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APRESENTAÇÃO 
“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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1 INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto Alegre é uma instituição de excelência no ensino, 

pesquisa e extensão.  

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 com a abertura de 

concurso para o cargo de arquivista. 

Dentro do contexto de expansão da valorização do 

patrimônio documental foi construído esse guia e 

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/. As versões digitais foram 

descritas através do software ICA-AtoM (AtoM). 
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2 A DIVISÃO DE ARQUIVO DA UFCSPA 

 
Localização: 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
– UFCSPA 
Av. Ceará, 997 
Bairro: São João – Porto Alegre 
Rio Grande do Sul 
CEP: 90240-511 
 
 

 
 
 

Contato 
Telefone: 55 51 3519 3271 
Correio eletrônico: divarquivo@ufcspa.edu.br 

 
Funcionamento 
 
De segunda a sexta, das 08h às 17h. 
A Divisão de Arquivo não funciona aos finais de semana e 
em feriados. 
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2.1 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, sendo que 

muitos locais faltavam médicos para atender a população. 

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

para a criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Este fato 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. Ligada a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre a 

faculdade foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº 50165, de 28 de janeiro de 

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

Em 1955, é publicado no Diário Oficial do Estado o estatuto da Faculdade. 

Nesse fica constituído uma associação civil, com duração indeterminada, que 

personificará o estabelecimento do ensino superior, sendo regida por uma comissão 

de chancelaria. Quanto ao funcionamento essa faculdade funcionaria nos hospitais 

da Irmandade 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 Doutor Waldemar Job; o Doutor Carlos de Britto Velho; o Doutor 

Gert Eduardo Secco Eichemberg; o Doutor Heitor Masson de Cirne Lima; e o 

professor Doutor Ivo Correa Meyer. Este último o primeiro Diretor da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre. 

O primeiro vestibular aconteceu no ano de 1961, 50 vagas disponibilizadas. 

Esse ato deu inicio ao seu funcionamento. A primeira aula acontece no dia 22 de 

março de 1961, em uma cerimônia solene com a presença de autoridades a citar 
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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 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 enquadrado 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.  

 

2.2 ORIGEM DO MATERIAL RECOLHIDO E SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO  

 

A iniciativa de organização documental na UFCSPA começa efetivamente no 

ano de 2007. A partir dessa data, houve várias iniciativas no sentido de consolidar 

as políticas de gestão de documentos nessa instituição. A citar a publicação da 

Portaria nº 06/2009- PROAD (Pró-Reitoria de Administração) que define os 

procedimentos para a transferência de documentos à Divisão de Arquivos. 

Em 2009 foi instituída a Comissão Permanente de Avaliação Documental 

(CPAD) por intermédio da Portaria - Gab nº 39 de 22 de setembro de 2009.  
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Novas operações foram sendo acrescidas no rol de atividades do arquivo ao 

longo desses anos: serviço de assessoria aos departamentos/setores, assessoria 

para o projeto de digitalização e para o projeto do sistema de integração de arquivo 

e protocolo que visa unificar as informações já no momento do registro do 

documento. Nesse sistema serão utilizados os instrumentos técnicos: código de 

classificação e tabela de temporalidades da atividade-fim e da atividade-meio, 

visando o controle da documentação desde a sua criação.  

Os documentos de uma forma geral chegam ao arquivo em sua fase corrente.  

 

2.3 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 Secretaria 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]) 
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Na verificação da documentação de caráter histórico não se encontrou esse 

Regimento especial que poderia trazer referências ao arquivo. Entretanto, 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. Verificando o nome dessa 

funcionária nesse mesmo tipo documental encontra-se outro 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, 

por funcionarem juntos. O Arquivo não era devidamente organizado. Por isso 

mesmo ano, foi contratada uma empresa para organização do arquivo. Em 2008, 

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

Até 2009 o Arquivo funcionava em um prédio da UFCSPA. Agora suas 

atividades acontecem em outras instalações.  

