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1 – Apresentação 

 

Esse documento apresenta uma proposta para a realização do CURSO DE 

ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE DOCUMENTOS EM INSTITUIÇÕES DE 

SAÚDE, a partir da verificação do cenário arquivístico sobre o tema.  

Definimos como instituição de saúde qualquer entidade de assistência a 

saúde, clínicas públicas e particulares, consultórios médicos, postos de saúde, 

hospitais públicos e particulares e laboratórios clínicos. A ampliação do termo se 

deve a limitação presente no termo anterior – Arquivos Médicos, que provocava 

uma série de imprecisões e incorreções.  O termo rompe com a visão de que os 

acervos produzidos por estas instituições são de uso exclusivos dos médicos, e 

com os conceitos de arquivos administrativos e arquivos técnicos, ao mesmo 

tempo em que confere caráter central à gestão integrada de todos os arquivos. 

O curso foi concebido inicialmente como forma de padronizar os arquivos 

produzidos pela área de assistência da Fiocruz.  Em primeiro lugar, o resultado 

esperado é a atualização profissional da força de trabalho locada nestas áreas. 

Tradicionalmente, encontra-se um conjunto heterogêneo de qualificações atuando 

nestes setores, desde profissionais de nível superior a de nível elementar, em 

raros casos há o profissional da área de documentação e informação, 

especificamente de arquivologia.   

A proposta da capacitação valoriza o contexto do trabalho despertando os 

profissionais para a importância da reflexão crítica sobre suas práticas, seu 

cotidiano, e a inserção das mesmas na execução de tarefas consideradas mais 

complexas.  

O curso não enfatiza uma área específica, mas a instituição de saúde como 

um todo.  Dessa forma, todos os setores produtores e/ou acumuladores de 

documentos deverão ser contemplados.  Então, esta proposta de capacitação 

valoriza o contexto do trabalho despertando os profissionais para a importância da 

reflexão crítica sobre suas práticas, seu cotidiano, e a inserção das mesmas na 

execução de tarefas consideradas mais complexas.  
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2 – Justificativa 

 

O ponto de partida para a elaboração do curso baseou-se na experiência da 

Casa de Oswaldo Cruz na gestão e preservação do patrimônio cultural, em 

especial nos arquivos. Além disso, considerou-se um diagnóstico de que os 

profissionais que atuam nos arquivos de instituições de saúde encontram uma 

baixa oferta de cursos visando sua atualização profissional.  Observa-se, no 

cenário contemporâneo do campo profissional, a demanda para o 

desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao trabalho dos 

profissionais em seu contexto. 

Comumente os diagnósticos sobre as instituições de Saúde, apontam para a 

necessidade de melhorias no gerenciamento dos arquivos. Neste aspecto, ganha 

destaque a prática da separação da produção documental gerada pelas atividades 

administrativas, da produção gerada nas atividades relacionadas à assistência a 

saúde, em geral destinada ao chamado Arquivo Médico.  

Assim, o curso propõe um programa de educação que enfatize a 

necessidade de despertar nos profissionais a compreensão de suas práticas e 

seus contextos de ação como instâncias potencialmente transformadoras da 

realidade. Acredita-se que o potencial de transformação da realidade cotidiana  

nessas Instituições será possível quando esses profissionais possuírem os 

instrumentos técnicos básicos, tiverem despertado o papel do seu 

comprometimento e se tornem conscientes de sua ação como  atores sociais. Isso 

implica, entre outros pontos, em valorização, em colaboração, em 

responsabilidade e comprometimento social. 

 
3 – Objetivo Geral 

 

• Atualizar os profissionais de serviços arquivísticos e de documentação médica 

para  organizar e gerir arquivos e documentos nas instituições de saúde.  

• Reunir e sistematizar informações que permitam diagnosticar os principais 

problemas na gestão de documentos e informações nos serviços, unidades 

hospitalares e de assistência da Fiocruz e propor soluções. 
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4 – Objetivos Específicos 

 

Promover a aquisição e o desenvolvimento de competências e habilidades para: 

• Contextualizar suas práticas no campo da Saúde; 

• Compreender os conceitos de informação, documento, documento arquivístico, 

arquivo e fundo; 

• Perceber suas práticas como produto da história e do contexto sócio-político e 

cultural; 

• Compreender a dimensão social de suas práticas cotidianas. 

• Reconhecer-se como agente de transformação da realidade em suas áreas de 

atuação; 

• Compreender a complementaridade entre os processos de trabalho de 

diferentes órgãos/ departamentos/ setores da Instituição de saúde que atuam, 

como objeto de trabalho e como atividade finalística; 

• Compreender o potencial e utilizar as novas Tecnologias da Informação 

(especialmente Intranet, Correio Eletrônico e Internet) para o trabalho na área 

de informação e documentação para a Saúde. 

