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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

001  MODERNIZAÇÃO E REFORMA ADMINISTRATIVA 
 Plano de desenvolvimento institucional (PDI) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente PDI UFSM 2016-2026 

 Resolução de aprovação ou alteração de PDI ou plano de gestão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório de avaliação institucional Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de relatório de avaliação institucional Enquanto vigora 5 anos Eliminação 
Informações encontram-se 
recapituladas no relatório final. 

 Processo de proposta de modernização e reforma administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

002  PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE TRABALHO 
 Plano de gestão 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Processo de relatório de gestão 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Processo de plano de aplicação de projeto 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Processo do programa especial para participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Relatório de projeto institucional 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Processo de informações de projeto da FATEC 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Projeto institucional 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Memorando de indicação de responsável pelo projeto Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Memorando de encaminhamento de projeto Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Relatório de gestão 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Processo de Plano de Gestão 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Processo encaminhando plano de integridade 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Processo de encontro de gestores de projetos 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

003  RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 
 Processo de encaminhamento de relatório de atividades anual 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Relatório de atividade de unidade administrativa 5 anos 9 anos Guarda Permanente  

 Memorando de relatório de atividades    Validar com a CPAD 

004  ACORDOS. AJUSTES. CONTRATOS. CONVÊNIOS 
 Processo de convênio de estágio Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente Tipo documental 

 Processo de convênio com fundações Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de dispensa de licitação-contrato de edição e cessão de direitos autorais Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de acordo de parceria - contrato FATEC Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de convênio com instituições Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de dispensa de licitação - contrato FATEC Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Termo Aditivo Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Boletim de convênios 10 anos  Guarda Permanente  

 Processo de acordo com instituições Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de protocolo de intenções Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de contrato com instituições Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de termo de execução descentralizada Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de termo de cooperação Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de prestação de serviço especializado docente Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Memorando de encaminhamento de acordo/contrato/convênio/termo aditivo/cooperação técnica Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Solicitação de prorrogação do prazo do acordo/ajuste/contrato/convênio Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Memorando de indicação do responsável pela execução do convênio Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Processo de rescisão de contrato de termo de permissão Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Convênio de intercâmbio bilateral Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de apoio/parceria com fundações Enquanto vigora 10 anos Eliminação  

 Resolução de acordos/ajustes/contratos/convênios Enquanto vigora 10 anos Guarda Permanente  

 Contrato de cessão de direitos autorais Enquanto vigora 10 anos Guarda Permanente 

Após a aprovação da publicação, pelo 
Conselho Editorial, o contrato é 
emitido em três vias originais. A 
principal é enviada ao Setor de 
Contratos do Demapa para guarda 
permanente, a segunda vai para o(s) 
autores/organizador(es) e a terceira 
fica na Editora (ou unidade) para 
eventuais consultas e pode ser 
eliminada mediante LED. 

 Processo de colaboração técnica Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente 
Referente à cessão de servidores para 
fins de colaboração técnica em outra 
instituição. 

 Portaria de designação de gestor de contrato Enquanro vigora 20 anos Guarda Permanente  

 Processo de dispensa de licitação - Termo de permissão para empresas Juniores Enquanto vigora 20 anos Guarda Permanente  

010  ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Resolução de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 

Utilizar esse descritor apenas para os 
casos genéricos, em que não se 
enquadra em nenhum outro descritor 
específico do PCD. 

 Processo de alteração de resolução de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de minuta de resolução de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de análise e parecer da PROJUR Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de inclusão do nome social Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de prorrogação de prazo para processo administrativo Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de prorrogação de prazo para processo administrativo Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de suspensão das atividades acadêmicas, administrativas e concursos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Minuta de portaria 
Até assinatura da 

Portaria 
 Eliminação Validar com a CPAD 

 Parecer da PROJUR    Validar com a CPAD. 

 Regulamento de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Incluem-se regulamentos de uso de 
espaço físico, uso de nome social, 
formatura, etc. 

 Regimento de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de regimento de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de regulamento de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

010.1  REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES 
 Processo de avaliação de desempenho para credenciamento FATEC Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de registro do regimento geral da UFSM Enquanto vigora  Eliminação  

010.2  REGIMENTOS. REGULAMENTOS. ESTATUTOS. ORGANOGRAMAS. ESTRUTURAS 
 Processo de regimento de unidade/subunidade administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de criação de unidade/subunidade administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Resolução de unidades e estrutura organizacional, regimentos, regulamentos e estatutos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de alteração de unidade/subunidade administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Estatuto da UFSM Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Regimento de unidade/subunidade administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Regimento geral da UFSM Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Organograma de unidade/subunidade administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de registro de estatuto da UFSM Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de regulamento de unidade/subunidade administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de criação de unidade/subunidade administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de estrutura de gestão EBSERH Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Regulamento de unidade/subunidade administrativa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de registro de regimento geral da UFSM Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Organograma geral da UFSM Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

010.3  AUDIÊNCIAS. DESPACHOS. REUNIÕES 
 Ata de reunião de unidade/subunidade 2 anos  Guarda Permanente  

 Convocação/pauta de reunião de unidade/subunidade 2 anos  Eliminação  

 Agenda de atividades de unidade/subunidade 2 anos  Eliminação  

 Lista de presença em reunião de unidade/subunidade 2 anos  Guarda Permanente  

 Memorial de reunião de unidade/subunidade 2 anos  Guarda Permanente 
Validar a guarda permanente com a 
CPAD 

011  COMISSÕES. CONSELHOS. GRUPOS DE TRABALHO. JUNTAS. COMITÊS 
 Memorando de indicação de composição de comissões, conselhos, colegiados e comitês 4 anos 5 anos Eliminação  

 Portaria de designação de membros para compor comissões, conselhos, colegiados e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 
Apostila à portaria de designação de membros para compor comissões, conselhos, colegiados e 
comitês 

4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de eleição 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de designação de pessoal para comissão 4 anos 5 anos Eliminação  

 Ata de reunião de comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório de comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Convocação/pauta de reunião de comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês 4 anos 5 anos Eliminação  

 Ata de eleição 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Edital de abertura de eleição 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Parecer de comissões, conselhos, colegiados e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de dispensa de membros de comissões, conselhos, colegiados e comitês 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Ata de reunião de colegiado do curso 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Ata da apuração de resultado de eleição 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de indicação de membros externos 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de manifestação junto aos Conselhos Superiores 4 anos 5 anos Guarda Permanente  
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Edital de resultado de eleição 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Lista de presença em reunião de comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de portaria para compor comissão/conselho/comitê 4 anos 5 anos Eliminação  

 Processo de convocação de reunião extraordinária de conselho 4 anos 5 anos Eliminação  

 Processo de renúncia do cargo de coordenador de comissão 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo para participação em plano de recuperação de cooperativa 4 anos 5 anos Eliminação  

 Processo de recurso de reunião de colegiado de curso 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de lista tríplice para nomeação de direção de centro 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Cédulas de votação de eleição 4 anos 5 anos  Validar a destinação com a CPAD. 

 Lista de habilitados para votar em eleição 4 anos 5 anos Eliminação  

 Resolução de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de alteração de portaria de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 4 anos 5 anos Eliminação Validar CPAD. 

 Regulamento de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Regimento de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de regulamento de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de criação de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de regimento de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de criação/recriação de órgãos colegiados 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

012  COMUNICAÇÃO SOCIAL 

012.1  Relações com a Imprensa 

012.11  Credenciamento de Jornalistas 

012.12  Entrevistas. Noticiários. Reportagens. Editoriais 

 Fotografia 2 anos  Guarda Permanente  

 Reportagem 2 anos  Guarda Permanente  

012.2  Divulgação interna 

 Folder de divulgação interna 2 anos  Eliminação  

 Cartilha de divulgação interna 2 anos  Eliminação  

 Informativo de divulgação interna 2 anos  Eliminação  

012.3  Campanhas Institucionais. Publicidade 

 Folder de campanha institucional 4 anos 10 anos Guarda Permanente  
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CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Cartaz de campanha institucional 4 anos 10 anos Guarda Permanente  

 Folheto de campanha institucional 4 anos 10 anos Guarda Permanente  

 Anúncio de campanha institucional 4 anos 10 anos Guarda Permanente  

019  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

019.01  INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO 
 Solicitação de informações de atividades e funções do órgão 2 anos  Eliminação  

 Processo de solicitação de informações de atividades e funções do órgão 2 anos  Eliminação  

020  PESSOAL 

020.1  LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 

 Boletim informativo de pessoal e de serviço 10 anos 10 anos Guarda Permanente 
Os originais integram o arquivo da 
PROGEP e as cópias encontradas 
podem ser eliminadas. 

 Resolução de atividades de pessoal Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Os originais integram o arquivo da 
PROGEP e as cópias encontradas 
podem ser eliminadas. 

 Memorando circular de normatização de procedimentos referentes à gestão de pessoas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Os originais integram o arquivo da 
PROGEP e as cópias encontradas 
podem ser eliminadas. 

020.2  IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 Portaria de criação da identificação funcional 
Enquanto servidor 

permanecer 
 Guarda Permanente  

020.3  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS 

020.31  Relações com os conselhos profissionais 

020.4  SINDICATOS. ACORDOS. DISSÍDIOS 
 Processo de acordo com sindicato 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de dissídio com sindicato 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

020.5  ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS. CADASTRO 

 Processo de emissão do perfil profissiográfico previdenciário 
Enquanto servidor 

permanecer 
 Eliminação 

* O prazo total de guarda dos 
Assentamentos Indivisuais é de 100 
anos, independente do suporte. 

 Termo de designação de companheiro 
Enquato mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

O prazo total de guarda dos 
documentos é de 100 anos, 
independente do  suporte. Serão 
transferidos ao arquivo intermediário 
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FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

após a saída do servidor do órgão.  
Dossiê do Servidor conforme a Lista 
dos tipos documentais do Anexo da 
Portaria de Normatização do AFD. 

 Portaria de alteração de nome de servidor 
Enquanto servidor 

permanecer 
 Guarda Permanente  

 Apostila de correção de SIAPE de servidor 
Enquanto servidor 

permanecer 
 Guarda Permanente  

 Processo de acumulação lícita de cargos públicos 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

O prazo total de guarda dos 
documentos é de 100 anos, 
independente do  suporte. Serão 
transferidos ao arquivo intermediário 
após a saída do servidor do órgão. 

 Processo de inclusão de médico residente 
Enquanto mantiver 

vínculo 
47 anos Eliminação  

 Processo de inclusão de residente multiprofissional 
Enquanto mantiver 

vínculo 
47 anos Eliminação  

 Processo para inclusão/exclusão de dependentes Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Formulário de declaração de cargo público ou função pública 
Enquanto servidor 

permanecer 

Quando servidor sai 
da instituição até 

completar 100 anos 
Eliminação 

O prazo total de guarda dos 
Assentamentos Individuais é de 100 
anos, independente do suporte. 

 Comunicado de início de exercício 
Enquanto servidor 

permanecer 

Quando servidor sai 
da instituição até 

completar 100 anos 
Eliminação 

O prazo total de guarda dos 
Assentamentos Individuais é de 100 
anos, independente do suporte. 

 Ficha funcional do servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Documento de identificação pessoal do servidor 5 anos 47 anos Eliminação 
Documentos de identificação 
(identidade, CPF, título de eleitor, 
etc..) 

 Atestado médico de servidor    
Para uso do PEN. Validar com CPAD 
temporalidade e destinação. 

 Certidão de casamento de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de autorização para docente participar em projeto 
Enquanto servidor 

permanecer 
 Guarda Permanente 

Portaria gerada de acordo com  Art. 
7º, §1º, da Resolução nº 007/2018. 

021  RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

021.1  Candidatos a Cargo e Emprego Públicos: Inscrição e Curriculum Vitae 

 Curriculum vitae do candidato a cargo público 
Até homologação do 

concurso 
2 anos Eliminação  

 Formulário de inscrição a cargo público 
Até homologação do 

concurso 
2 anos Eliminação  
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 Lista de presença de candidatos a cargo público 
Até homologação do 

concurso 
2 anos Eliminação  

021.2  Exames de Seleção 

 Processo de concurso público para a carreira de magistério superior 6 anos 6 anos Guarda Permanente 
Tipologia documental. Os  Recursos 
tem guarda permanente 

 Processo de seleção pública para professor substituto 6 anos 5 anos Guarda Permanente Os  Recursos tem guarda permanente 

 Processo de concurso público para carreira de Técnico-Administrativo 6 anos 5 anos Guarda Permanente Os Recursos tem guarda permanente 

 Processo de recurso de concurso público 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de prorrogação de validade de concurso público 6 anos  Guarda Permanente  

 Portaria de anulação de inscrição a concurso público 6 anos  Guarda Permanente  

 Processo de seleção pública para professor visitante ou professor visitante estrangeiro 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de recurso de seleção pública 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de concurso público para professor da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Ata do resultado da prova de seleção de concurso público 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Ata de sorteio dos pontos para prova didática de seleção de professor substituto 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de impugnação da comissão examinadora de concurso público 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Memorando de divulgação de horários e locais de provas 6 anos  Eliminação  

 Formulário de julgamento de títulos 6 anos  Eliminação  

 Edital de convocação para prova prática 6 anos  Eliminação  

 Edital de abertura de exame de seleção 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Memorando de pagamento de banca do concurso 6 anos  Eliminação  

 Solicitação de emissão de portaria 6 anos  Eliminação  

 Memorando de encaminhamento de resultado de exame de seleção 6 anos  Eliminação  

 Memorando de encaminhamento de minuta de edital 6 anos  Eliminação  

 Solicitação de abertura de concurso público 6 anos  Eliminação  

 Relação de classificados no concurso público 6 anos  Eliminação  

 Edital de homologação de exame de seleção 6 anos  Eliminação  

 Edital de homologação para prova prática 6 anos  Eliminação  

 Portaria de constituição de comissão examinadora de concurso docente 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de seleção pública temporária de profissional técnico especializado 6 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Memorando de encaminhamento de recurso de exame de seleção 6 anos  Eliminação  
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022  APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO 

022.1  Cursos (Inclusive Bolsas de Estudo) 

022.11  Cursos Promovidos pela Instituição 

 Autorização para ministrar cursos e eventos 5 anos  Eliminação 
A guarda permanente refere-se aos 
órgãos promotores do evento. 

 Relação de participantes de cursos promovidos pela instituição 5 anos  Eliminação 
A guarda permanente refere-se aos 
órgãos promotores do evento. 

 Lista de presença em cursos promovidos pela instituição 5 anos  Eliminação 
A guarda permanente refere-se aos 
órgãos promotores do evento. 

 Edital de cursos promovidos pela instituição 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
A guarda permanente refere-se aos 
órgãos promotores do evento. 

 Livro de registro de certificados de cursos promovidos pela instituição 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
A guarda permanente refere-se aos 
órgãos promotores do evento. 

 Projeto/Programa de curso promovido pela instituição 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
A guarda permanente refere-se aos 
órgãos promotores do evento. 