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 poder 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. 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICA DO ACERVO 

 

A divisão de arquivo custodia documentação produzida e recebida por 

departamentos/setores da UFCSPA nas fases corrente, intermediária e permanente. 
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A cadeia de custodia, normalmente, muda quando os documentos já estão sob 

guarda dessa Divisão. 

A documentação arquivística é em sua grande maioria registrada em suporte 

de papel. 

 

2.5 CONSULTA AO ACERVO  

 

Os documentos estão disponíveis para consulta, com exceção dos que 

possuem restrição1 de acesso. Documentos de caráter permanente são 

disponibilizados a comunidade interna e externa diretamente pela Divisão de 

Arquivo. 

O contato deve ser realizado previamente com a Divisão de Arquivo através 

do correio eletrônico (divarquivo@ufcspa.edu.br). Informações via contato telefônico 

não são permitidas. O acesso aos documentos ocorre através de agendamentos 

com a equipe da Divisão de Arquivo. 

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. 

 

2.6 REPRODUÇÃO  

 

Os documentos impressos poderão ser reproduzidos através de processo 

reprográfico de digitalização e/ou fotografia2. 

 

2.7 EMPRÉSTIMOS  

 

O empréstimo de documentos é permitido aos órgãos internos da UFCSPA.  

O empréstimo para finalidades administrativas é providenciado no prazo de 5 

(cinco) dias uteis a partir da data de solicitação.  

 

                                                           
1 Documentos elencados conforme capítulo IV da lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
2 O pesquisador pode tirar fotografia do documento disponibilizado. 
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2.8 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

O inventário dos fundos fechados encontra-se publicado de forma impressa 

passível de consulta na Divisão de Arquivo UFCSPA e disponível no sitio eletrônico 

http://atom.ufcspa.edu.br/. 

 

2.9 EQUIPE TÉCNICA 

 

Arquivista Graziella Cé 

Prof. Dr. Daniel Flores 

Estagiários da Divisão de Arquivo 
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A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre possui raízes 

na década de 50. Seu acervo está constituído por um fundo aberto denominado 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre código de referência 

BR RSUFCSPA e quatro fundos fechados a citar: Faculdade Católica de Medicina 

referência FFCMED; Fundação Faculdade Católica de Medicina referência FCMED; 

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre referência 

FFFFCMPA; Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

referência FFFFCMPA-U. 

A descrição dos fundos fechados e aberto adota a Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística – NOBRADE. A apresentação de fundos ocorre por ordem 

cronológica crescente. 

A norma prevê a existência de oito áreas a citar: identificação; 

contextualização; conteúdo e estrutura; condições de acesso e uso; fontes 

relacionadas; notas; controle da descrição; pontos de acesso e indexação de 

assuntos. 

Neste guia optou-se por apresentar as descrições sucintas dos fundos 

fechados custodiados pela Divisão de Arquivo da UFCSPA, contendo os seguintes 

elementos de descrição: código de referência, título, data, dimensão e suporte, 

nome do produtor, história administrativa, procedência, âmbito e conteúdo, 

avaliação, eliminação e temporalidade, sistema de arranjo, condições de acesso, 

idioma, características e requisitos técnicos, instrumentos de pesquisa. Também 

será apresentado o fundo aberto UFCSPA. 
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4.1 FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA 

 

Código de referência: BR RSUFCSPA FFCMED 

Título: Faculdade Católica de Medicina 

Data (s): 1953-1969 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 15 metros 

lineares de documentos. 

Nome do produtor: Faculdade Católica de Medicina 

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.  

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. 

Dom Vicente Scherer diz no Decreto de criação que atendendo ao 

requerimento da mesa administrativa da Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre e considerando os benefícios que, para a 

difusão da fé, o ensino e o mesmo hospital de indigente, que aquela 

Irmandade mantem, advirá da criação de uma Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre. 
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O Decreto possui três artigos a citar: Art°1- Fica criada, na Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, a Faculdade Católica de Medicina de Pôrto Alegre; 

Art°2 - Ficam nomeados os Srs. Prof. Dr. Ivo Corrêa Meyer, Dr. Carlos de Britto 

Velho, Dr. Waldemar Job, Dr. Heitor Masson Cirne Lima e Dr. Gert Eduardo Secco 

Eichemberg, para, em comissão sob a presidência do primeiro, promover a 

organização da mesma Faculdade; Art°3 – A mesa administrativa da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre poderá encarregar à Companhia de 

Jesus mediante Convênio por Nos previamente aprovado, a fundação, a 

manutenção e a administração da mesma Faculdade. 