 

 

5 – Clientela, Vagas e Seleção dos Candidatos 

 

A clientela do Curso será composta por profissionais que atuam na produção, 

organização e gestão de documentos e/ou informações em ambientes 

hospitalares e de atenção à de saúde, das unidades da Fiocruz e do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Para a primeira turma disponibilizaremos 40 (quarenta) 

vagas.  Sendo 50% para profissionais da Fiocruz e 50% para profissionais dos 

hospitais federais do Rio de Janeiro. 
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Os critérios para seleção dos candidatos inscritos levarão em conta: 

• A carta de apresentação do Gerente da Unidade ou Setor, com a identificação 

das atividades/funções desenvolvidas pelo candidato e a sua formação. 

• As áreas de atuação dos candidatos, a fim de que se tenha uma turma o mais 

heterogênea possível, para que possa haver troca de conhecimento entre as 

áreas, facilitando o reconhecimento da integração existente entre as áreas de 

uma instituição de saúde. 

• Ter representantes dos diversos setores que compõem as instituições de 

saúde, sem que haja valorização de um ou outro.  

 

Para efeito de desempate entre os candidatos, os critérios serão: tempo de 

atuação na Instituição, no setor, e idade (nessa ordem). 

Só serão aceitas as matrículas dos alunos que apresentarem todas as exigências 

acima mencionadas. 

 

6 – Prazo, Regime e Duração 

O curso está dividido em três módulos, perfazendo um total de 94 horas, 

ministrados no período de três meses. Será realizado, preferencialmente, 1 vez 

por semana (quintas-feiras), com uma aula em dois turnos de 4 horas. Após esse 

período, os alunos terão 45 dias para desenvolver seus trabalhos de conclusão de 

curso, sob a orientação de um docente.  

 

 

Recebimento das solicitações de inscrição:  

Matrícula: Matrícula: 01-20 de agosto de 2012 

 Período do Curso: (de acordo com o cronograma abaixo). 

 

7 – Programa do Curso e Carga Horária das Disciplinas 

 

O programa do curso está dividido em três Módulos: o primeiro e o segundo 

são de cunho teórico-conceitual, com atividades práticas voltadas para o exercício 
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profissional, é o período em que os alunos ficarão concentrados em sala de aula; 

o terceiro, de dispersão, contempla a elaboração de um trabalho de grupo 

(composto por profissionais da mesma instituição) sob a orientação de um 

Docente.  Por último, os alunos serão novamente reunidos para a apresentação 

dos trabalhos, avaliação final e conclusão do curso. 

O momento teórico-conceitual (concentração da turma) compreenderá as 

Disciplinas e temas respectivos a seguir. 

 

7.1 Módulo I – Introdutório à Gestão de Documentos  
 
Conteúdo Programático  
 
• Políticas públicas e políticas arquivísticas. 

• Sistemas de gestão de documentos e arquivos na administração pública. 

• Conceitos: informação, documento, documento arquivístico, arquivo, fundo. 

          - Características do documento arquivístico. 

          - Características do documento arquivístico digital.  

• Princípios arquivísticos 

• Gestão de documentos: conceito, ciclo vital, teoria das três idades. 

• Classificação. 

• Avaliação e destinação. 

- Transferência e recolhimento 

Carga Horária: 32 horas 

 

7.2 Módulo II - Gestão de documentos e arquivos em instituições de saúde  

 
Conteúdo Programático  
 

• Legislação arquivística e legislação na área de saúde – Lei de Acesso á 

informação. Legislação e normas vigentes relacionadas ao prontuário do 

paciente e a documentação médica, e aos direitos do usuário dos serviços 

de saúde – o sigilo e o direito à informação. 

• O Serviço de Arquivo Médico e os outros serviços arquivísticos de 

instituições de saúde;  
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• O arquivo das instituições de saúde: histórico e funções; 

• A importância da documentação médica para o gerenciamento dos 

ambientes de saúde - a Acreditação e a Avaliação dos Serviços;  

• O arquivo das instituições de saúde e a Gestão de Documentos - 

Administração, arquivamento e acesso aos prontuários de pacientes e 

outros documentos; 

• O papel do arquivo das instituições de saúde na assistência ao paciente, na 

esfera jurídico-legal e na pesquisa em saúde;  

• O Prontuário do paciente eletrônico e o prontuário em papel: vantagens e 

desvantagens; 

• Composição dos prontuários de pacientes, gerenciamento e padronização;  

• Principais tipologias documentais encontradas nos arquivos de Instituições 

de Saúde; 

• Noções de conservação de documentos em arquivos de instituições de 

saúde. 