 Planilha de expedição de certificados de cursos promovidos pela instituição 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
A guarda permanente refere-se aos 
órgãos promotores do evento. 

 Formulário de avaliação de instrutor de curso promovido pela instituição 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
A guarda permanente refere-se aos 
órgãos promotores do evento. 

 Certificado de participação em cursos promovidos pela instituição 5 anos  Eliminação 
Contempla declarações, atestados, 
etc. 

022.12  Cursos Promovidos por outras Instituições 

022.121  Cursos promovidos por outras Instituições no Brasil 

 Memorando de divulgação de curso promovido por outras instituições no país 5 anos  Eliminação  

 Folder/Programa de curso ou evento promovido por outras instituições no país 5 anos  Eliminação  

 Certificado de participação em curso ou evento promovido por outras instituições no país 5 anos  Eliminação  

 Declaração de aceite de trabalho em evento promovido por outras instituições no país 5 anos  Eliminação  

 Certificado de apresentação de trabalho em eventos promovidos por outras instituições 5 anos  Eliminação  

022.122  Cursos promovidos por outras Instituições no Exterior 

 Memorando de divulgação de curso promovido por outras instituições no exterior 5 anos  Eliminação  

 Folder/Programa de curso ou evento promovido por outras instituições no exterior 5 anos  Eliminação  

 Certificado de participação em curso ou evento promovido por outras instituições no exterior 5 anos  Eliminação  

 Declaração de aceite de trabalho em evento promovido por outras instituições no exterior 5 anos  Eliminação  

022.2  Estágios (Inclusive Bolsas de Estágio) 
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022.21  Estágios promovidos pela Instituição 

 Processo de estágio não-obrigatório 5 anos  Eliminação  

 Lista de inscritos para estágios promovidos pela instituição 5 anos  Eliminação  

 Termo de compromisso de estágio promovido pela instituição 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Edital de estágios promovidos pela instituição 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório de estágio promovido pela instituição 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

022.22  Estágios Promovidos por outras Instituições 

022.221  Estágios Promovidos por outras Instituições no Brasil 

 Termo de compromisso de estágio promovido por outras instituições no Brasil 5 anos  Eliminação  

022.222  Estágios Promovidos por outras Instituições no Exterior 

022.9  Outros assuntos Referentes a Aperfeiçoamento e Treinamento 

023  QUADROS, TABELAS E POLÍTICA DE PESSOAL 

023.01  ESTUDOS E PREVISÃO DE PESSOAL 
 Solicitação de aproveitamento de vagas 5 anos 5 anos Eliminação  

 Proposta/Quadro de distribuição de vagas 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de estudo de ampliação de cargo 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

023.02  CRIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, TRANSPOSIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 
 Processo de análise de irregularidade nas atividades do cargo 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de alteração da denominação de cargo de servidores 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de criação de cargos 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Memorando sobre transformação de cargos 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Proposta de criação de vagas ou cargos 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

023.03  REESTRUTURAÇÕES E ALTERAÇÕES SALARIAIS 
 Portaria de concessão de progressão por mérito 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de gratificação por titulação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de concessão de promoção e progressão 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de alteração de regime de trabalho 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de alteração de jornada de trabalho 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de progressão por capacitação profissional 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de retribuição por titulação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  



12 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Portaria de retificação de enquadramento 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de anulação de progressão funcional 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de reposicionamento de nível para professor associado 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de suspensão do período de estágio probatório 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de prorrogação do período de estágio probatório 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de progressão por desempenho acadêmico 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de estágio probatório 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de concessão de horário especial para servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de incentivo à qualificação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de alteração de regime de trabalho 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de progressão por capacitação profissional - TAE 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de incentivo à qualificação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de progressão por mérito 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de promoção e retribuição por titulação - RT 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de promoção à classe docente (assistente, adjunto, associado e titular) 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de concessão de progressão 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de implementação do programa de avaliação de desempenho aos servidores do HUSM 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de retificação de progressão funcional 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de enquadramento de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de reposicionamento de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de retificação de reposicionamento de servidores 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de ascensão funcional 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de alteração de regime de trabalho 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de retribuição por titulação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de incentivo à qualificação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de concessão de progressão 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de progressão funcional docente 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de avaliação de desempenho de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de homologação do estágio probatório 5 anos 47 anos Eliminação  
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 Processo de reposicionamento de classe 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de cancelamento de incentivo à qualificação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de progressão por desempenho acadêmico 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de concessão de promoção 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de atividade de docente 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de alteração de jornada de trabalho 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de cancelamento de horário especial de professor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de enquadramento de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 
Portaria de transposição de carreira de professor de ensino de 1° e 2° graus para magistério de ensino 
básico técnico e tecnológico 

5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de alteração da jornada de trabalho 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de progressão por mérito 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de regime de trabalho 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de reposicionamento 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Ficha de avaliação de desempenho de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Formulário de avaliação de servidor em estágio probatório 5 anos 47 anos Eliminação  

 Requerimento de progressão por capacitação profissional 5 anos 47 anos Eliminação 
Integra o processo de progressão por 
capacitação - TAE 

 Requerimento de incentivo à qualificação 5 anos 47 anos Eliminação 
Integra o processo de incentivo à 
qualificação 

 Certificado de curso de capacitação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de avaliação de desempenho de estágio probatório 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de enquadramento de servidores 5 anos 47 anos Eliminação  

 Instrumento de avaliação docente 5 anos 47 anos Eliminação 
Refere-se a todos instrumentos, bem 
como boletim, questionário, ficha ou 
planilha de avaliação docente. 

 Ata de avaliação docente 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de concessão de promoção 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de progressão por capacitação profissional 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

023.1  Movimentação de pessoal 

 Processo de movimentação de pessoal 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

023.11  Admissão. Aproveitamento. Contratação. Nomeação. Readmissão. Readaptação. Recondução. Reintegração. Reversão 

 Portaria de recondução de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  
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 Portaria de reintegração de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria que torna sem efeito nomeação de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de aproveitamento de pessoal 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de aproveitamento de concurso público 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de contratação de professor substituto 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de contratação de professor visitante 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de nomeação de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de nomeação de docente 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de nomeação de servidores técnico-administrativos 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de readaptação funcional/restrições de função 5 anos 47 anos Eliminação  

 Termo de contrato administrativo de professor substituto 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de reposição de pessoal 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de nomeação de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de reintegração de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Solicitação de contratação/nomeação de docente 5 anos  Eliminação  

 Solicitação de prorrogação de contrato de professor substituto 5 anos  Eliminação  

 Solicitação de contratação de professor visitante 5 anos  Eliminação  

 Processo de recurso para tomar posse em cargo efetivo 5 anos 47 anos Eliminação  

023.12  Demissão. Dispensa. Exoneração. Rescisão contratual. Falecimento 

 Portaria de demissão de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de dispensa de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de exoneração de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de exoneração - Docente 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de comunicação de falecimento 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de vacância de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de exoneração de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de vacância - Docente 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de exoneração - TAE 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de vacância - TAE 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de vacância de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de adesão ao programa de desligamento voluntário - PDV 5 anos 47 anos Eliminação  
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 Portaria de dispensa de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

023.13  Lotação. Remoção. Transferência. Permuta 

 Portaria de alteração de exercício 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de lotação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de permuta de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de remoção de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de remoção de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de transferência de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de transferência de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de lotação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de remoção de servidor 4 anos 5 anos Eliminação  

 Processo de lotação provisória 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de alteração de exercício 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de transferência de servidor 4 anos 5 anos Eliminação  

 Solicitação de remanejamento de servidor 4 anos 5 anos Eliminação  

 Processo de lotação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de remoção 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de transferência 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

023.14  Designação. Disponibilidade. Redistribuição. Substituição 

 Portaria de disponibilidade de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de disponibilidade de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de redistribuição de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de redistribuição de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de designação de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de designação de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Solicitação de redistribuição 4 anos 5 anos Eliminação  

 Memorando colocando servidor à disposição 4 anos 5 anos Eliminação  

 Ordem de serviço de designação de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

023.15  Requisição. Cessão 

 Portaria de cedência de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de cedência de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  
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 Apostila à portaria de cedência de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

024  DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS 

024.1  Folhas de Pagamento. Fichas Financeiras 

 Processo de pagamento de pessoal 5 anos 95 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de exercícios anteriores 5 anos 95 anos Eliminação  

024.11  Salários, Vencimentos, Proventos e Remunerações 

 Portaria de revisão de proventos de servidor 7 anos  Guarda Permanente  

 Portaria de alteração de honorários de servidores 7 anos  Guarda Permanente  

 Portaria de concessão de honorários para professor lecionar disciplina 7 anos  Guarda Permanente  

 Processo de regularização cadastral e financeira 7 anos  Eliminação  

 Processo de revisão de proventos de servidor 7 anos  Eliminação  

 Comprovante de rendimentos de servidor    Validar temporalidade 

024.111  Salário-Família 

 Processo de Salário Família. Auxílio Natalidade 5 anos 19 anos Eliminação 

Para os casos especiais previstos no 
Regime Jurídico Único, o prazo total 
de guarda para os documentos 
referentes à concessão de salário 
família será de 100 anos. 

024.112  Abono ou Provento Provisório 

 Processo de abono de permanência 
Até a homologação 
da aposentadoria 

 Eliminação  

 Portaria de abono de permanência 
Até a homologação 
da aposentadoria 

 Guarda Permanente  

 Processo de concessão de abono ou provento provisório 7 anos  Eliminação  

024.119  Outros Salários, Vencimentos, Proventos e Remunerações 

 Processo de acréscimo de vencimento 7 anos  Eliminação  

 Processo de comprovação de remuneração e contribuição em residência médica 7 anos  Eliminação  

 Processo de retribuição pecuniária para docentes em regime de dedicação exclusiva 7 anos  Eliminação  

024.12  Gratificações (Inclusive Incorporações) 

024.121  Gratificações de Função 

 Requerimento de substituição de função de confiança (substituto legal) 5 anos 47 anos Eliminação  

 Memorando de designação de servidores TAEs com função gratificada 5 anos 47 anos Eliminação  
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 Portaria que declara que funções gratificadas ficam transformadas por fusão 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de substituição de chefia 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de dispensa de função gratificada 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de substituição de chefia 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de substituição de chefia 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de designação de função gratificada 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de função gratificada 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de substituição de chefia 5 anos 47 anos Eliminação  

 Memorando de indicação de servidor para assumir função gratificada ou substituição de função 5 anos  Eliminação  

 Solicitação de retificação de substituição de chefia 5 anos 47 anos Eliminação  

 Solicitação de cancelamento de substituição de chefia 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de alteração de função gratificada - FG 5 anos 47 anos Eliminação  

024.122  Gratificações de Jetons 

024.123  Gratificações de Cargos em Comissão 

 Portaria de nomeação de servidor para cargo em comissão/direção 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de designação de professor para exercer cargo em comissão cumulativamente 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de dispensa de cargo em comissão 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de exoneração de cargo de direção 5 anos 47 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de nomeação para cargo em comissão/direção 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Memorando indicando servidor para assumir cargo em comissão/substituição 5 anos 47 anos Eliminação  

 Solicitação de emissão de portaria de cargo em comissão 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de alteração de cargo de direção - CD 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de exoneração de cargo de direção 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

024.124  Gratificações Natalinas (Décimo Terceiro Salário) 

024.129  Outras Gratificações 

 Portaria de retificação de percentagem da gratificação especial de nível universitário para servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso 5 anos 47 anos Eliminação  

 Autorização para atividades com pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso    Validar prazo 

024.13  Adicionais 

024.131  Adicional de Tempo de Serviço 



18 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Portaria de revisão de quintos e décimos 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de concessão de gratificação por quinquênio de exercício efetivo 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

024.132  Adicional Noturno 

 Processo de adicional noturno 5 anos 47 anos Eliminação  

 Memorando solicitando pagamento de adicional noturno 5 anos 47 anos Eliminação  

024.133  Adicional de Periculosidade 

 Processo de adicional de periculosidade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de pagamento retroativo do adicional de periculosidade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de concessão de adicional de periculosidade 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de adicional de periculosidade 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de adicional de periculosidade 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de revisão de adicional de periculosidade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Memorando de encaminhamento de adicional de periculosidade 5 anos 47 anos Eliminação  

024.134  Adicional de Insalubridade 

 Processo de concessão de adicional de insalubridade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de pagamento retroativo do adicional de insalubridade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Declaração de insalubridade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Parecer técnico da Comissão de Insalubridade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de revisão de adicional de insalubridade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de concessão de adicional de insalubridade 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de adicional de insalubridade 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de adicional de insalubridade 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de cancelamento de adicional de insalubridade 5 anos 47 anos Eliminação  

024.135  Adicional de Atividades Penosas 

024.136  Adicional de Serviços Extraordinários (Horas Extras) 

 Processo de adicional de serviço extraordinário 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de gratificação de serviço extraordinário 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

024.137  Férias: Adicional de 1/3 e Abono Pecuniário 

024.139  Outros Adicionais 

 Processo de pagamento de adicional de plantão hospitalar 5 anos 47 anos Eliminação  
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 Processo de adicional de irradiação ionizante 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de adicional ocupacional 5 anos 47 anos Eliminação  

024.14  Descontos 

024.141  Contribuição Sindical do Servidor 

024.142  Contribuição para o Plano de Seguridade Social 

024.143  Imposto De Renda Retidona Fonte (IRRF) 

 Processo de isenção de Imposto de Renda 7 anos  Eliminação  

 Comprovante de declaração do Imposto de Renda 7 anos  Eliminação  

 Processo de recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte 7 anos  Eliminação  

024.144  Pensões Alimentícias 

024.145  Consignações 

024.149  Outros Descontos 

 Processo de reposição de valores ao erário 5 anos 95 anos Eliminação  

 Processo de desconto de remuneração por carga horária não cumprida 5 anos 47 anos Eliminação  

 Autorização para desconto em folha de pagamento 7 anos  Eliminação  

024.15  Encargos Patronais. Recolhimentos 

024.151  Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Programa de Integração Social (PIS) 

 Processo de recolhimento ao PASEP 5 anos 5 anos Eliminação  

 Processo de recolhimento ao PIS 5 anos 5 anos Eliminação  

024.152  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

 Processo de recolhimento ao FGTS 5 anos 47 anos Eliminação  

024.153  Contribuição  Sindical do Empregador 

024.154  Contribuição para o Plano de Seguridade Social 

 Processo de recolhimento do plano de seguridade social 5 anos 95 anos Eliminação  

024.155  Salário Maternidade 

024.156  Imposto de Renda 

 Listagem de entrega de declaração de rendimentos de imposto de renda 7 anos  Eliminação  

024.2  Férias 

 Solicitação de férias 7 anos  Eliminação  

 Processo de férias 7 anos  Eliminação  
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 Memorando de alteração ou cancelamento de férias 7 anos  Eliminação  