Portanto, 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. 

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

Misericórdia de Porto Alegre. Em 26 de abril de 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, a ser organizado e mantido 

pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre com a cooperação 

da Província do Brasil Meridional da Companhia de Jesus com aprovação do 

Excelentíssimo e Verendíssimo Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre. Essa 

associação durará por tempo indeterminado, sendo regida por uma comissão de 

chancelaria, composta por 05 membros. Quanto ao funcionamento essa faculdade 

funcionará nos hospitais da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 

ficando perpetuamente unida. Como sócios fundadores foram citados a Arquidiocese 

de Porto Alegre; a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; a 

Sociedade Literária 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 Cirne Lima. O primeiro Diretor da Faculdade 

Católica de Medicina de Porto Alegre é o professor Doutor Ivo Correa Meyer. 

A construção do prédio da Faculdade foi uma aspiração desde o início como 

observado na Ata da Mesa Administrativa da Santa Casa da data de 14 de maio de 

1965. Posteriormente se notam outras tratativas nesse sentido, inclusive com 

criação de uma comissão com o objetivo de avaliar os prédios a serem vendidos 
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para captação de recursos no ano de 1956. Essa comissão tinha a seguinte 

composição: Irmão, Mesários Srs. Manlio Pratti Agrifoglio, Armenio Golland e Albano 

Volkmer. 

Em sessão Administrativa, livro 17, folha 21 de 22 de maio de 1957 fica 

decidido à construção imediata dos edifícios componentes do Centro Hospitalar com 

“1. inicio imediato da construção dos edifícios componentes do Centro Hospitalar, 

com a desocupação tão pronto quanto possível dos prédios de aluguel situados na 

área tendo preferência a Maternidade, a Faculdade Católica de Medicina e a de 

Farmácia, o Necrotério e o Centro Cirúrgico para hospitalização retribuída. 2. 

Alienação de quantos imóveis forem necessários, fora do quarteirão da Santa Casa, 

para, com o respectivo produto, constituir-se o Fundo de Construção do Centro 

Hospitalar, destinado exclusivamente ao custeio das construções respectivas”. 

Em 23 de junho de 1957 foi lançada a pedra fundamental, com a presença de 

inúmeras autoridades entre as quais Ildo Meneghetti (governador do Estado), 

Arcebispo Dom Vicente Scherer entre outros.  As autoridades foram recepcionadas 

pelo Dr. Albano Volkmer, então provedor da Santa Casa.  Nesse dia o Dr. Ivo Corrêa 

Meyer falou em nome dessa faculdade. 

No Regimento da Faculdade Católica de Medicina em seu artigo 1° diz que foi 

“criada em 08 de dezembro de 1953, por decreto do sr. Arcebispo Metropolitano , D. 

Vicente Scherer, organizada e mantida pela IRMANDADE SANTA CASA DE 

MISERICÓRIDA DE PÔRTO ALEGRE, com a cooperação da Província do Brasil 

Meridional da Companhia de Jesus, reger-se-á pela Legislação Federal em vigor, 

pelo presente regimento e pelas instruções elaboradas pelo Conselho Técnico 

Administrativo”.  

No regimento dessa instituição diz que essa instituição tem por fim: ministrar o 

ensino médico de modo a permitir a formação de profissionais aptos ao exercício da 

Medicina; promover a investigação científica, seja a pesquisa experimental, seja a 

clínica, visando a evolução e o aperfeiçoamento da Medicina; contribuir para o 

aprimoramento da cultura e da ciências médicas, através de  atividades de ordem 

científica, educativa e social; e ministrar o ensino médico tendo em vista a formação 

de professores de Medicina. 

