de caráter genérico que se relacionam 

com as diversas atividades desenvolvidas pelo órgão não sendo possível encaixa-

las nas demais séries. 
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3.4 Sistema de arranjo 

A série está organizada de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública e 

possui cinco subséries: Solenidades; Comemorações; Homenagens; Congressos. 

Conferências; Seminários; Simpósios; Encontros; Convenções; Ciclos de Palestras; 

Mesas redondas; Feiras; Salões; Exposições; Mostras; Concursos; Festas; Visitas e 

visitantes; Assuntos transitórios. 

 