  Carga Horária: 48 horas 

 

7.3 Gestão do trabalho final – Seminários para o desenvolvimento do 

trabalho final -  

 

O trabalho será escrito e desenvolvido em grupo pelos alunos em suas 

unidades de origem. A metodologia será apresentada e acompanhada desde o 

início do curso, até o momento da apresentação, de modo presencial ou à 

distância quando for o caso.  

Ao final dos dois módulos será feito um seminário para definição dos grupos 

e locais, onde serão estudados os problemas a serem desenvolvidos nos 

trabalhos finais. 

Neste momento serão discutidos com os professores a metodologia, o 

professor responsável por cada grupo, e a forma de acompanhamento do 

desenvolvimento do trabalho. 



 8 

Após o seminário, no momento de dispersão, os alunos irão desenvolver, em 

grupo, um diagnóstico da situação dos arquivos da sua instituição e uma proposta 

de intervenção para solucionar um dos problemas identificados, sob o enfoque da 

Arquivologia, utilizando conceitos/ informações/ conhecimentos abordados no 

curso e vivenciados no dia-a-dia. Em seguida, 45 dias após o seminário para a 

gestão do trabalho final, os grupos irão apresentá-lo para alunos e professores, 

discutindo com o grupo a compreensão/ pontos de vista de vários aspectos 

relacionados ao tema. Cada grupo terá até 15 minutos para expor e até 15 

minutos para discussão. A apresentação ocorrerá em 2 turnos (A ser detalhado 

posteriormente). Além da apresentação oral, o grupo desenvolverá um trabalho 

escrito ( as regras para o desenvolvimento do trabalho escrito serão apresentadas 

posteriormente) que será encaminhado ao professor responsável com, pelo 

menos 7 (sete) dias antes da apresentação. 

Carga Horária: 16 horas 

 

8 – Metodologia 

 

O Curso está estruturado por aulas e práticas (de 8 horas cada, divididas em 

dois turnos), podendo incluir dinâmica de grupo, oficinas, palestras e visitas. Os 

alunos irão elaborar, ainda, um trabalho de conclusão de curso em grupo, 

utilizando o conhecimento e habilidades desenvolvidas sobre o tema do curso. 

Poderão ser indicadas leituras, não obrigatórias, para as aulas seguintes para se 

familiarizarem com os temas que serão abordados. 

9– Avaliação de desempenho dos alunos 

 

A avaliação será feita ao longo do curso, tendo por base a participação dos 

alunos nas aulas e, ao final, através da apresentação dos trabalhos elaborados. O 

certificado de conclusão será conferido àqueles alunos que alcançarem um 

mínimo de 75% de freqüência e média 6,0 (seis), no mínimo, no Curso, que deve 

ser o somatório da nota de apresentação com a do trabalho escrito dividido por 

dois. Os casos excepcionais serão analisados pelo Docente, com a Coordenação. 
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O certificado será expedido pela Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz . 

 

10- Avaliação do Curso 

 

A avaliação do curso será realizada pelos participantes (docentes e alunos) 

por intermédio de questionários próprios e reuniões. 

 

11– Local de realização 

As aulas serão ministradas no Campus FIOCRUZ – Manguinhos – Rio de 
Janeiro - RJ, E no Departamento de Gestão Hospitalar – DGH/MS - Rua México 
128 - 905, Centro – Rio de Janeiro – RJ. Uma vez por semana, no horário de 9 às 
17h. 
 

12 – Recursos Humanos 

Coordenação:  

Paulo Roberto Elian dos Santos (COC/Fiocruz) 

José Mauro da Conceição Pinto (COC/Fiocruz) 

 

Corpo Docente: 

José Mauro da Conceição Pinto (COC) – Graduado em História (UFRJ); Mestre 

em Comunicação (UFF)  

Paulo Elian (COC) – Graduado em História (PUC/Rio); Doutor em História (USP)  

Renata Lourenço (COC) – Graduada em Arquivologia (Unirio); Mestre em Ciência 

da Informação (Ibict/UFRJ) 

Vanessa Arruda Jorge (INCQS) – Graduada em Arquivologia (Unirio); Mestre em 

Ciência da Informação (Ibict/UFRJ) 

Renato Valentini (Ipec) – Graduado em Arquivologia (Unirio) 

EPSJV – a definir docente 

 