Segundo esse regimento as fontes de renda dessa Faculdade são 

provenientes: subvenções; das taxas escolares, certidões, transferências e 
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certificados; das percentagens reduzidas das taxas de frequência de cursos 

equiparados, de aperfeiçoamento, especialização e livres; das taxas de exames dos 

alunos inscritos e que houverem perdido direito de exame; das taxas de promoção e 

de exame, de fim de ano, dos alunos dos cursos seriados; das porcentagens das 

taxas de outros exames; dos juros e outros interesses relativos aos bens 

patrimoniais; do produto da venda de exemplares do regimento dos programas, de 

segunda via de caderneta e cartões de matrícula e outras rendas eventuais. 

Em 20 de dezembro de 1960 o Egrégio Conselho Nacional de Educação 

concedeu parecer favorável ao funcionamento da Faculdade Católica de Medicina 

de Porto Alegre. O Decreto nº 50.165 de 28 de janeiro de 1961 concede autorização 

para o funcionamento do Curso de Medicina.  

O primeiro vestibular aconteceu no dia 23 de fevereiro de 1961 com 50 vagas. 

Tinham mais 15 aprovados que buscaram junto à Direção a possibilidade de 

aproveitamento, sendo que conseguiram um resultado positivo. Portanto, a turma 

passou a ter 65 alunos. O primeiro colocado no Concurso de Habilitação à primeira 

série do presente ano foi Telmo Pedro Bonamigo, seguido dos outros candidatos. 

 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.  Segundo Pedro Telmo Bonamigo (2007. p. 49) o Prof. Carlos de Brito 

Velho proferiu a primeira aula inaugural que versou sobre a natalidade, a vida e a 

importância de preservá-la. A primeira turma se formou em 1966 no dia 12 de 

dezembro, no Teatro Leopoldina localizado na Avenida Independência. 

Pedro Telmo Bonamigo (2007) dispõe que como essa faculdade era privada, 

sem fins lucrativos precisava de aporte financeiro provindos de matricula e das 

prestações dos alunos. No entanto, existiam muitas bolsas de estudos e uma receita 

menor que as despesas. Fatores esses que dificultava o mantimento dessa nova 

instituição. Nesse momento histórico, os professores não recebiam honorários. 

Posteriormente recebem valores simbólicos de remuneração. 

As disciplinas existentes nesse contexto eram: Anatomia Geral, Anatomia 

Patológica, Biofísica, Bioquímica, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, 

Cirurgia Torácica, Dermatologia, Doenças Infecciosas e Parasitárias, Endocrinologia, 

Farmacologia, Fisiologia, Gastrenterologia, Ginecologia, Hematologia, Histologia, 
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Medicina Interna, Medicina Legal, Medicina Preventiva, Microbiologia, Nefrologia, 

Neurocirurgia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Otorrinolaringologia, Parasitologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, 

Puericultura, Radiologia, Reumatologia e Urologia. 

Em 1964 ocorre a implantação de Residência Médica. Em 1968 é implantado 

o primeiro curso de pós-graduação lato sensu. 

O primeiro diretor dessa faculdade foi o Prof. Ivo Correa Meyer, atuando de 

1961 a 1966, sendo o paraninfo da primeira turma de Medicina. Passou o cargo ao 

seu Vice-Diretor Heitor Masson Cirne Lima que administrou de 1967 a 1973. 

 

Procedência: Documentos acumulados pela própria faculdade. Existe 

também a possibilidade de consulta a Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre.  

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. 

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. As atas da CPAD, assim como 

listagens e editais de eliminação estão disponíveis para consulta, através do contato 

com a Divisão de Arquivo.  

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

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. 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Os documentos estão em estado de conservação 

regular, apresentando sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento 

do suporte, podendo necessitar de pequenos reparos. 
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Observações: Fundo fechado. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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4.2 FUNDAÇÃO FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA 

 

Código de referência: BR RSUFCSPA FFFCMED 

Título: Fundação Faculdade Católica de Medicina 

Data (s): 1969-1980 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 22 metros 

lineares de documentos. 