 Notificação de férias 7 anos  Eliminação  

 Escala de férias 7 anos  Eliminação  

024.3  Licenças 

 Processo de comunicação de acidente em serviço - LAS 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença para capacitação profissional 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença gestante 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença para alistamento no serviço militar 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença para atividade política 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença para desempenho de mandato classista 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença para tratamento de interesses particulares - LTIP 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença paternidade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença por motivo de afastamento do cônjuge 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença por motivo de doença em pessoa da família 5 anos 47 anos Eliminação  

 Memorando solicitando abertura de processo de licença gestante 5 anos 47 anos Eliminação  

 Relatório de atividades de professores em afastamento da instituição para pós-graduação 7 anos  Eliminação  

 Portaria de afastamento para qualificação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de afastamento para qualificação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de afastamento para qualificação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de retificação de afastamento para qualificação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Solicitação de cancelamento de afastamento para qualificação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de licença para serviço militar 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença gestante 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença adotante 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença para exercer mandato classista 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença para tratar de interesses particulares 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença por motivo de afastamento do cônjuge 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença por motivo de doença em pessoa da família 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença prêmio por assiduidade 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença para atividade política 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de licença 5 anos 47 anos Guarda Permanente  
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 Portaria de prorrogação de licença 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de término da licença 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença para capacitação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de licença especial 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de licença 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Laudo médico pericial 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de licença para tratamento de saúde-LTS 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de afastamento de qualificação para docente 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença adotante 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença prêmio por assiduidade 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de afastamento de qualificação para TAE 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença tratamento de saúde 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de retificação de afastamento para qualificação de docente 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença incentivada sem remuneração 5 anos 47 anos Eliminação  

 Solicitação de licença 7 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de licença-amamentação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Requerimento de licença para capacitação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Comprovante de inscrição/matrícula em curso de capacitação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Termo de compromisso de entrega de certificado de capacitação 5 anos 47 anos Eliminação  

024.4  Afastamentos 

 Portaria de licença ex-offício 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Declaração de participação de servidor como mesário de eleição 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de afastamento para exercer mandato eletivo 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de afastamento para servir como jurado 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de mandato eletivo 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de afastamento para servir ao Tribunal Regional Eleitoral 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de correção de período de afastamento 5 anos 47 anos Eliminação  

 Solicitação de afastamento 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de afastamento de servidor para participar de curso de formação 5 anos 47 anos Eliminação 

Afastamento do servidor das 
atividades do cargo, para participar 
em curso de formação decorrente de 
aprovação em concurso para outro 
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cargo na Administração Pública 
Federal, nos termos do art. 20, § 4º e 
§ 5º da lei 8.112/90. 

024.5  Reembolso  de Despesas 

024.51  Mudança  de Domicílio de Servidores 

 Processo de ajuda de custo para mudança de domicílio de servidor 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação 

Deve ficar arquivado na fase 
intermediária por 5 anos a contar da 
data de aprovação das contas. 

024.52  Locomoção 

 Processo de ajuda de custo para despesas de transportes de servidor (redistribuição, transferência) 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

024.59  Outros  Reembolsos 

024.9  Outros Direitos, Obrigações e Vantagens 

024.91  Concessões 

 Processo de concessão para ausência do serviço em razão de casamento 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de concessão para ausência do serviço em razão de falecimento de familiar 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de concessão para ausência do serviço para doação de sangue 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de concessão para alistamento eleitoral 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de concessão de horário especial para servidor estudante 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de concessão de horário especial para servidor portador de deficiência 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de autorização de horário especial para servidor estudante 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de autorização de horário especial para servidor portador de deficiência 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de retificação da data de matrimônio de servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de concessão de horário especial para servidor 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

024.92  Auxílios 

 Memorando de alteração de número de dias em processo de auxílio transporte 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação 

Deve ficar arquivado na fase 
intermediária por 5 anos a contar da 
data de aprovação das contas. 

 
Processo de concessão de benefícios (auxílio natalidade, pré-escolar, dependente IRRF e/ou 
acompanhamento doença da família) 

Até aprovação das 
contas 

5 anos Eliminação 

Processo referente à auxílio 
alimentação/refeição, assistência pré-
escolar/creche, moradia e vale-
transporte, natalidade, 
acompanhamento doença em pessoa 
da família e dependente para IRRF. 
Até 31/12/2016 os processos de 
auxílio natalidade foram cadastrados 
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no código 024.111, devido ao 
formulário utilizado ser o mesmo do 
salário família. 

 Processo de concessão de auxílio alimentação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de concessão de auxílio transporte 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de concessão de auxílio moradia 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Formulário para concessão de auxílio transporte 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação 

Deve ficar arquivado na fase 
intermediária por 5 anos a contar da 
data de aprovação das contas. 

025  APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO DISCIPLINAR 

025.1  Denúncias. Sindicâncias. Inquéritos 

025.11  Processos Disciplinares 

 Processo de sindicância 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo administrativo disciplinar 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo disciplinar de devolução pecuniária 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Portaria de afastamento preventivo de servidor em inquérito 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Portaria de designação de servidores para compor comissão de sindicância/inquérito 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Portaria de comissão de inquérito/sindicância 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de inquérito administrativo 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de reclamação e denúncia 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Ofício informando situação de processo disciplinar Até o encerramento 5 anos Eliminação  

 Solicitação de abertura de processo disciplinar Até o encerramento 5 anos Eliminação  

 Comunicação de instalação de comissão de sindicância   Eliminação 

Tipo documental cadastrado com base 
em MDA. Necessário validar com a 
COPSIA. 
Validar prazo com a CPAD. 

 Solicitação de liberação de servidor para realizar atividades da comissão de sindicância   Eliminação Validar com a CPAD. 

025.12  Penalidades Disciplinares 

 Portaria de penalidades ao servidor 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de advertência 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de afastamento por acúmulo de cargo 5 anos 95 anos Guarda Permanente  
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 Apostila à portaria de penalidades de servidor 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de penalidade disciplinar 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Parecer da Comissão de Sindicância 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de participação em atividades do espaço alternativo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

026  PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL 

026.01  PREVIDÊNCIA PRIVADA 

026.1  Benefícios 

026.11  Seguros 

026.12  Auxílios 

 Processo de auxílio funeral 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação 

Deve ficar arquivado na fase 
intermediária por 5 anos a contar da 
data de aprovação das contas. 

 Processo de auxílio reclusão 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ressarcimento de despesa por acidente de serviço 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente 

Deve ficar arquivado pois pode 
envolver processo judicial. 

 Portaria de auxílio reclusão 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

026.13  Aposentadoria 

 Processo de aposentadoria voluntária 5 anos 95 anos Eliminação Tipo documental 

 Processo de aposentadoria compulsória 5 anos 95 anos Eliminação Tipo documental 

 Processo de aposentadoria por invalidez 5 anos 95 anos Eliminação Tipo documental 

 Processo de transformação do fundamento legal de concessão de aposentadoria 5 anos 95 anos Eliminação Tipo documental 

 Portaria de reversão de aposentadoria 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Portaria de alteração de proventos de aposentadoria 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de análise de aposentadoria especial - ON 16 5 anos 95 anos Eliminação  

 Processo de cancelamento de aposentadoria 5 anos 95 anos Eliminação  

 Portaria de aposentadoria 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de aposentadoria 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de cálculo de proventos de aposentadoria 5 anos 95 anos Eliminação  

 Processo de suspensão do pagamento de aposentadoria 5 anos 95 anos Eliminação  

 Processo de regularização de dados cadastrais e financeiros de aposentadoria 5 anos 95 anos Eliminação  
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 Portaria de cassação de aposentadoria 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de reversão de aposentadoria 5 anos 95 anos Eliminação  

 Processo de orientações sobre enquadramento nas regras de aposentadoria 5 anos 95 anos Eliminação  

026.131  Contagem e Averbação de Tempo de Serviço 

 Processo de averbação e contagem de tempo de serviço 
Até a homologação 
da aposentadoria 

 Eliminação  

 Certidão de tempo de serviço 
Até a homologação 
da aposentadoria 

 Eliminação  

 Processo de conversão em tempo comum do tempo de Serviço Público Especial-ON 15 
Até a homologação 
da aposentadoria 

 Eliminação  

 Processo de declaração de tempo de serviço 
Até a homologação 
da aposentadoria 

 Eliminação  

 Processo de certidão de tempo de contribuição 
Até a homologação 
da aposentadoria 

 Eliminação  

 Formulário de requerimento de averbação de tempo de contribuição 
Até homologação da 

aposentadoria 
 Eliminação  

 Processo de declaração de tempo de contribuição Até a homologação  Eliminação  

 Processo de reconhecimento de atividade especial Até a homologação  Eliminação  

026.132  Pensão 

 Processo de cancelamento de pensão Enquanto vigora 95 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de concessão de pensão 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de pensão civil 5 anos 95 anos Eliminação  

 Portaria de concessão de pensão civil 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de suspensão de pensão 5 anos 95 anos Eliminação  

 Apostila de cancelamento de pensão 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de pensão 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de exclusão de pensão 5 anos 95 anos Eliminação  

 Portaria de exclusão de pensão 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de exclusão de pensão 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

026.19  Outros Benefícios 

026.191  Adiantamentos e Empréstimos a Servidores 

 Processo de adiantamento a servidor 
Até quitação da 

dívida 
5 anos Eliminação  

026.192  Assistência à Saúde 
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 Processo de avaliação em perícia médica 
Até aprovação das 

contas 

5 anos a contar da  
data de aprovação 

das contas 
Eliminação  

 Processo de auxílio de assistência a saúde do servidor 
Até aprovação das 

contas 

5 anos a contar da  
data de aprovação 

das contas 
Eliminação  

 Processo de ressarcimento do benefício de assistência a saúde suplementar 
Até aprovação das 

contas 

5 anos a contar da  
data de aprovação 

das contas 
Eliminação 

Trata-se da parcela paga pelo Governo 
Federal ao servidor e seus 
dependentes referente ao Plano de 
Saúde particular. 

 Prontuário médico do servidor 5 anos 95 anos Eliminação  

 Processo de ressarcimento de despesas médicas 
Até a aprovação das 

contas pelo TCU 
5 anos Eliminação  

 Processo de avaliação de horário especial para servidor com familiar ou dependente com deficiência 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de avaliação da capacidade laborativa de servidor por recomendação superior 5 anos 47 anos Eliminação  

026.193  Aquisição de Imóveis 

026.194  Ocupação de Próprios da União 

 Processo de ocupação de imóvel próprio da União-moradia para servidor Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

026.195  Transportes para Servidores 

026.2  Higiene e Segurança do Trabalho 

026.21  Prevenção de Acidentes de Trabalho 

 Plano de prevenção de acidentes de trabalho 5 anos 47 anos Eliminação  

 Ata de reunião da CIPA 3 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de laudo técnico para segurança do trabalho 3 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo relatando sinistro 3 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de ações de prevenção de incêndio 3 anos 5 anos Guarda Permanente  

026.22  Refeitórios, Cantinas e Copas 

 Memorando de fornecimento de refeições 2 anos  Eliminação  

026.23  Inspeções Periódicas de Saúde 

 Processo de avaliação da saúde ambiental relacionadas a segurança do trabalho 5 anos 47 anos Eliminação  

 Memorando sobre inspeções periódicas de saúde 5 anos  Eliminação  

029  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL 

029.1  Horário de Expediente 
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 Memorando informando expediente externo ou modificação de horário 2 anos  Eliminação  

 Memorando circular sobre feriados, ponto facultativo, recesso de final de ano 2 anos  Eliminação  

 Escala de plantão 2 anos  Eliminação  

 Portaria que estabelece luto oficial na UFSM 2 anos  Guarda Permanente  

 Processo de estudo de regulamentação de carga horária 2 anos  Eliminação  

029.11  Controle de Frequência 

 Livro ponto 5 anos 47 anos Eliminação  

 Folha ponto 5 anos 47 anos Eliminação  

 Ponto eletrônico 5 anos 47 anos Eliminação  

 Plano de recuperação de atividades 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de reabertura do ponto eletrônico 5 anos 47 anos Eliminação  

 Reabertura do ponto eletrônico. Revisão de horas trabalhadas 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de flexibilização da jornada de trabalho 5 anos 47 anos Eliminação  

 Memorando informando frequência de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Memorando de comunicação de faltas não justificadas 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de cedência de horas trabalhadas 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria de flexibilização de jornada de trabalho 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de flexibilização de jornada de trabalho 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Processo de faltas não justificadas 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de fechamento de ponto eletrônico de servidor 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de controle de frequência 5 anos 47 anos Eliminação  

 Portaria que institui o ponto facultativo 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Ofício de frequência de servidor cedido 5 anos 47 anos Eliminação  

029.2  Missões Fora da Sede. Viagens a Serviço 

029.21  Missões Fora da Sede no País 

 Processo de empenho de diárias 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Formulário de autorização para afastamento eventual de servidor 7 anos  Eliminação  

 Solicitação de pagamento de despesas relativas à hospedagem e/ou alimentação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de ajuda de custo para viagem 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  
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 Relatório de prestação de contas de viagem 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de afastamento para capacitação no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Portaria de afastamento para capacitação no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de afastamento para capacitação no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de afastamento eventual no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Portaria de afastamento eventual no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de afastamento eventual no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de retificação de afastamento para capacitação no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de cancelamento de afastamento para capacitação no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de retificação de afastamento eventual no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação cancelamento de afastamento eventual no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Portaria de afastamento de professores para realizarem estágio em outro Estado 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de pagamento de taxa de inscrição no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de afastamento para capacitação no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de afastamento 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Portaria de cancelamento de afastamento 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente 

Usar este tipo documental apenas em 
casos específicos. 

 Processo de reembolso de passagem e/ou inscrição no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Formulário de proposta e concessão de diárias e/ou passagens 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação 

Em caso de indeferimento, respeitar o 
prazo de 02 (dois) anos, 
independentemente da aprovação das 
contas. 