Orientadores do Trabalho de Conclusão de Curso: 

Professores do curso 
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13 – Recursos 

• Projetor multimídia  

• Computador com kit multimídia (leitor de dvd, caixa de som) 

• Serviços de reprografia  

• Impressão de Material didático 

• Pastas, blocos e canetas  

• Espaço físico para aulas 

 
 

 
 
 

--ANEXO 1— 
 
 

Verificação do Rendimento Escolar 

 

1- Sobre o Rendimento Escolar 

Os alunos terão seu conceito final de acordo com a participação nas aulas e com 

a apresentação de sua compreensão sobre as Disciplinas, através da 

apresentação de um Diagnóstico situacional dos arquivos da instituição a que está 

vinculado, com uma proposta de solução de um dos problemas diagnosticados, ao 

final do curso, a ser feita com vários docentes e os demais alunos. 

 

2- O que é o trabalho final? 

Os alunos irão apresentar, em grupo, uma proposta de intervenção em seu 

trabalho, utilizando conceitos/informações/conhecimentos abordados no curso. Em 

seguida, os presentes (alunos e professores) irão discutir com o grupo a 

compreensão/ pontos de vista de vários aspectos relacionados ao tema. Cada 

grupo terá até 15 minutos para expor e até 15 minutos para discussão. Para 

auxiliar a exposição, poderão utilizar recursos áudio-visuais, demonstração ou 

qualquer outro método, ficando sob a sua responsabilidade providenciar/ agendar 

os recursos escolhidos. Deverá ser apresentada, também, uma versão escrita do 

trabalho. 
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3- A preparação do tema a ser exposto 

• O trabalho será em grupo de 5 alunos. Todos devem participar de sua 

elaboração. 

• O grupo será orientado por um profissional indicado pela Coordenação 

local. 

• O desenvolvimento do trabalho será acompanhado por um Orientador. 

• Os grupos serão compostos pelos profissionais da mesma instituição e srão 

comunicados pela Coordenação. 

• O Orientador de cada grupo será definido no Seminário. 

• Todos os trabalhos utilizarão os conhecimentos desenvolvidos em cada 

Módulo, seja na sua elaboração, seja na sua apresentação. Esse será um 

aspecto a ser apreciado na avaliação. 

• Os alunos estarão liberados das aulas para a conclusão do trabalho definir 

o período. 

• Todos os grupos deverão se reunir com os orientadores no momento do 

seminário e acompanhamento para preparação do trabalho final,  onde será 

definido como será feito o trabalho. A freqüência nessas reuniões também 

será um aspecto a ser avaliado. 

• A responsabilidade pela preparação do trabalho é do grupo, cabendo ao 

orientador apenas a sugestão de material, bibliografia, métodos, formatos e 

a problematização das opções do grupo para que ele desenvolva a 

atividade com um sentido/ coerência. Também é atribuição do Orientador 

promover a incorporação de temas das Disciplinas ao trabalho. 

• Na avaliação dos trabalhos, uma Comissão irá se reunir após a 

apresentação para atribuir a nota. 

• Caso o trabalho escrito apresentado não seja considerado satisfatório o 

grupo irá fazer os ajustes e entregar posteriormente. Esse trabalho deverá 

conter, no mínimo: indicação do tema escolhido; descrição do problema ou 

questão que motivou sua escolha; o desenvolvimento das idéias sobre o 

tema; indicação dos referenciais que dão respaldo as idéias do grupo.  
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4- Objetivo da preparação e discussão do tema 

Essa atividade tem a finalidade de: 

• estimular a sistematização dos conceitos / compreensão dos temas nas 

diversas Disciplinas; 

• promover a associação entre esses conceitos / compreensões; 

• verificar se (e quanto) os alunos compreenderam os diversos temas 

tratados no curso; 

• colaborar no processo de re-aproximação dos conceitos / compreensões 

sobre os temas tratados. 

ANEXO 2 
 

Cronograma do Curso 
 
Agosto – Inscrição e seleção dos candidatos 
03/09/2012 – Abertura 
06/09/2012 – Módulo I 
13/09/2012 – Módulo I 
20/09/2012 – Módulo I 
27/09/2012 – Módulo I 
04/10/2012 – Módulo II 
11/10/2012 – Módulo II 
18/10/2012 – Módulo II 
25/10/2012 – Módulo II 
01/11/2012 – Módulo II 
08/11/2012 – Módulo II 
22/11/2012 – Módulo II 
29/11/2012 – Módulo II 
06/12/2012 – Módulo III 
13/12/2012 – Módulo III 
14/01/2013 – Entrega do TCC 