Nome do produtor: Fundação Faculdade Católica de Medicina 

História administrativa: Na Sessão Extraordinária da Mesa Administrativa 

de 31 de maio de 1967 do Livro 18 folha 6 é realizada a leitura do oficio – Of 

n° 029/67- IW - enviado ao Exmo. Sr. Dr.Tarso Dutra, então Ministro da 

Educação e Cultura. Esse ofício menciona como solução a necessidade a 

federalização da Faculdade Católica de Medicina. 

A Fundação Faculdade Católica de Medicina 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. 

O parecer n° 908/70 do Conselho Federal de Educação comunica ser 

favorável à aprovação do Regimento da Fundação Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre. Na Sessão da Mesa Administrativa do livro 18 da 

folha 11V está inserido o Estatuto da Fundação de direito privado da 

Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Nesse estatuto no Art 1º - 

A Fundação “Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre” é uma 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Porto Alegre, 

Capital do Estado do Rio Grande do Sul, criada em execução ás disposições 

do Decreto-Lei federal n° 781, de 22 de agosto de 1969. No Art 2º - A 

Fundação “Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre” gozará de 

autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar. 
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O Art. 3º - O prazo de duração é indefinido e o seu patrimônio, em caso de 

extinção, terá o destino que o governo federal lhe atribuir, cumprido previamente o 

disposto no número 3° ao Art. 5 deste Estatuto. 

 No regimento dessa instituição diz que essa instituição tem por fim: ministrar 

o ensino médico de modo a permitir a formação de profissionais aptos ao exercício 

da Medicina; promover a investigação científica, seja a pesquisa experimental, seja 

a clínica, visando a evolução e o aperfeiçoamento da Medicina e a divulgação 

científica e técnica, especialmente aplicáveis, em bases nacionais, à cito-oncologia; 

contribuir para o aprimoramento da cultura e da ciências médicas, através de  

atividades de ordem científica, educativa e social; e ministrar o ensino médico tendo 

em vista a formação de professores de Medicina. 

Os recursos dessa fundação são provenientes das dotações orçamentária, 

que lhe for destinadas anualmente no Orçamento da República, de acordo com o 

disposto no art. 4º do decreto-lei n° 781 de 22 de agosto de 1969. Bem como das 

taxas escolares, certidões, transferências e certificados; das percentagens 

deduzidas das taxas de frequência de cursos de pós-graduação, - de mestrado, 

doutorado e de – aperfeiçoamento, e de extensão; dos juros e outros interesses 

relativos aos bens patrimoniais; do produto da venda de exemplares do Regimento, 

dos programas, de segundas vias de cadernetas e cartões de matrícula e de outras 

rendas eventuais, conforme dispõe o Regimento. 

Ocorre uma ampliação em termos da necessidade de divulgação da pesquisa 

cientifica com destaque para a área de cito-oncologia. 

Do período de 1974 a 1978 o diretor foi Antônio Azambuja. 

Procedência: Documentos acumulados pela própria faculdade. Existe 

também a possibilidade de consulta a Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre.  

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. 

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. As atas da CPAD, assim como 
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listagens e editais de eliminação estão disponíveis para consulta, através do contato 

com a Divisão de Arquivos.  

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

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 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Os documentos estão em estado de conservação 

regular, apresentando sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento 

do suporte, podendo necessitar de pequenos reparos. 

Observações: Fundo fechado. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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4.3 FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE 
 

Código de referência: BR RSUFCSPA FFFFCMPA 

Título: Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 

Alegre 

Data (s): 1980-1987 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 12 metros 

lineares de documentos. 

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. 

 Quanto aos bens a Lei nº 6.891, no Art 3º inciso I - consta a 

doação dos bens móveis e imóveis pela Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre. No entanto, § 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. 

Segundo a Lei 6.891 Art. 4º os recursos financeiros da Fundação 

Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre serão 

provenientes de:  

I - dotação consignada anualmente no orçamento da União;  

II - doações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitos ou 

concedidos pela União, Estados, Municípios e por quaisquer entidades 

públicas ou particulares;  
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III - remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares, 

mediante convênios ou contratos;  

IV - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobrados pela prestação de 

serviços educacionais, com observância das normas legais em vigor;  

V - resultado de operação de crédito e juros bancários; e 

VI - receitas eventuais. 