 Apostila à portaria de cancelamento de afastamento no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  
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 Apostila à portaria de afastamento eventual no país 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Memorando de pagamento de taxa de inscrição 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Requerimento de pagamento de taxa de inscrição em evento externo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Comprovante de pagamento de taxa de inscrição 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Requerimento de restituição de taxa de inscrição em evento externo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de cancelamento do afastamento para capacitação no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

029.221  Missões Fora da Sede no Exterior Sem Ônus 

 Formulário de autorização para afastamentos eventuais de servidores 7 anos  Eliminação  

 Processo de afastamento para servir em organização internacional 7 anos  Eliminação  

029.222  Missões Fora da Sede no Exterior Com Ônus 

 Formulário proposta e concessão de diárias e/ ou passagens 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de pagamento de despesas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de emissão do passaporte 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Relatório de prestação de contas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de afastamento para capacitação no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Portaria de afastamento para capacitação no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de afastamento para capacitação no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de afastamento eventual no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Portaria de afastamento eventual no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de cancelamento de afastamento eventual no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de retificação de afastamento para capacitação no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  
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 Solicitação de cancelamento de afastamento para capacitação no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de retificação de afastamento eventual no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de cancelamento de afastamento eventual no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de afastamento para capacitação no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de reembolso de passagens e/ou inscrição no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de ajuda de custo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de prestação de contas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Apostila à portaria de afastamento eventual no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de pagamento de taxa de inscrição no exterior 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

029.3  Incentivos Funcionais 

029.31  Prêmios de Incentivos Funcionais 

 Processo de concessão de diploma de honra de mérito 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de concessão de comenda do mérito universitário 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

029.4  Delegações de Competência. Procuração 

 Procuração Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Portaria de representante legal Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de delegação de competência Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de representante legal Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de delegação de competência Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de designação de servidor como representante legal Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Portaria de cancelamento de representante legal Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

029.5  Serviços Profissionais Transitórios: autônomos e colaboradores 

 Processo de prestação de serviço voluntário 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de pessoal sem vínculo empregatício/eventuais/pagamento de terceiros 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Guarda Permanente  
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 Solicitação de contratação de trabalhadores terceirizados 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação  

 Processo de autorização para ministrar cursos, palestras, conferências 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação  

 Processo de licitação para contratação de trabalhadores terceirizados 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de diárias a colaborador eventual 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação para contratação de serviços de pessoa física 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação 

Contratação com valores inferiores a 
R$ 8.000,00 anuais, por objeto e por 
pessoa contratada, será feito através 
de dispensa de licitação. 

 Processo de licitação para contratação de serviços de pessoa física 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação 

Contratação com valores superiores a 
R$ 8.000,00 anuais, por objeto e por 
pessoa contratada, será feito através 
de licitação. 

 Processo de termo de distrato de prestação de serviço voluntário 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação  

 Processo de contratação de profissional técnico especializado 
Até a prestação do 

serviço 
52 anos Eliminação  

029.6  Ações Trabalhistas. Reclamações Trabalhistas 

 Processo de reivindicações trabalhistas 
Até o trânsito em 

julgado 
5 anos Guarda Permanente  

029.7  Movimentos Reivindicatórios: greves e paralisações 

 Ofício de greve 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Ofício de paralisação 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

030  MATERIAL 
 Memorando circular de material permanente e de consumo Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Resolução de material permanente e de consumo Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

030.1  CADASTRO DE FORNECEDORES 
 Processo de ato administrativo contra fornecedor 5 anos  Eliminação  

 Processo de recurso de fornecedor 5 anos  Eliminação  

 Dossiê de cadastro de fornecedor 5 anos  Eliminação  

031  ESPECIFICAÇÃO. PADRONIZAÇÃO. CODIFICAÇÃO. PREVISÃO. CATÁLOGO. IDENTIFICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO 

032  REQUISIÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS 



32 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Planilha de controle/relatórios 1 ano  Eliminação  

 Solicitação de cartelas para fotocópias 1 ano  Eliminação  

033  AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

033.1  Material Permanente 

033.11  Compra de Material Permanente 

 Solicitação de compra de material permanente 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - material permanente 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - material permanente 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - importação/exportação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de importação/exportação de material 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de reposição e baixa de material permanente 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - material permanente 
Até aprovação das 
contas pelo TCU 

5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - material permanente 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

033.12  Aluguel, Comodato e Leasing de Material Permanente 

 Processo de empréstimo de material por comodato 
Até a aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Contrato de aluguel/comodato 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - aluguel, comodato e leasing 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - aluguel, comodato e leasing 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - aluguel, comodato e leasing 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra forncedor 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

033.13  Empréstimo. Cessão de Material Permanente 

033.13  Doação. Permuta de Material Permanente 
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Solicitação de empréstimo de equipamentos/patrimônio Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Tíquete de transferência patrimonial Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Termo de transferência patrimonial Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Solicitação de doação de materiais Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Termo de doação de materiais Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Processo de termo de cessão de uso de bens móveis Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Solicitação de transferência patrimonial 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de cessão de material e equipamento por doação Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Processo de doação de material permanente da UFSM Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Processo doação de equipamento - chamada pública Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

033.2  Material de Consumo 

033.21  Compra de Material de Consumo 

 Solicitação de compra de material de consumo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - material de consumo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - importação de material de consumo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - material de consumo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Requisição de compras de materiais 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Termo de solicitação de compras 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - material de consumo 
Até aprovação das 
contas pelo TCU 

5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - material de consumo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

033.22  Cessão, Doação e Permuta de Material de Consumo 

033.23  Confecção de Impressos 

 Solicitação de confecção de impressos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - confecção de impressos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de licitação - confecção de impressos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - confecção de impressos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - confecção de impressos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

034  MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO 

034.01  Termos de Responsabilidade 

 Termo de responsabilidade patrimonial 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Termo de transferência de bens patrimoniais 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

034.1  Controle de Estoque 

 Notificação de entrega de material 2 anos  Eliminação  

 Requisição de material ao Almoxarifado Central 2 anos  Eliminação  

 Termo de retirada de equipamento 2 anos  Eliminação  

 Comprovante de recebimento de material 2 anos  Eliminação  

 Solicitação de transferência de carga patrimonial 2 anos  Eliminação  

 Controle de estoque de equipamentos de proteção individual 2 anos  Eliminação  

 Planilha de conferência de temperatura de câmaras 2 anos  Eliminação  

 Planilha de controle de alimentos entregues 2 anos  Eliminação  

 Planilha de movimentação diária dos produtos do almoxarifado 2 anos  Eliminação  

 Planilha de controle de embalagens 2 anos  Eliminação  

 Planilha de controle de rendimento 2 anos  Eliminação  

 Blocos de entrada e saída de produtos 2 anos  Eliminação  

034.2  Extravio, Roubo e Desaparecimento de Material 

 Memorando de denúncias de furtos ou irregularidades 
Até a conclusão do 

caso 
5 anos Eliminação 

Para os documentos referentes a 
produtos e insumos químicos e outras 
substâncias entorpecentes, observar 
os prazos da legislação específica 
vigente. 

034.3  Transporte de Material 

 Solicitação de transporte de material 2 anos  Eliminação  

034.4  Autorização de Saída de Material 
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Autorização de saída de material permanente 1 ano  Eliminação  

034.5  Recolhimento de Material ao Depósito 

 Memorando de solicitação de baixa patrimonial 2 anos  Eliminação  

 Relação de bens inservíveis 2 anos  Eliminação  

035  ALIENAÇÃO E BAIXA DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO 

035.1  Venda. Leilão de Material 

035.2  Cessão, Doação e Permuta de Material 

 Solicitação de doação de materiais 4 anos 5 anos Eliminação 

Para transações que envolvam 
pagamentos de despesas pendentes, 
utilizar prazos para documentos 
financeiros (Até aprovação das contas 
+ 5 anos a contar da data de 
aprovação das contas e eliminação). 

 Termo de doação de material 4 anos 5 anos Eliminação  

 Processo de cessão de material permanente Enquanto vigora 
5 anos a contar da 

aprovação das 
contas 

Eliminação  

 Processo de baixa de bem patrimonial 4 anos 5 anos Eliminação  

036  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

036.1  Requisição e Contratação  de Serviços 

 Solicitação de serviços de manutenção terceirizada 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Parecer técnico sobre material 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação-serviços 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - serviços 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Orçamento para contratação de serviço 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de adesão/carona a pregão 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de instalação, manutenção e reforma de equipamentos e mobiliário 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - serviços 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de ato contra fornecedor - serviços 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

036.2  Serviços Executados em Oficinas do Órgão 

 Ordem de execução de serviço 1 ano  Eliminação  

 Solicitação de serviços de manutenção 1 ano  Eliminação  

037  INVENTÁRIO 

037.1  Inventário de Material Permanente 

 Listagem de cadastro de bens 2 anos  Eliminação  

 Inventário patrimonial de bens móveis 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Relatório do histórico do bem patrimonial 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Relação de carga patrimonial por unidade 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 
Processo de incorporação patrimonial (por comodato, doação, fabricação própria e levantamento 
patrimonial) 

Até aprovação das 
contas 

5 anos Guarda Permanente  

 Processo de levantamento de bens móveis da UFSM 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

037.2  Inventário de Material de Consumo 

 Processo de levantamento de materiais de consumo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Listagem de cadastro de bens de consumo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

039  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A MATERIAL 

040  PATRIMÔNIO 
 Memorando circular de bens patrimoniais (imóveis e veículos) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Resolução de bens patrimoniais (imóveis e veículos) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo referente a espaço físico e infraestrutura Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Processo de informações para apreciação da vigilância sanitária Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

041  BENS IMÓVEIS 
 Planta de imóvel 3 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Escritura de imóvel 3 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Projeto de imóvel 3 anos 5 anos Guarda Permanente  



37 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de reavaliação dos bens imóveis 3 anos 5 anos Guarda Permanente  

041.01  FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS 

041.01
1 

 ÁGUA E ESGOTO 

 Processo de manutenção de serviços de água e esgoto 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação Serviços de água e esgoto. 

041.012  GÁS 

041.01
3 

 LUZ E FORÇA 

041.02  COMISSÃO INTERNA DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (CICE) 
 Ata de reunião da CICE 3 anos 5 anos Guarda Permanente  

041.03  CONDOMÍNIO 

041.1  Aquisição 

041.11  Compra 

 Processo de compra de bens imóveis 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

041.12  Cessão 

 Processo de aquisição por cessão de bens imóveis 
Até a aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

041.13  Doação 

041.14  Permuta 

041.15  Locação, Arrendamento e Comodato 

 Processo de licitação para instalação de lancherias 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação de lojas no centro comercial 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Termo de cedência/Contrato de permissão de uso de espaço público para realização de evento 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de dispensa de licitação para locação de espaço para evento 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação para concessão de termo de permissão de uso de área - terminais bancários 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

041.2  Alienação 
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

041.21  Venda 

041.22  Cessão 

 Processo de cessão de bens imóveis 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de termo de conciliação 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de licitação para autorização de uso de áreas físicas e dependências 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de dispensa de licitação de termo de permissão de uso de área física 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

041.23  Alienação por Doação de Bens Imóveis 

041.24  Alienação por Permuta de Bens Imóveis 

041.3  Desapropriação. Reintegração de Posse. Reivindicação de Domínio. Tombamento 

 Processo de reintegração de posse 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

041.4  Obras 

041.41  Reforma. Recuperação. Restauração 

 Processo de licitação para reforma/recuperação/restauração de obras 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de dispensa de licitação - reforma/recuperação/restauração de obras 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de reparos em prédio 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de reforma/ recuperação/ restauração 2 anos  Eliminação  

 Processo de avaliação técnica para restauração 
Até aprovação das 
contas pelo TCU 

5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - reforma/recuperação/restauração 
Até a aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Dossiê de nogociação com fornecedor - reforma/recuperação/restauração 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

041.42  Construção 

 Processo de dispensa de licitação de construção/obras 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de licitação de construção/obras 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de construção de prédio 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de ato contra fornecedor - construção 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Dossiê de negociação com fornecedor - construção 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

041.5  Serviços de Manutenção 

041.51  Manutenção de Elevadores 

 Processo de ato contra fornecedor - manutenção de elevadores 
Até a aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - manutenção de elevadores 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - manutenção de elevadores 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - manutenção de elevadores 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

041.52  Manutenção de Ar-Condicionado 

 Solicitação de conserto/instalação de ar-condicionado 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - manutenção de ar condicionado 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - manutenção de ar condicionado 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - manutenção de ar condicionado 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - manutenção de ar condicionado 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

041.53  Manutenção de Subestações e Geradores 

 Processo de ato contra fornecedor - substações e geradores 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - subestações e geradores 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - subestações e geradores 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - subestação e geradores 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

041.54  Limpeza. Imunização. Desinfestação 

 Solicitação de limpeza, imunização e/ou desinfestação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Planilha de controle de pragas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - limpeza, imunização e/ou desinfestação (inclusive jardins) Até aprovação das 5 anos Eliminação  
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FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

contas 

 Dossiê de negociação com fornecedor - limpeza, imunização e/ou desinfestação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - limpeza, imunização e/ou desinfestação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - limpeza, imunização e/ou desinfestação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

041.59  Outros Serviços de Manutenção 

 Processo de dispensa de licitação - outros serviços de manutenção     

 Processo de licitação - outros serviços de manutenção     

 Processo de ato contra fornecedor - outros serviços de manutenção     

 Dossiê de negociação com fornecedor - outros serviços de manutenção     

042  VEÍCULOS 

042.1  Aquisição 

042.11  Compra de Veículos 

 Processo de licitação - veículos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - aquisição de veículos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - veículos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - veículos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

042.12  Aluguel de Veículos 

042.13  Cessão. Doação. Permuta. Transferência de Veículos 

042.2  Cadastro. Licenciamento. Emplacamento. Tombamento de Veículos 

042.3  Alienação 

042.31  Alienação por Venda de Veículos 

042.32  Alienação por Cessão, Doação, Permuta ou Transferência de Veículos 

042.4  Abastecimento, Limpeza, Manutenção e Reparo de Veículos 

 Autorização para abastecimento 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de autorização para abastecimento 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  
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INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Solicitação limpeza/manutenção 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Memorando informando sobre abastecimento/manutenção 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato administrativo contra fornecedor - abastecimento, limpeza e manutenção de veículo 
Até aprovação das 
contas pelo TCU 

5 anos Eliminação  

042.5  Acidentes. Infrações. Multas 

 Processo de licitação - acidentes, infrações e multas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - acidentes, infrações e multas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - acidentes, infrações e multas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - acidentes, infrações e multas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

042.9  Outros Assuntos Referentes a Veículos 

042.91  Controle de Uso de Veículos 

 Ordem de trânsito 2 anos  Eliminação  

 Planilha de controle de uso de veículos 2 anos  Eliminação  

 Mapa de controle de uso de veículos 2 anos  Eliminação  

 Ficha mensal de controle de uso de veículos 2 anos  Eliminação  

 Solicitação de informações sobre veículos 2 anos  Eliminação  

042.911  Requisição para Uso de Veículos 

 Solicitação de transporte 2 anos  Eliminação  

042.912  Autorização para uso de veículo fora do horário de expediente 

 Lista de passageiros 2 anos  Eliminação  

 Termo de compromisso de motorista 2 anos  Eliminação 
É exigido quando trata-se de viagens 
de estudo (excursões) para apresentar 
ao DETRAN. 

