
  
 

 

Gestão de Documentos Eletrônicos 

Práticas atuais, tendências e aspectos que garantem a conformidade dos documentos 
eletrônicos das instituições públicas com a legislação nacional e melhores práticas 
internacionais. 

 

Objetivo 

Identificar e diferenciar documento eletrônico, documento digital e documento 
arquivístico e seus suportes; Analisar as ações a serem implementadas sobre os 
documentos arquivísticos em seu ciclo documental, seja quando se tratarem de 
documentos tradicionais, seja sobre documentos eletrônicos/digitais; Analisar a 
legislação geral e arquivística pertinente; Discutir técnicas específicas para acesso e 
preservação de documentos arquivísticos eletrônicos, de acordo com as fases corrente, 
intermediária e permanente. 

Público-alvo 

Arquivistas, bibliotecários, técnicos em arquivo e demais profissionais envolvidos com a 
gestão de informações armazenadas em meio digital, incluindo profissionais de 
informática. 

Programa 

A gestão de documentos eletrônicos na administração pública 

 Apresentam-se os resultados de um levantamento de uma década quanto às 
experiências de instituições públicas – e algumas privadas – sobre o tratamento 
dispensado aos documentos digitais. 

 Aspectos relacionados à gestão de documentos em geral; 

 Características mais comuns; 

 Propostas de abordagem. 

  

Definições e tipos de documentos eletrônicos: produção e trâmite 

 Discutem-se as definições de documentos eletrônicos mais comuns, relacionam-se os 
tipos de documentos classificados como documentos eletrônicos, analisa-se a pertinência 



  
 

 

dessas divisões “tipológicas”. Apresentam-se abordagem sobre sua produção e trâmite e 
sua distinção com os procedimentos utilizados com os documentos tradicionais. 

– Definições e tipos de documentos eletrônicos; 
– Diferenças entre documentos tradicionais e documentos eletrônicos; 
– Criação, uso e trâmite; 
– Armazenamento e acesso. 

A gestão eletrônica de documentos 

 Abordam-se fatores que envolvem a escolha e a implantação de sistemas eletrônicos de 
gestão de documentos e suas tecnologias. 

– Diagnóstico institucional; 
– Ferramentas tecnológicas: GED, digitalização, workflow, certificação digital. 
– Experiências institucionais. 

A legislação brasileira relacionada a documentos eletrônicos 

 Apresenta-se e discute-se a legislação brasileira existente, já promulgada, e aquela ainda 
em discussão sobre documentos eletrônicos e as normas da Câmara Técnica de 
Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos. 

– Legislação federal em vigor, com ênfase na MP 2.200-2/2001, que institui a ICP-
Brasil e na Lei 12.527/11, lei de acesso à informação; 
– Resoluções e estudos do Conarq, incluindo o Modelo de requisitos para sistemas 
informatizados de gestão arquivística de documentos (e-ARQ). 

A conservação e a preservação de documentos eletrônicos 

 Abordam-se fatores que envolvem a preservação de documentos eletrônicos, 
contemplando aspectos relacionados à avaliação e ao acesso. 

– Identificação da documentação a ser preservada e os prazos de guarda; 
– Obsolescência tecnológica e degradação física; 

 Políticas de preservação. 
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