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1.  Campos a serem preenchidos:  

 

1.1. Órgão de Procedência: 

Nome e sigla do departamento que está enviando a documentação 

ao Arquivo Central. 

 Ex: 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas/PRODEGESP;  

Coordenadoria de Apoio Administrativo/CAA/CED; 

Secretaria de Cultura e Arte/SECARTE 

 

1.2. Total de Folhas do Termo:  

Quantidade de folhas que compõem o termo, considerando a 

primeira e última folha do termo.  

Ex: 01/05 (para termo com 5 folhas) 

 

1.3. Ano:  

Mês/Ano que o termo está sendo elaborado. 

Ex: 09/2016 

 

 

1.4. Nº do Termo:  

Sequência de número do termo, considerando o ano vigente e a 

sequência de termos gerados ao ano. Obs: Caso o termo gerado 

seja referente a uma segunda remessa de documentos enviados 

ao Arquivo Central durante o ano vigente, o número do termo 

será o de nº 02. 

Ex: 02 

1.5 Gênero Documental: 

Indicar o gênero da documentação.  

Ex: Se o documento estiver em suporte físico papel,  manuscrito, 

datilografado ou impresso, preencher o campo como gênero 

textual.  

 

1.6 Tipo Documental (Classificação): 

COORDENADORIA DO ARQUIVO CENTRAL – CARC/ UFSC 

PROCEDIMENTO  DE NORMALIZAÇÃO DA CARC 

PREENCHIMENTO DE CAMPOS DO TERMO DE 

TRANSFERÊNCIA/RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS 



Especificar o código de classificação correspondente ao assunto de 

acordo com o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos relativos às atividades-meio do Poder 

Executivo Federal ou o Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições Federais de 

Ensino Superior – IFES , disponíveis em 

https://arquivocentral.ufsc.br/classificacao/. 

Ex:  

015.2  

Acompanhamento das Atividades 

 

112.45  

Diário de Classe 

   

1.7 Datas-limite 

Data abrangente do tipo documental que está sendo relacionado 

(documento mais antigo ao mais recente). 

 

 Ex: (2009-2012) 

 

1.8 Número da Unidade de Acondicionamento: 

Número da caixa-arquivo que deve seguir o critério de numeração 

baseada na forma como os documentos estão ordenados 

internamente na caixa. A cada mudança de Tipo Documental 

deverá ser iniciada uma nova contagem. Caso já tenha sido 

transferida ao Arquivo Central a documentação de determinada 

tipologia e esteja sendo feita uma nova transferência da mesma 

tipologia, o setor poderá consultar o Arquivo Central para saber o 

número de caixa seguinte a ser transferido.  

O documento transferido/recolhido só será aceito se estiver 

acondicionado em caixa-arquivo. 

 

Ex: 01 

 

1.9 Descrição do Conteúdo: 

Relacionar os documentos que estão sendo transferidos/recolhidos 

por espécies e/ou utilizando outra especificação conveniente. 

http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/Portaria_47_CCD_TTD_poder_executivo_federal_2020_instrumento.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/Portaria_47_CCD_TTD_poder_executivo_federal_2020_instrumento.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/Portaria_47_CCD_TTD_poder_executivo_federal_2020_instrumento.pdf
https://arquivocentral.ufsc.br/classificacao/


Listar na ordem mais conveniente para sua recuperação 

(cronológica, alfabética, numérica sequencial, etc.).  

Atenção! No caso de transferência de Processos, ao ser digitado o 

nº do processo desprezar o Código de Identificação da UFSC – 

23080. Digitar somente o nº do processo. 

Atenção! No caso de se tratarem de documentos de docentes 

acumulados nos Departamentos de Ensino observe que esses 

poderão ser transferidos ao Arquivo Central pelos Departamentos 

aos quais os docentes são vinculados somente após a perda do 

vínculo institucional, isto é, quando o docente houver falecido 

ou se aposentado. Esta informação deverá ser pesquisada pelos 

Departamentos de origem no sistema ADRH, menu “cadastro”, 

função “ocorrências funcionais”, campo “situação”, o qual deverá 

estar preenchido como “inativo”. 

Atenção! No caso de se tratarem de documentos de docentes 

acumulados nos Departamentos de Ensino, classificar no grande 

grupo 020.11 Servidores e empregados públicos 

(Assentamento Funcional). No campo “Descrição do Conteúdo” 

indicar nome completo e SIAPE do docente em negrito e, abaixo, 

listar individualmente os documentos de cada servidor que serão 

transferidos, em ordem cronológica. 

 

1.10 Observações: 

Campo de preenchimento não obrigatório.  

Utilizar quando necessário especificar alguma particularidade da 

documentação transferida/recolhida. 

 

1.11 Responsável pela Transferência/ Recolhimento: 

       Assinatura e carimbo do servidor vinculado ao setor.  

     Observações: No ato da transferência/ recolhimento dos 

documentos, entregar o termo em 2 vias devidamente assinadas 

e carimbadas. 

1.12 Data da Transferência/Recolhimento 

 Data de envio do material. 

 

1.13 Responsável pelo Recebimento 



Assinatura e carimbo do servidor vinculado ao Arquivo Central 

responsável pelo recebimento da documentação no Arquivo 

Central.  

 

1.14 Data do Recebimento:  

O servidor vinculado ao Arquivo Central preencherá este campo 

somente após a conferência do material transferido.  

 

IMPORTANTE: 

 

O Termo de Transferência/Recolhimento é um documento de 

guarda permanente, segundo a Tabela de Temporalidade da UFSC 

– código 061.522 (transferência) e 061.523 (recolhimento). Para 

tanto, utilizar papel branco com ph neutro para a sua impressão.  

 

Qualquer dúvida quanto ao preenchimento de campos não 

atendida por este procedimento, contatar através do e-mail: 

arquivocentral@contato.ufsc.br 

mailto:arquivocentral@contato.ufsc.br