042.913  Estacionamento. Garagem 

 Ofício de solicitação de vaga para estacionamento 2 anos  Eliminação  

043  BENS SEMOVENTES 

044  INVENTÁRIO 
 Processo de levantamento de bens imóveis Até aprovação das 5 anos Guarda Permanente  
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DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

contas 

 Processo de desincorporação de bens imóveis 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

049  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PATRIMÔNIO 

049.1  Guarda e Segurança 

049.11  Serviços de Vigilância 

 Memorando de orçamento para instalação de sistema de vigilância 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de serviços de vigilância 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - serviços de vigilância 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - serviços de vigilância 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - serviços de vigilância 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - serviços de vigilância 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

049.12  Seguros 

 Processo de seguro de veículo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - seguros 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - seguros 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ato contra fornecedor - seguros 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - seguros 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

049.13  Prevenção de Incêndio 

 Plano de prevenção de incêndio 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de manutenção de extintor de incêndio 2 anos  Eliminação  

 Processo de dispensa de licitação - prevenção de incêncio 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de licitação - prevenção de incêndio 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  
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 Processo de ato contra fornecedor - prevenção de incêndio 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Dossiê de negociação com fornecedor - prevenção de incêndio 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

049.14  Sinistro 

049.15  Controle de Portaria 

 Livro de registro de ocorrências 5 anos 5 anos Eliminação  

 Livro de registro de retirada de chaves 2 anos  Eliminação  

 Autorização de retirada de chaves 2 anos  Eliminação  

049.2  Mudanças 

049.21  Mudança para Outros Imóveis 

049.22  Mudança Dentro do Mesmo Imóvel 

049.3  Uso de Dependências 

 Solicitação de uso de espaço físico 2 anos  Eliminação  

 Autorização de uso de dependências 2 anos  Eliminação  

050  ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 Resolução de orçamento e finanças Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de resolução orçamentária Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de autorização de baixa contábil para obras concluídas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Informativo financeiro Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Memorando circular da área financeira e contábil Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

050.1  AUDITORIA 

 Processo de auditoria 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Processo de auditoria patrimonial 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Plano anual de atividades de auditoria 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Relatório anual de atividades de auditoria 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Memorando de auditoria interna 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Ofício de auditoria 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  
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051  ORÇAMENTO 

051.1  Programação Orçamentária 

051.11  Previsão Orçamentária 

 Solicitação de projeção de gastos da unidade 2 anos  Eliminação  

 Formulário de previsão orçamentária 2 anos  Eliminação  

051.12  Proposta Orçamentária 

 Processo de proposta orçamentária 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Orçamentos para solicitação de registro de preços 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Formulário de proposta orçamentária 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

051.13  Quadro  de Detalhamento de Despesa (QDD) 

 Planilha de controle de despesa 2 anos  Eliminação  

051.14  Créditos Adicionais (suplementar, especial e extraordinário) 

 Solicitação de suplementação de recurso extraorçamentário 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de liberação de crédito orçamentário 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de liberação de créditos adicionais 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

051.2  Execução Orçamentária 

051.21  Descentralização de Recursos (distribuição orçamentária) 

 Formulário de transferência de recurso 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de repasse de recurso financeiro 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Relatório de transferência de recurso 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Memorando de transferência de valor para pagamento de bolsas de recursos próprios 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

051.22  Acompanhamento de Despesa Mensal (pessoal/dívida) 

051.23  Plano Operativo. Cronograma de Desembolso 

052  FINANÇAS 

052.1  Programação Financeira de Desembolso 

052.2  Execução Financeira 

052.21  Receita 
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 Guia de recolhimento de taxas e emolumentos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Comprovante de transferência de créditos entre usuários 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação 

Comprovante de transferência de 
créditos entre usuários do RU 

052.22  Despesa 

 Processo de suprimento de fundos-material de consumo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de diárias a alunos de pós-graduação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de bolsas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos  Validar com a CPAD. 

 Processo de ressarcimento de despesas gerais 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de reconhecimento de dívida 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de suprimento de fundos-serviços 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de taxa de publicação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de anuidades 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de suprimento de fundos-pedágio 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de restituição de taxa de inscrição para concurso e seleção pública 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de taxa de tradução 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Termo de reconhecimento de dívida 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de suprimento de fundos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Relatório de empenho 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Nota de empenho SIE 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de serviço 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Formulário de pagamento parcial de empenho 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  
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 Solicitação de pagamento de serviços prestados 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de liberação de verbas/recursos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ajuda de custo para alunos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de consulta sobre cancelamento de empenho 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de multa 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de adicional de direitos autorais 
Até aprovação das 
contas pelo TCU 

5 anos Eliminação  

 Nota de lançamento do sistema (NS) 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Ordem bancária 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Requerimento de pagamento de taxa de publicação    Validar classificação e prazo 

 Cópia de artigo para publicação    Validar classificação e prazo 

 Comprovante de pagamento de publicação    validar classificação e prazo 

 Nota fiscal 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Nota de empenho SIAFI 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de consultoria tecnológica 
Até aprovação das 
contas pelo TCU 

5 anos Eliminação  

053  FUNDOS ESPECIAIS 

054  ESTÍMULOS FINANCEIROS E CREDITÍCIOS 

055  OPERAÇÕES BANCÁRIAS 

055.01  PAGAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA 

 Comprovante de conversão do BCB 
Até aprovação de 

contas 
5 anos Eliminação  

055.1  Conta Única 

055.2  Outras contas: Tipo B, C e D 

 Cartão corporativo 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  
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056  BALANÇOS. BALANCETES 

 Processo de execução orçamentária (balanço financeiro e orçamentário) 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Balancete contábil 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Balanço partimonial 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

057  TOMADA DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 Processo de prestação de contas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Memorando de prestação de contas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Planilha de prestação de contas departamental 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

 Ofício de prestação de contas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

059  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ORÇAMENTO E FINANÇAS 

059.1  Tributos (impostos e taxas) 

 Processo de ressarcimento/devolução de taxas e tributos 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de pagamento de tributos (taxas, alvarás, impostos) 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de ajuste de taxas 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

060  DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

060.1  PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL 

 Solicitação de publicação de atos no diário oficial 
Atá aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Publicação no Diário Oficial da União 1 ano  Eliminação 
Cópias das publicações no diário 
oficial 

060.2  PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS BOLETINS ADMINISTRATIVOS, DE PESSOAL E DE SERVIÇO 
 Solicitação de publicação de matérias em boletins 1 ano  Eliminação  

060.3  PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM OUTROS PERIÓDICOS 

061  PRODUÇÃO EDITORIAL 
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061.1  Editoração. Programação Visual 

 Obra publicada pela Editora UFSM   Guarda Permanente 

Um exemplar de cada obra publicada 
pela Editora UFSM é de guarda 
permanente. As versões preliminares 
submetidas a análise do conselho 
editorial são eliminadas após a 
publicação da obra ou sua rejeição. 
VALIDAR COM CPAD. 

 Ficha de informação sobre o autor/organizador de obra da Editora UFSM 5 anos  Eliminação  

 Declaração de ineditismo de obra da Editora UFSM 5 anos  Eliminação  

 Solicitação de análise de obra ao conselho editorial da Editora UFSM 5 anos  Eliminação  

 Parecer de consultor ad hoc de conselho editorial 5 anos  Eliminação  

061.2  Distribuição, Promoção e Divulgação de Publicações 

 Convite para lançamento de publicação da UFSM 5 anos  Eliminação  

 Relatório de movimentação de publicações da Editora da UFSM 5 anos  Eliminação 
Não envolve pagamento, serve para 
controle de estoque. Pagamentos via 
FATEC. 

 Mapa de vendas de publicações da Editora da UFSM 5 anos  Eliminação 
Não envolve pagamento, serve para 
controle de estoque. Pagamentos via 
FATEC. 

062  DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

062.01  NORMAS E MANUAIS DE DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 Manual de dissertações e teses Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

062.1  Aquisição de Documentação Bibliográfica 

062.11  Compra de Documentação Bibliográfica 

062.12  Doação de Documentação Bibliográfica 

062.13  Permuta de Documentação Bibliográfica 

062.2  Registro de Documentação Bibliográfica 

 Solicitação de cadastro e registro de documentação bibliográfica 2 anos  Eliminação  

062.3  Catalogação. Classificação. Indexação de Documentação Bibliográfica 

062.4  Referência e Circulação de Documentação Bibliográfica 

 Comprovante de quitação de débito com a biblioteca 2 anos  Eliminação  

062.5  Inventário de Documentação Bibliográfica 
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 Inventário de coleção bibliográfica 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Guarda Permanente  

063  DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA: GESTÃO DE DOCUMENTOS  E SISTEMA DE ARQUIVOS 

063.01  NORMAS E MANUAIS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 Manual de procedimentos de gestão documental Enquanto vigora 7 anos Guarda Permanente  

 Resolução de documentação arquivística e sistema de arquivos Enquanto vigora 7 anos Guarda Permanente  

 Orientação técnica de gestão documental Enquanto vigora 7 anos Guarda Permanente  

063.1  Produção de Documentos. Levantamento. Fluxo 

 Relatório de diagnóstico arquivístico 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Formulário de levantamento de dados para diagnóstico arquivístico 4 anos  Eliminação  

063.2  Protocolo: Recepção, Tramitação  e Expedição de Documentos 

 Comprovante de abertura de processos 2 anos  Eliminação  

 Guia de tramitação de processos 2 anos  Eliminação  

 Livro de protocolo 2 anos  Eliminação  

 Despacho    

Documento para uso do PEN. 
Temporalidade vai ser a mesma do 
processo administrativo no qual for 
vinculado. 

 Requerimento de tramitação prioritária    

Para uso do PEN. Validar com a CPAD 
prazo de guarda e destinação, pois 
assume prazo do Processo 
Administrativo que foi inserido. 

 Documento de identificação pessoal para fins de tramitação prioritária    Para uso do PEN. Validar PEN. 

 Atestado médico para fins de tramitação prioritária    Para uso do PEN. Validar com a CPAD. 

063.3  Assistência Técnica aos Arquivos 

 Memorial de visita técnica de assessoria arquivística    
Validar com a CPAD, pois entendemos 
que deva ser preservado por mais 
tempo. 

063.4  Classificação e Arquivamento 

 Código de classificação de documentos de arquivo Enquanto vigora * Eliminação 

* O prazo total de guarda do 
documento é de 100 anos, devendo o 
órgão permanecer  com um exemplar 
por igual período. Um outro exemplar 
deverá compor o conjunto 
documental NORMAS e MANUAIS do 
subgrupo 063.01, seguindo a 
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temporalidade e destinação previstas 
para o mesmo. 

063.5  Política de Acesso aos Documentos 

 Processo de acesso a informações e documentos 5 anos   
REVER: onde classificar e prazos de 
guarda dos processos e documentos 
referentes a LAI e Ouvidoria? 

063.51  Consultas e Empréstimos de Documentos 

 Recibo de empréstimo de documentos 
1 ano após a 

devolução 
 Eliminação  

063.6  Destinação de Documentos 

063.61  Análise, Avaliação e Seleção de Documentos 

 Tabela de temporalidade de documentos Enquanto vigora * Eliminação 

* O prazo total de guarda do 
documento é de 100 anos, devendo o 
órgão permanecer com um exemplar 
por igual período. Um outro exemplar 
deverá compor o conjunto  
documental  NORMAS  E MANUAIS do  
subgrupo 063.01,  seguindo   a 
temporalidade e  destinação previstos 
para o mesmo. 

063.62  Eliminação de Documentos 

 Edital de ciência de eliminação de documentos 5 anos  Guarda Permanente  

 Listagem de eliminação de documentos 5 anos  Guarda Permanente  

 Termo de eliminação de documentos 5 anos  Guarda Permanente  

063.63  Transferência e Recolhimento de Documentos 

 Guia de recolhimento de documentos 5 anos  Guarda Permanente  

 Guia de transferência de documentos 5 anos  Guarda Permanente  

 Listagem descritiva do acervo 5 anos  Guarda Permanente  

 Termo de recolhimento de documentos 5 anos  Guarda Permanente  

 Termo de transferência de documentos 5 anos  Guarda Permanente  

064  DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA 

065  REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 

066  CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 

066.1  Desinfestação e Higienização de Documentos 
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066.2  Armazenamento/Depósito de Documentos 

066.3  Restauração de Documentos 

067  INFORMÁTICA 

067.1  Planos e Projetos de Informática 

067.2  Programas. Sistemas. Redes 

 Licença de software Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de desenvolvimento de sistema Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

067.21  Manuais Técnicos de Informática 

 Manual técnico de informática Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

067.22  Manuais do Usuário de Informática 

 Manual do usuário Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

067.3  Assistência Técnica de Informática 

 Solicitação de assistência técnica de informática 2 anos  Eliminação 
Refere-se ao serviço online de 
Atendimento SIE e outros serviços 
prestados pelo CPD. 

 Solicitação de criação de e-mail institucional 2 anos  Eliminação  

 Solicitação de hospedagem de site institucional 2 anos  Eliminação  

 Solicitação de cadastramento e autorização de acesso ao SIE/SIAFE/SCDP/SIGEPE 
Enquanto mantiver 

vínculo 
1 ano Eliminação  

 Solicitação de alteração de senha de acesso ao SIE/SIAFE/SCDP/SIGEPE 
Enquanto mantiver 

vínculo 
1 ano Eliminação  

 Solicitação de espaço de armazenamento digital 2 anos  Eliminação  

069  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

070  COMUNICAÇÕES 

071  SERVIÇO POSTAL 

071.1  Serviços de Entrega Expressa 

071.11  Serviços de Entrega Expressa Nacional 

071.12  Serviços de Entrega Expressa Internacional 

071.2  Serviços de Coleta, Transporte e Entrega de Correspondência Agrupada - Malote 

071.3  Mala Oficial 

071.9  Outros Serviços Postais 
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072  SERVIÇO DE RÁDIO 

072.1  Instalação. Manutenção. Reparo de Serviço de Rádio 

 Solicitação de manutenção de serviço de rádio 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

073  SERVIÇO DE TELEX 

073.1  Instalação. Manutenção.  Reparo de Telex 

074  SERVIÇO TELEFÔNICO. FAC-SÍMILE (FAX) 

074.1  Instalação. Transferência. Manutenção. Reparo de Serviço Telefônico 

 Solicitação de serviço telefônico 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Relatório de despesas com manutenção de serviço telefônico 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

074.2  Listas Telefônicas Internas 

 Relatório de ligações por ramal Enquanto vigora  Eliminação  

074.3  Contas Telefônicas 

 Memorando de encaminhamento da fatura dos serviços de telecomunicações 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

075  SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM 

079  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À COMUNICAÇÕES 

090  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO GERAL 

091  AÇÕES JUDICIAIS 
 Processo de ação judicial do MP (Mandado de Citação. Mandado de Segurança) 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Termo de ajustamento de conduta (MPF) 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Mandado de segurança 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Procedimentos administrativos cíveis do Ministério Público 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de notificação do Ministério Público 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de acórdão do TCU 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de decisão de ação ordinária 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de ação de indenização 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Ofício de informações sobre procedimentos administrativos cíveis 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

 Processo de termo de ajustamento de conduta 5 anos 95 anos Guarda Permanente  
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 Processo de inquérito policial 5 anos 95 anos Guarda Permanente  

100 ENSINO SUPERIOR 

110  NORMATIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO 
 Resolução de ensino superior Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Regimento de programa/curso de pós-graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente 
Específico de cada curso/programa de 
pós graduação. 