Do período compreendido entre 1979 a 1988 o cargo de diretor foi ocupado 

por Heitor Masson de Cirne Lima. 

Procedência: Documentos acumulados pela Fundação Federal de Ciências 

Médicas de Porto Alegre. 

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. 

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. As atas da CPAD, assim como 

listagens e editais de eliminação estão disponíveis para consulta, através do contato 

com a Divisão de Arquivo. 

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Os documentos estão em estado de conservação 

regular, apresentando sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento 

do suporte, podendo necessitar de pequenos reparos. 

Observações: Fundo fechado. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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4.4 FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE  
 

Código de referência: BR RSUFCSPA FFFFCMPA-U 

Título: Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 

Data (s): 1987-2008 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 56 metros 

lineares de documentos. 

História administrativa: A Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987 a enquadra 

como fundação pública.  

Em 1987 com sua federalização, tornando-se fundação pública, muda 

sua formação jurídica e administrativa, pois os funcionários da instituição 

passam ao regime jurídico estatutário, seguindo leis emitidas diretamente 

pelo governo federal. Além disso, 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.  Os 

alunos tiveram gratuidade em suas mensalidades. 

Em 2004 foi criado o curso de Biomedicina e Nutrição. Em 2007 foi 

criado o curso de Fonoaudiologia e em 2008 foi criado o curso de Psicologia. 

Em 1988, são ofertados cursos de pós-graduação stricto sensu, em 

nível de Mestrado, seguido posteriormente pelo Doutorado. 

Ordem de diretores:  

 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 
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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. 

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. As atas da CPAD, assim como 

listagens e editais de eliminação estão disponíveis para consulta, através do contato 

com a Divisão de Arquivo. 

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Os documentos estão em estado de conservação 

regular, apresentando sujidades, furos, manchas, esmaecimento, enfraquecimento 

do suporte, podendo necessitar de pequenos reparos. 

Observações: Fundo fechado. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
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4.5 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

 

Código de referência: BR RSUFCSPA  

Título: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

Data (s): 2008-atual 

Nível de descrição: (1) Fundo 

Dimensão e suporte: Documentos textuais. Aproximadamente 74 metros 

lineares de documentos. 

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). 

A UFCSPA é uma instituição especializada na área da saúde e 

atualmente oferece os seguintes Cursos de Graduação: Biomedicina, 

Enfermagem, Farmácia, Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Gastronomia, Gestão em Saúde, Medicina, Nutrição, Psicologia, Tecnologia 

em Alimentos, Toxicologia Analítica.  

Em 2009 foi criado o curso de Enfermagem e Fisioterapia. Em 2010 foi 

criado o curso de Farmácia; em 2012 foi criado o curso de Gastronomia e 

Toxicologia Analítica. Em 2014 foram criado Física Médica, Gestão em 

Saúde, Informática Biomédica e Tecnologia em Alimentos. 

Foi eleita como Reitora a Prof.ª Miriam da Costa Oliveira para 

mandato de 2008 a 2012. Sendo reeleita para mandato de 2012 a 2016. 

A missão dessa instituição constitui-se em produzir e compartilhar 

conhecimento e formar profissionais da área das ciências da saúde com 

princípios humanistas e responsabilidade social. 

Tem como visão institucional ser modelo de instituição de ensino 

superior e referência nacional na área de ciências da saúde 
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Procedência: Documentos acumulados pela UFCSPA. 

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. 

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.  

As atas da CPAD, assim como listagens e editais de eliminação estão disponíveis 

para consulta, através do contato com a Divisão de Arquivo 

Sistema de arranjo: O fundo está organizado em série referente à atividade meio e 

fim. 

Condições de acesso: É permitido pesquisa mediante solicitação prévia. 

Idioma: Português. 

Instrumentos de pesquisa: Possui inventário e o catálogo está em elaboração. 

Notas sobre conservação: Documentos estão em um bom estado de conservação. 

Observações: Fundo aberto. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada pela arquivista Graziella Cé, sob 
orientação do Prof. Dr. Daniel Flores. 
 

 

 

 