 Processo de regulamento de programa/curso de pós-graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de minuta do termo de adesão SiSU/2017-2 Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Memorando circular de normatização do ensino superior Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Regimento geral de pós-graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente 
Diretriz única para todos os cursos e 
programas de pós graduação. 

 Processo de alteração de normativas de abono de faltas Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Projeto pedagógico institucional (PPI) Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de análise de matrícula em pós-graduação     

 Regulamento de programa/curso de pós-graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente 
Específico de cada programa/curso de 
pós-graduação. 

 Processo de regimento geral de pós-graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de regimento de programa/curso de pós-graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de normas de trabalho de conclução de curso Enquanto vigora  Guarda Permanente  

120  CURSOS DE GRADUAÇÃO (INCLUSIVE NA MODALIDADE A DISTÂNCIA) 

121  CONCEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

121.1  Projeto Pedagógico dos Cursos 

 Processo de encaminhamento de projeto pedagógico de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Projeto pedagógico de curso de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

121.2  Criação de Cursos. Conversão de Cursos 

 Processo de criação de curso de graduação 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Projeto de criação de curso de graduação 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

121.21  Autorização. Reconhecimento.Renovação de Reconhecimento 

 Atestado de reconhecimento de curso de graduação 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  
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121.3  Desativação de Cursos. Extinção de Cursos 

 Processo de extinção de curso de graduação 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de alteração de status de curso de graduação no e-Mec 
Até homolagação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

122  PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

122.1  Estrutura do Currículo (Grade ou Matriz curricular) 

 Grade curricular de curso de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Matriz curricular de curso de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

122.2  Reformulação Curricular 

 Processo de adaptação curricular de curso de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de reformulação curricular de curso de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Projeto de reformulação curricular de curso de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Memorando de indicação de membros para compor comissão de reformulação curricular Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Memorando de diretrizes curriculares de graduação    

Validar prazo de guarda com a CPAD, 
visto que não necessariamente seja de 
guarda permanente, uma vez que são 
tratativas e não o documento final. 

122.3  Disciplinas: Programas Didáticos 

 Processo de criação de disciplinas de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Programa de disciplina de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de reformulação de disciplinas de graduação Enquanta vigora  Guarda Permanente  

 Processo de criação de disciplinas de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de inclusão de pré-requisitos em disciplina Enquanto vigora  Guarda Permanente  

122.31  Oferta de Disciplinas 

 Processo de oferta de disciplinas de graduação 2 anos  Eliminação  

 Processo de atribuição de encargos didáticos 2 anos  Eliminação  

 Quadro de horários de disciplinas de graduação 2 anos  Eliminação  

 Relatório de pré-requisitos de disciplina de graduação 2 anos  Eliminação  

 Solicitação de oferta de disciplina de graduação 2 anos  Eliminação  

 Solicitação de liberação de encargos didáticos de disciplina de graduação 2 anos  Eliminação  

 Solicitação de ajuste de oferta de disciplina de graduação 2 anos  Eliminação  
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 Processo de disponibilização de disciplinas em EAD 2 anos  Guarda Permanente  

 Portaria de autorização para docente de graduação participar em projeto 2 anos  Guarda Permanente  

122.32  Atividades Complementares 

 Planilha de atividades complementares de graduação (ACG) Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Norma de atividades complementares de graduação (ACG) Enquanto vigora  Guarda Permanente  

123  PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

123.1  Calendário Acadêmico 

 Processo de alteração de semestre de ingresso em curso Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de proposta para o calendário acadêmico Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Calendário acadêmico Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de proposta de alteração de calendário acadêmico Enquanto vigora  Guarda Permanente  

123.2  Agenda Acadêmica. Guia do Calouro. Guia do Estudante. Manual do Estudante 

 Guia do estudante Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo encaminhando o guia acadêmico Enquanro vigora  Guarda Permanente  

124  COLAÇÃO DE GRAU. FORMATURA 
 Processo para realização de formatura em gabinete 5 anos  Eliminação  

 Calendário de formatura 5 anos  Eliminação  

 Memorando de lista de prováveis formandos 5 anos  Eliminação  

 Convite de formatura 5 anos  Guarda Permanente Guardar um exemplar de cada turma. 

 Cronograma de sessão solene 5 anos  Eliminação  

124.1  Termo ou Ata de Colação de Grau 

 Ata de formatura 5 anos  Guarda Permanente  

 Termo de colação de grau 5 anos  Guarda Permanente  

 Extrato da ata de formatura 5 anos  Guarda Permanente  

125  VIDA ACADÊMICA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

125.1  Ingresso 

125.11  Processo de Seleção 

 Edital de seleção de comissão fiscal do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente 

Para fiscalização das provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Antigo vestibular. 
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125.111  Planejamento. Orientações do Processo de Seleção 

 Processo de ingresso de alunos da rede pública 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Manual do candidato do processo seletivo de graduação Enquanto vigora 1 ano Guarda Permanente  

 Edital do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente 

Antigo vestibular. Atualmente o 
processo seletivo da graduação 
acontece por meio do Sisu. 

 Gabarito de prova de processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Prova do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente Dois exemplares. 

125.112  Inscrições do Processo de Seleção 

 Processo de solicitação referente ao concurso vestibular 
Até homologação do 

evento* 
1 ano Eliminação 

*Aguardar o término da ação, no caso 
de ação judicial. 

 Lista de candidatos inscritos no processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação 

Incluem-se também: Lista de 
Canditados isentos, com necessidades 
especiais, Opção de lingua estrangeira 
e Inscrições anuladas. 

 Formulário de inscrição em vestibular 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

125.113  Controle de aplicação de provas 

 Ata de prova do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de presença de candidatos no processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de candidatos por local de prova do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

 Ata de coordenação de prédio para o processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de ocorrências dos coordenadores de prédio no processo seletivo de graduação 
Ate homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

 Lista de presença de fiscais no processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

 Declaração de recebimento de molote de prova do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

125.114  Correção de provas 

 Caderno de prova do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente 

Guardava-se 05 (cinco) exemplares de 
cada prova. 
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 Folha resposta de prova do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente 

Guardava-se 05 (cinco) exemplares de 
folha resposta. 

125.115  Recursos 

 Processo de recurso de seleção de ingresso (vestibular/SiSU) 
Até homologação do 

evento* 
1 ano Eliminação 

*Aguardar o término da ação, no caso 
de ação judicial. Inclui-se seleção do 
vestibular e sisu. 

125.116  Resultados 

 Edital de convocação de suplentes do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Relatório estatístico do processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Listão de candidatos classificados no processo seletivo de graduação 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente 

Antigo vestibular. Atualmente o 
processo seletivo da graduação 
acontece por meio do Sisu. 

 Lista de espera de candidatos SiSU 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente Sisu. 

 Edital de divulgação da chamada oral da lista de espera SiSU 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente 

Incluindo o Quadro de vagas 
disponíveis e horários das chamadas. 

 Desempenho individual em processo seletivo 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

125.12  Reingresso. Admissão de graduado. Portador de Diploma. Obtenção de novo título 

 Processo de ingresso e reingresso 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento 

 Edital de abertura de inscrição para preenchimento de vagas para cursos de graduação 5 anos  Guarda Permanente  

 Processo de recurso de candidato por ingresso e reingresso 5 anos  Guarda Permanente 

*Aguardar o término da ação, no caso 
de ação judicial.  Eliminar os 
documentos após 2 anos do 
indeferimento 
 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento 

 Edital de seleção por ingresso e reingresso 5 anos  Guarda Permanente  

 Edital de resultado de seleção de ingresso e reingresso 5 anos  Guarda Permanente  

 Memorando de resultado de seleção de ingresso e reingresso    Validar temporalidade com a CPAD 

125.13  Transferência de Cursos 

125.131  Transferência voluntária ou facultativa 

 Processo de transferência voluntária ou facultativa 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 
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 Guia de transferência de aluno de graduação 5 anos  Guarda Permanente  

125.132  Transferência Ex Officio 

 Processo de transferência por amparo legal 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Processo de recurso de transferência por amparo legal 5 anos  Guarda Permanente  

125.14  Reopção de Curso. Mudança de Curso. Transferência Interna 

 Processo de transferência interna de curso 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

125.19  Outras Formas de Ingresso 

 Edital de abertura de vagas para aluno especial de graduação 5 anos  Guarda Permanente  

 Mandado judicial por tutela de vaga em curso de graduação 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Processo de aluno especial de graduação 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento 

 Processo de ingresso de refugiados e imigrantes em curso de graduação 5 anos  Guarda Permanente  

 Processo de ingresso pela reserva de vagas para aluno com deficiência em curso de graduação 5 anos  Guarda Permanente  

 Solicitação de restituição de vínculo de aluno de graduação 5 anos  Guarda Permanente 

Para restituir o vínculo o aluno deve 
fazer o pedido ao curso, que defere ou 
indefere, mediante avaliação com o 
colegiado e PROGRAD. Se deferido, é 
encaminhado ao DERCA para 
alteração da situação do aluno junto 
ao SIE. 

 Lista de candidatos selecionados como aluno especial de graduação 5 anos  Guarda Permanente  

 Processo de reativação de vínculo de aluno de graduação 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

125.2  Registros Acadêmicos 

125.21  Matrícula. Registro 

 Processo solicitando permanência de matrícula em curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Formulário de confirmação de vaga de curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Guarda Permanente 

Compõe o Processo de emissão e 
registro de diploma, conforme Ata Nº 
002/2011 - CPAD. 

 Declaração de desistência de vaga de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de confirmação de vaga fora do prazo - graduação Enquanto vigora 5 anos Eliminação  
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 Requerimento de matrícula - ocupação vaga vestibular 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Questionário/formulário para ingresso de novos estudantes 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Relação de candidatos classificados e não matriculados 2 anos  Eliminação 
Incluem-se todos os documentos dos 
candidatos que foram classificados, 
porém não efetuaram a matrícula. 

125.22  Inscrição em disciplinas. Matrícula semestral em disciplina 

 Processo de solicitação de alunos referente a disciplinas 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Processo de estágio curricular/obrigatório/supervisionado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Processo de matrícula fora do prazo 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Processo de quebra de pré-requisitos 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Processo de autorização para cursar concomitantemente cursos de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Comprovante de matrícula em curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de migração curricular para aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de troca de turma de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de autorização para exceder carga horária limite de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Requerimento de disciplina de outro curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de vaga em disciplina de curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Comprovante de solicitação de matrícula semestral em disciplinas de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de matrícula semestral em disciplinas de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de quebra de pré-requisito 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo solicitando prioridade em matrícula Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Declaração de aceite de professor orientador em estágio obrigatório de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  
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 Solicitação de ajuste de matrícula semestral em curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de bloqueio de matrícula no portal de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Termo de compromisso de estágio supervisionado de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
52 anos Eliminação  

 Relação de prioridade de matrícula para aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Atestado de matrícula e frequência de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Estes atestados são utilizados para 
controle institucional.  
Os atestados/declarações de 
matrícula e frequência dos alunos que 
não foram retirados serão eliminados 
após 1 ano. 

125.23  Isenção de Disciplinas. Dispensa de Disciplinas. Aproveitamento de Estudos 

 Processo de dispensa de disciplina de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de disciplina de graduação por autodidatismo 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de disciplina de graduação por reingresso 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de registro de atividades complementares de graduação (ACG) 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de dispensa de carga horária em disciplina complementar de graduação (DCG) 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Requerimento de registro e cômputo de atividades complementares de graduação (ACG) 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Incuindo as cópias dos respectivos 
comprovantes. 

 Solicitação de aproveitamento de disciplinas complementares de graduação (DCG) 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Incuindo as cópias dos respectivos 
comprovantes. 

 Processo de recurso de dispensa de disciplina Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Requerimento de dispensa de disciplina de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

125.24  Trancamento 

125.241  Trancamento de disciplina. Matrícula parcial 

 Solicitação de trancamento de disciplina de curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de trancamento de DCG Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

125.242  Trancamento total de curso. Matrícula total 
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 Processo de trancamento de matrícula de curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Solicitação de trancamento total de curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Atestado de trancamento de curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação  

 Memorando solicitando desfazer o trancamento total de curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação 

É uma solicitação emitida pelo curso 
para que o DERCA realize o 
cancelamento do trancamento da 
matrícula do aluno, autorizando que o 
mesmo possa fazer a matrícula. 

125.25  Desligamento 

125.251  Abandono de Curso 

 Dossiê de aluno em situação de abandono de curso de graduação 5 anos 25 anos Guarda Permanente 
Em conformidade com a deliberação 
da CPAD/UFSM o dossiê foi 
considerado de guarda permanente. 

 Solicitação de desligamento de curso de graduação 5 anos 25 anos Guarda Permanente Vai compor o Dossiê do Aluno 

125.252  Jubilação 

 Processo de jubilamento de aluno do curso de graduação 5 anos 25 anos Eliminação  

125.253  Recusa de Matrícula 

 Processo de reversão do cancelamento de matrícula de curso de graduação 5 anos 25 anos Eliminação  

 Processo de revisão de desligamento de curso de graduação 5 anos 25 anos Eliminação  

125.26  Prorrogação de prazo para conclusão de curso 

 Processo de solicitação de redução de carga mínima de curso de graduação 5 anos 25 anos Eliminação  

 Solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso 5 anos 25 anos Eliminação  

125.3  Avaliação Acadêmica 

125.31  Provas. Exames. Trabalhos 

 Processo de avaliação escolar de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Relatório de estágio supervisionado do aluno de graduação 
Devolução após 

registro das notas 
  

O SIGA-Mec recomenda a eliminação 
dos Relatórios de estágio, porém a 
Coordenação de curso que tiver 
interesse na sua guarda deverão 
registrar a decisão em Ata, mediante 
aprovação do Colegiado. 

 Solicitação de retificação de nota de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  
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 Processo de justificativa de faltas de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Para fins de realização de prova 
atrasada; não realização de atividades 
práticas; impossibilidade de 
comparecimento em prova; 
impossibilidade de comparecimento 
às aulas em determinado período; 
para solicitar situação 6 (incompleta), 
etc.. 

 Prova do aluno de graduação 
Devolução após 

registro das notas 
1 ano Eliminação  

 Ata de exame de aluno de graduação 
Até registro das 

notas 
1 ano Guarda Permanente  

 Trabalho escolar do aluno de graduação 
Devolução após 

registro das notas 
1 ano Eliminação  

 Requerimento de realização de prova atrasada de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Memorando de encaminhamento de atestado médico de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de correção de média geral acumulada em curso de graduação Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

 Ata de defesa de estágio supervisionado de aluno de graduação 
Até o registro das 

notas 
1 ano Guarda Permanente Validar com a CPAD. 

 Memorando de ajuste de notas de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de regime especial de avaliação Enquanto vínculo 5 anos Eliminação  

 Processo de revisão e reconsideração de avaliação 
Até o registro das 

notas 
 Eliminação  

125.32  Trabalho de Conclusão de Curso. Trabalho Final de Curso 

 Trabalho de conclusão de curso (TCC) 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Artigo científico do aluno de graduação 
Devolução após 

registro das notas 
 Eliminação  

 Autorização para disponibilização on-line de TCC Enquanto vigente 1 ano Eliminação  

 Ficha de acompanhamento de orientação de TCC Enquanto vigora 1 ano Eliminação  

125.321  Indicação, aceite e substituição de orientador e co-orientador de TCC 

 Memorando de indicação de orientação de TCC 
Até registro das 

notas 
1 ano Eliminação  

 Memorando de substituição de orientação de TCC 
Até registro das 

notas 
1 ano Eliminação  
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 Declaração de aceite de professor orientador de TCC 
Até o registro das 

notas 
5 anos Eliminação 

Na Secretaria do Curso de Engenharia 
Elétrica optou-se por guardar as 
declarações por 5 anos, em vista da 
frequência de consulta. 

125.322  Bancas examinadoras de TCC: indicação e atuação 

 Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso (TCC) 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Memorando de indicação de banca examinadora de TCC 
Até registro das 

notas 
1 ano Eliminação  

 Ata de tabulação e divulgação de resultado de TCCs 
Até registro das 

notas 
1 ano Eliminação  

 Memorando de alteração de banca examinadora de TCC 
Até registro das 

notas 
1 ano Eliminação  

125.323  Prorrogação de prazo para entrega e apresentação do TCC 

 Requerimento de prorrogação de prazo para entrega de TCC 
Até registro das 

notas 
1 ano Eliminação  

 Processo de prorrogação de prazo para defesa de TCC 
Até registro das 

notas 
1 ano Eliminação  

125.33  Registro do conteúdo programático ministrado, rendimento e frequência 

 Diário de classe de curso de graduação 0,5 0 anos Guarda Permanente  

 Lista de presença de aluno de graduação 10 anos 10 anos Eliminação  

 Relatório semestral de frequências e notas de aluno de graduação 10 anos 10 anos Eliminação  

125.34  Distinção acadêmica e mérito 

 Processo de alteração de ato normativo - Láurea acadêmica 5 anos  Guarda Permanente  

 Láurea acadêmica 5 anos  Guarda Permanente  

125.4  Documentação acadêmica 

125.41  Histórico Escolar. Integralização Curricular 

 Histórico escolar de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Guarda Permanente 

Eliminar as versões parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas na versão integral do 
histórico escolar. 

 Processo de acompanhamento pedagógico para integralização curricular na graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Guarda Permanente  

 Histórico escolar simplificado de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de revisão e análise de informações de histórico escolar    Validar prazo de guarda com a CPAD. 
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 Solicitação de alteração no histórico escolar de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos  

Solicitações feitas pelos cursos para 
que sejam feitas alterações nos 
históricos. Confirmar prazo. 

 Termo de conhecimento de integralização curricular de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos  

Validar com a CPAD para poder 
eliminar 

125.42  Emissão de diploma 

125.421  Expedição de Diploma 

 Processo de emissão e registro de diploma de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente 

A UFSM utiliza os assentamentos 
individuais dos alunos para formação 
do processo de registro de diplomas. 

 Processo de segunda via de diploma de graduação da UFSM 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Diploma de graduação expedido pela UFSM    
Este documento integra o Processo de 
emissão e registro de diploma de 
graduação 

 Comprovante de expedição de diploma de graduação 
Até expedição do 

diploma 
 Eliminação  

 Atestado de conclusão de curso de graduação 
Até expedição do 

diploma 
 Eliminação  

 Atestado de provável formando de graduação 
Até expedição do 

diploma 
 Eliminação  

 Processo de retificação de diploma de graduação da UFSM 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Diploma de graduação expedido por outra IES    
Este documento integra o Processo de 
registro de diploma de graduação de 
outras IES. 

 Minuta de diploma de graduação     

125.422  Registro de Diploma 

 Livro de registro de diploma de graduação da UFSM 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de registro de diploma de graduação de outras IES Até o registro 2 anos Eliminação 

Após o registro devolver para a 
instituição de origem. Eliminar a 
documentação não entregue após 2 
anos. 

 Livro de registro de diploma de graduação de outras IES 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de segunda via de diploma de graduação de outras IES Até o registro 2 anos Eliminação 

Após o registro devolver para a 
instituição de origem. Eliminar a 
documentação não entregue após 2 
anos. 

 Solicitação de registro de diploma de outra IES Até o registro 2 anos Eliminação 
Após o registro devolver para a 
instituição de origem. Eliminar a 
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documentação não entregue após 2 
anos. 

125.423  Apostila ao Registro de Diploma 

 Livro de apostilamento de registro de diploma de graduação 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

125.424  Reconhecimento e Revalidação de Diploma 

 Processo de revalidação de diploma de graduação 5 anos 5 anos Guarda Permanente 

Para os indeferimentos, a 
documentação será devolvida ao 
requerente. Eliminar os documentos 
não devolvidos após 02 anos do 
indeferimento. 

 Processo de revalidação/reconhecimento de diploma de graduação 5 anos 5 anos Guarda Permanente 

Para os indeferimentos, a 
documentação será devolvida ao 
requerente. Eliminar os documentos 
não devolvidos após 02 anos do 
indeferimento. 

125.425  Verificação de Autenticidade de Diploma 

 Ofício de verificação da autenticidade de diploma de graduação 5 anos 5 anos Eliminação  

125.43  Assentamentos Individuais dos Alunos (Dossiê de Aluno) 

 Documento de identificação pessoal de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente Compõe o Dossiê do aluno. 

 Dossiê de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente 

CPAD/UFSM: Em reunião realizada no 
dia -- de ----- de 20-- a comissão 
aprovou a guarda permanente do 
documento. 

 Atestado médico de aluno de graduação    Para uso do PEN. Validar com a CPAD. 

 Histórico escolar de ensino médio de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Certificado de conclusão de ensino médio de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Título eleitoral de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Documento de comprovação de situação militar de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Certidão de nascimento de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Certidão de casamento de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Carteira de identidade de aluno de graduação - RG 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  
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 Certidão de óbito de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Atestado de conclusão de ensino médio de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Cadastro de pessoas físicas de aluno de graduação - CPF 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Passaporte de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Registro nacional de estrangeiro de aluno de graduação - RNE 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Formulário de retirada de documentos de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
  

É o comprovante de que o aluno 
retirou um documento pessoal que 
havia entregue ao DERCA. ver prazo. 

 Histórico escolar de graduação de outra IES de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Atestado de conclusão de graduação de outra IES de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

125.5  Regime de exercício domiciliar 

125.51  Regime de exercício domiciliar de aluna gestante 

 Processo de regime domiciliar de aluna gestante da graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

125.52  Regime de exercício domiciliar de aluno portador de afecções, infecções e traumatismos 

 Processo de regime domiciliar de aluno portador de afecções, infecções e traumatismo na graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

 Processo de regime domiciliar por outros impedimentos Enquanto vigora 2 anos Eliminação  

125.6  Monitorias. Estágios não obrigatórios. Programas de iniciação à docência 

125.61  Monitorias 

 Edital de seleção de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

 Edital de divulgação de resultado de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

125.611  Processo de Seleção de Monitorias 

 Ficha de inscrição de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Eliminação  

 Comprovante de inscrição de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Eliminação  

 Lista de presença em prova de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Eliminação  

 Portaria de designação de banca examinadora de seleção de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Guarda Permanente 
Pode ser vista também como Ordem 
de Serviço. 

 Prova de seleção de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Eliminação  
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125.612  Indicação, aceite e substituição de monitor e orientador 

 Solicitação de suspensão de monitoria de aluno de graduação 3 anos 2 anos Eliminação  

 Termo de compromisso de monitor para aluno de graduação 3 anos 2 anos Eliminação  

 Solicitação de substituição de monitoria de aluno de graduação 3 anos 2 anos Eliminação  

125.613  Avaliação de Monitoria 

 Plano de atividade de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

 Relatório de atividades de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

 Livro de registro de certificados de monitoria para aluno de graduação 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

125.62  Estágios Não Obrigatórios 

 Processo de estágio não obrigatório de graduação 
Até aprovação das 

contas 
5 anos Eliminação  

 Processo de anulação da seleção de bolsistas de curso de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

 Termo de compromisso de estágio não obrigatório de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

 Termo de rescisão ou desligamento de estágio não obrigatório de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

 Relatório de estágio não obrigatório de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

 Ficha de avaliação de desempenho de estágio não obrigatório de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

 Solicitação/indicação de aluno para estágio não obrigatório 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

125.63  Programas de Iniciação à Docência 

 Edital de abertura de vagas para programa de iniciação à docência 3 anos 2 anos Guarda Permanente 
PIBID, PET, PROLICEN, PARFOR, dentre 
outros programas. 

 Dossiê do programa de iniciação à docência 3 anos 2 anos Guarda Permanente 

Incluem-se planos, projetos, 
programas. Um dossiê por programa: 
PIBID, PET, PROLICEN, PARFOR, dentre 
outros programas. 

 Edital de divulgação de resultado de seleção para programa de iniciação à docência 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

125.631  Processo de Seleção 

 Processo de pedido de reavaliação de seleção de programa de iniciação à docência 3 anos 2 anos Eliminação  

 Dossiê do processo seletivo do programa de iniciação à docência 3 anos 2 anos Eliminação 
Incluem-se: inscrição, prova, 
entrevista. 

125.632  Indicação, aceite e substituição de bolsista e orientador 
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 Termo de compromisso de bolsista do programa de iniciação à docência 3 anos 2 anos Eliminação  

 Ficha de cadastro de bolsista do programa de iniciação à docência 3 anos 2 anos Eliminação  

125.633  Avaliação 

 Relatório final de bolsista do programa de iniciação à docência 3 anos 2 anos Guarda Permanente 
Eliminar as versões parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas no relatório final. 

 Declaração de participação em atividades de programa de iniciação à docência     

125.64  Frequência dos monitores, estagiários e bolsistas 

 Formulário de controle de frequência de bolsista do programa de iniciação à docência 5 anos 47 anos Eliminação  

 Formulário de controle de frequência de estagiário de aluno de graduação (estágio não obrigatório) 5 anos 47 anos Eliminação  

 Formulário de controle de frequência de monitor para alunos de graduação 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de frequência de monitores 5 anos 47 anos Eliminação  

125.7  Mobilidade Acadêmica. Mobilidade estudantil. Intercâmbio 

125.71  Mobilidade Acadêmica, Mobilidade Estudantil e Intercâmbio Nacional 

 Processo de mobilidade acadêmica de aluno de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente 

Para os casos de indeferimento, a 
documentação será devolvida ao 
requerente. Eliminar os documentos 
não devolvidos após 2 anos do 
indeferimento. 

 Edital de abertura de programa de mobilidade acadêmica de graduação 5 anos  Guarda Permanente  

 Dossiê do processo seletivo de mobilidade acadêmica de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente Inclem-se: inscrição, prova, entrevista. 

 Processo de recurso de seleção de mobilidade acadêmica de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

125.72  Mobilidade Acadêmica, Mobilidade Estudantil e Intercâmbio Internacional 

 Processo de pedido de esclarecimentos sobre programas de intercâmbio acadêmico de graduação Enquanto vigora  Eliminação  

 Processo de projeto para intercâmbio acadêmico de graduação Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Dossiê do processo seletivo de intercâmbio de graduação 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente Inclem-se: inscrição, prova, entrevista. 

 Edital de abertura do programa de intercâmbio de aluno de graduação 5 anos  Guarda Permanente  

 Lista de interessados em hospedar/apadrinhar intercambistas 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

125.8  Regime Disciplinar dos Alunos: Penalidades 

 Processo de regime disciplinar de aluno de graduação 
Até conclusão do 

caso 
10 anos Guarda Permanente 

A produção, manuseio, consulta, 
transmissão, manutenção e guarda de 
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dados, documentos e informações 
relativos à vida privada, à honra e a 
imagem dos alunos deverão observar 
medidas especiais de segurança, 
conforme legislação em vigor. 

 Portaria de penalidade ao aluno de graduação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

 Portaria de regime disciplinar de aluno de graduação 5 anos 47 anos Guarda Permanente  

130  CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - STRICTO SENSU (INCLUSIVE NA MODALIDADE A DISTÂNCIA) 

131  CONCEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

131.1  Projeto pedagógico dos cursos 

 Processo de encaminhamento do projeto pedagógico de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Projeto pedagógico de curso de mestrado/doutorado Enquanto vigora  Guarda Permanente  

131.2  Criação de Cursos. Criação de Programas 

 Processo de criação de curso de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Ficha de avaliação da proposta de criação de curso de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Memorando de encaminhamento da proposta de criação de curso de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Portaria de nomeação de membros da comissão de criação de curso de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Projeto de criação de curso de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Relatório do perfil dos cursos de mestrado/doutorado com conceito máximo 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Lista de disciplinas, ementas e bibliografias do curso de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Lista de docentes do mestrado/doutorado e linhas de pesquisa 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Lista de orientações para criação de curso de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Lista de sugestões de disciplinas para o mestrado/doutorado 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

131.21  Autorização. Reconhecimento. Renovação de Reconhecimento 

131.3  Desativação de Cursos. Extinção de Cursos 
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 Processo de extinção de curso de pós-graduação 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de alteração de status do curso de pós-graduação no e-Mec 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

131.4  CREDENCIAMENTO PARA ORIENTAÇÃO 
 Processo de avaliação de recredenciamento de professor orientador de pós-graduação 5 anos 10 anos Eliminação  

 Processo de mudança de área de concentração de docente em Programa de Pós-Graduação 5 anos 10 anos Eliminação  

 Processo de credenciamento de docente em programa de pós-graduação 5 anos 10 anos Eliminação  

 Processo de cadastro de docentes em curso de pós-graduação 5 anos 10 anos Eliminação  

 Processo de professor visitante em curso de pós-graduação 5 anos 10 anos Eliminação  

 Memorando de credenciamento de orientador e coorientador de pós-graduação 5 anos 10 anos Eliminação  

 Processo de credenciamento de orientador - TAE 5 anos 10 anos Eliminação  

 Processo de orientação de alunos de PG em instituição estrangeira 5 anos 10 anos Eliminação  

132  PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

132.1  Estrutura do currículo (grade ou matriz curricular) 

 Grade curricular de curso de mestrado/doutorado Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Matriz curricular de curso de mestrado/doutorado Enquanto vigora  Guarda Permanente  

132.2  Reformulação curricular (inclusive criação de novas áreas de concentração) 

 Processo de adaptação curricular de mestrado/doutorado Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de reformulação curricular de mestrado/doutorado Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Projeto de reformulação curricular de mestrado/doutorado Enquanto vigora  Guarda Permanente  

132.3  Disciplinas: programas didáticos 

 Ementa de disciplinas de mestrado/doutorado Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Programa de disciplina de mestrado/doutorado Enquanto vigora  Guarda Permanente  

132.31  Oferta de disciplinas 

 Solicitação de vaga em disciplina de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

 Memorando de informação de criação de disciplina de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

 Quadro ou mapa de oferta de disciplinas e horários de aula de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

 Solicitação de ajuste de encargos didáticos de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

 Solicitação de exclusão de disciplina de programa de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

133  PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE ACADÊMICA 
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134  VIDA ACADÊMICA DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

134.1  Ingresso 

134.11  Processo de seleção 

134.111  Planejamento. Orientações 

 Processo de retificação de edital para seleção de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Edital de abertura de inscrição para curso de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Memorando de indicação de membros da comissão de seleção de candidatos ao mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de critérios para entrevistas com os candidatos ao mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de critérios para candidatos aprovados como suplentes no mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Portaria de designação da comissão de seleção dos candidatos ao mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Processo para turma especial  em mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

134.112  Inscrições 

 Processo de inscrição em programa de pós-doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
1 ano Eliminação 

Incluem-se documentos referentes ao 
processo de cadastramento inicial do 
aluno para estabelecer sua vinculação 
à instituição e ao seu respectivo curso. 
Eliminar os documentos após 1 ano do 
indeferimento. 

 Currículo do candidato ao mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

 Formulário de inscrição em mestrado/doutorado/pós-doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

 Projeto de pesquisa para mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação 

No caso de ação judicial, aguardar o 
término da ação. 

 Termo de compromisso de candidato de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

 Carta de intenções de candidato de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

134.113  Controle de aplicação de provas 

 Ata de aplicação da prova de seleção do mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  
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 Lista de presença dos candidatos ao mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

134.114  Correção de provas 

 Prova escrita de candidato de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

134.115  Recursos 

 Processo de recurso de candidato de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento* 
1 ano Guarda Permanente 

Aguardar o término da ação, no caso 
de ação judicial. Eliminar os 
documentos após 2 anos do 
indeferimento. 

 Solicitação de revisão de processo seletivo de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 
Memorando de envio de documentação para anexar ao processo judicial de candidato de 
mestrado/doutorado 

Até homologação do 
evento 

1 ano Guarda Permanente  

 Pedido judicial de revisão de processo seletivo de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

134.116  Resultados 

 Ata da comissão de seleção de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Carta de aceite de orientação em mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Memorando de encaminhamento do resultado de seleção de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Memorando de encaminhamento da ata de reunião da comissão de seleção do mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Formulário de entrevista da seleção de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Formulário de avaliação de projetos de pesquisa de candidatos ao mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Planilha de seleção de candidatos ao mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Quadro demonstrativo de notas dos candidatos ao mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de candidatos selecionados no mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de candidatos deferidos no mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de candidatos indeferidos no mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  
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FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Ficha de parecer do projeto de mestrado/doutorado 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. No caso de ação 
judicial, aguardar o término da ação. 

134.12  Transferência 

134.13  Mudança de nível 

134.19  Outras formas de ingresso 

 Processo de aluno especial de mestrado/doutorado 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Solicitação de restituição de vínculo de aluno de mestrado/doutorado 5 anos  Guarda Permanente  

 Solicitação de passagem direta do mestrado para o doutorado 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

134.2  Registros Acadêmicos 

134.21  Matrícula. Registro 

 Formulário de confirmação de vaga de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Declaração de desistência de vaga de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Memorando de orientações sobre matrícula de aluno de pós-doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de confirmação de vaga fora do prazo - mestrado/doutorado Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

134.22  Inscrição em disciplinas. Matrícula semestral em disciplina 

 Plano de estudos de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Comprovante de matrícula em curso de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Os atestados de matrícula e 
frequência não entregues ao aluno 
serão eliminados após 1 ano. 

 Solicitação de ajuste de matrícula semestral em mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Lista de alunos matriculados em mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de matrícula semestral fora do prazo em mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de matrícula semestral de curso de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de exclusão de disciplina de plano de estudo de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de acréscimo de disciplina em plano de estudo de mestrado/doutorado Enquanto mantiver 5 anos Eliminação  
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FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 
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vínculo 

 Comprovante de solicitação de matrícula semestral de curso de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de alteração de plano de estudo de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de plano de estudo de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de cancelamento de matrícula em disciplina de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

134.23  Isenção de disciplinas. Dispensa de disciplinas. Aproveitamento de estudos 

 Processo de aproveitamento de disciplinas de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Memorando de inclusão de disciplina de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Memorando de exclusão de disciplina de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Requerimento de dispensa ou aproveitamento de disciplinas de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

134.24  Trancamento 

134.241  Trancamento de disciplina. Matrícula parcial 

 Solicitação de trancamento parcial de disciplinas de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação 

Eliminar após 2 anos do 
indeferimento. 

134.242  Total de curso. Matrícula total 

 Solicitação de trancamento total de matrícula de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Atestado de trancamento de curso de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação  

 Memorando solicitando desfazer o trancamento total de curso de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

134.25  Desligamento 

134.251  Abandono de curso 

 Dossiê de aluno em situação de abandono de curso de mestrado/doutorado 5 anos 25 anos Eliminação  

 Solicitação de desligamento de curso de mestrado/doutorado 5 anos 25 anos Eliminação  

134.252  Jubilação 

 Processo de jubilamento de mestrado/doutorado 5 anos 25 anos Eliminação  

134.253  Recusa de matrícula 
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FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de revisão de desligamento de Programa de Pós-Graduação 5 anos 25 anos Eliminação  

134.3  Avaliação Acadêmica 

134.31  Provas. Exames. Trabalhos 

 Processo de docência orientada 
Até registro das 

notas 
5 anos Eliminação  

 Plano de docência orientada de mestrado/doutorado 
Até registro das 

notas 
5 anos Eliminação  

 Processo de revisão de avaliação de aluno de mestrado/doutorado 
Até registro das 

notas 
5 anos Eliminação 

Aguardar o término da ação, no caso 
de ação judicial. Eliminar os 
documentos após 2 anos do 
indeferimento. 

 Processo de teste de suficiência em língua estrangeira 
Até registro das 

notas 
5 anos Eliminação  

 Teste de suficiência em língua estrangeira para mestrado/doutorado 
Até registro das 

notas 
  VALIDAR 

 Relatório de docência orientada de mestrado/doutorado 
Até registro das 

notas 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de retificação de nota de aluno de mestrado/doutorado 
Até registro das 

notas 
5 anos Eliminação 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

134.32  Exame de qualificação 

134.321  Indicação, aceite e substituição de orientador e co-orientador 

 Comunicado de troca de professor orientador de exame de qualificação de mestrado/doutorado 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

134.322  Bancas examinadoras: Indicação e atuação 

 Ata de defesa de exame de qualificação de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Portaria de designação de banca examinadora para qualificação de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Solicitação de alteração de exame de qualificação de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 Apostila à portaria de designação de banca examinadora para qualificação de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Formulário de julgamento da banca examinadora do mestrado/doutorado 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 Formulário de pronunciamento da banca examinadora da qualificação de mestrado/doutorado 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

134.323  Prorrogação de prazo para o exame de qualificação 



76 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de prorrogação de prazo do exame de qualificação 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 Portaria de prorrogação de prazo do exame de qualificação de mestrado/doutorado 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

134.324  Projeto de qualificação 

 Projeto/trabalho de qualificação de mestrado/doutorado 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

134.33  Defesa de dissertação e tese 

134.331  Indicação, aceite e substituição de orientador e co-orientador 

 Solicitação de alteração de orientador de defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 Processo de substituição de orientador 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 Declaração de orientador de mestrado/doutorado 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

134.332  Bancas examinadoras: indicação e atuação 

 Processo de defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Solicitação de alteração de defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Ata de defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Processo de solicitação de esclarecimentos para defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Portaria de designação de banca examinadora para defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Apostila à portaria de designação de banca examinadora para defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Processo de realização de defesa de dissertação/tese em cotutela 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Memorando de encaminhamento de ata de defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Lista de presença em defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

134.333  Prorrogação de prazo para a defesa 

 Processo de prorrogação de prazo para defesa de dissertação/tese 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 Portaria de prorrogação de prazo para defesa de dissertação/tese Até conclusão do 1 ano Guarda Permanente  
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FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

curso 

 Memorando de informação sobre a não realização de defesa de dissertação/tese no prazo 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

134.334  Dissertação e tese 

 Dissertação de mestrado 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Tese de doutorado 
Até conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Processo solicitando remoção de dissertação do Sistema de Bibliotecas - Repositório 
Até conclusão do 

acordo 
1 ano Guarda Permanente  

134.34  Registro de conteúdo programático ministrado, rendimento e frequência 

 Diário de classe de curso de pós-graduação stricto sensu 0,5 0 anos Guarda Permanente  

 Processo de justificativa de faltas de alunos de mestrado/doutorado 10 anos 10 anos Eliminação 

Para fins de realização de prova 
atrasada; não realização de atividades 
práticas; impossibilidade de 
comparecimento em prova; 
impossibilidade de comparecimento 
às aulas em determinado período; 
para solicitar situação 6 (incompleta), 
etc.. 

 Atestado de não comparecimento às aulas de mestrado/doutorado 5 anos 25 anos Eliminação  

 Cadastro de pessoas físicas de aluno de mestrado/doutorado - CPF 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

134.4  Documentação Acadêmica 

134.41  Histórico Escolar. Integralização curricular 

 Histórico escolar de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Guarda Permanente 

Eliminar as versões parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas na versão integral do 
histórico escolar. 

 Histórico escolar simplificado de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Solicitação de alteração no histórico escolar de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
  

Solicitações feitas pelos cursos para 
que sejam feitas alterações nos 
históricos. Confirmar prazo. 

134.42  Emissão de Diploma 

134.421  Expedição 

 Processo de emissão e registro de diploma de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Guarda Permanente  
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FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de segunda via de diploma de mestrado/doutorado da UFSM 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Certificado de conclusão de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

 Comprovante de emissão de certificado de mestrado/doutorado 
Até emissão do 

certificado 
 Eliminação  

 Atestado de provável formando de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

 Atestado de conclusão de créditos de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

 Certidão de conclusão de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

 Diploma de mestrado expedido por outra IES 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Diploma de mestrado expedido pela UFSM    
Este documento integra o Processo de 
registro de diploma de 
mestrado/doutorado de outras IES. 

 Diploma de doutorado expedido pela UFSM 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Diploma de doutorado expedido por outra IES 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de solicitação de certificado de estágio pós-doutoral 5 anos 5 anos Eliminação  

134.422  Registro 

 Processo de registro de diploma de mestrado/doutorado de outras IES 
Até registro das 

notas 
2 anos Eliminação 

A documentação de solicitação de 
registro de diplomas das instituições 
de ensino superior particulares deverá 
ser devolvida para as mesmas após o 
registro. Eliminar os diplomas não 
entregues 2 anos após a emissão. 

 Processo de segunda via de diploma de mestrado/doutorado de outras IES 
Até registro das 

notas 
2 anos Eliminação  

 Livro de registro de diploma de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Livro de registro de diploma de mestrado/doutorado de outras IES 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

134.423  Reconhecimento e revalidação 

 Processo de reconhecimento de diploma de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Guarda Permanente 

Para os casos de indeferimento, a 
documentação será devolvida ao 
requerente. 
Eliminar os documentos não 
devolvidos após 2 anos do 
indeferimento. 

 Processo de mestrado/doutorado em regime de cotutela 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Atestado de reconhecimento de curso de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

134.424  Verificação de autenticidade 
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FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Solicitação de verificação de autenticidade de diploma de mestrado/doutorado 5 anos 5 anos Eliminação  

134.43  Assentamentos individuais dos alunos 

 Documento de identificação pessoal de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente Compõe o dossiê do aluno. 

 Dossiê de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente 

CPAD/UFSM: Em reunião realizada no 
dia -- de ----- de 20-- a comissão 
aprovou a guarda permanente do 
documento. 

 Atestado médico de aluno de mestrado/doutorado    Para uso do PEN. Validar com a CPAD. 

 Diploma de graduação de outra IES de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Atestado de conclusão de graduação de aluno de mestrado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Atestado de conclusão de mestrado de aluno de doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Certidão de casamento de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Certidão de nascimento de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Carteira de identidade de aluno de mestrado/doutorado - RG 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Registro nacional de estrangeiro de aluno de mestrado/doutorado - RNE 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Passaporte de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Formulário de retirada de documentos de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
  

É o comprovante de que o aluno 
retirou um documento pessoal que 
havia entregue ao DERCA. ver prazo. 

 Título eleitoral de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Documento de comprovação de situação militar de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Certificado de curso de especialização de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

134.5  Regime de exercício domiciliar 

 Processo de regime domiciliar de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

134.6  Monitorias. Estágios não obrigatórios 
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FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

134.61  Monitorias 

134.611  Processo de seleção 

 Processo de recurso de bolsa de estudo de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação 

Aguardar o término da ação, no caso 
de ação judicial. Eliminar os 
documentos após 2 anos do 
indeferimento. 

 Processo de cancelamento de bolsa de estudo de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

 Ata de reunião da comissão de seleção de bolsa de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

 Lista de alunos com bolsa de estudos de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

 Relatório de avaliação de seleção de bolsa de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

 Termo de concessão de bolsa de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

134.612  Indicação, aceite e substituição de monitor e orientador 

 Memorando de indicação de bolsista de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

 Memorando de seleção de bolsista de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

 Memorando de cancelamento de bolsista de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

 Memorando de substituição de bolsista de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Eliminação  

 Processo solicitando autorização para aluno tutor 3 anos 2 anos Eliminação  

134.613  Avaliação 

 Cronograma de atividades de monitoria de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

 Relatório de avaliação de monitoria de mestrado/doutorado 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

134.62  Estágios não obrigatórios 

134.63  Frequência de monitores e estagiários 

 Memorando de informação de frequência de monitores/estagiários de mestrado/doutorado 5 anos 47 anos Eliminação  

 Certificado de realização de estágio de pós-doutoramento 5 anos 47 anos  Validar com a CPAD. 

134.7  Mobilidade Acadêmica. Mobilidade Estudantil. Intercâmbio 

134.71  Nacional 

 Processo de mobilidade acadêmica de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Lista de inscrições homologadas de mobilidade acadêmica de mestrado/doutorado 1 ano  Eliminação  

 Lista de alunos selecionados para mobilidade acadêmica de mestrado/doutorado 1 ano  Eliminação  

 Edital de abertura de mobilidade acadêmica de mestrado/doutorado Enquanto vigora  Guarda Permanente  

134.72  Internacional 



81 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de intercâmbio de aluno de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Edital de programa bilateral de intercâmbio de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Lista de alunos selecionados para intercâmbio de mestrado/doutorado 1 ano  Eliminação  

 Lista de inscrições homologadas de intercâmbio de mestrado/doutorado 1 ano  Eliminação  

 Dossiê de aluno de intercâmbio de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Edital de abertura de programa de intercâmbio de mestrado/doutorado Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Ficha de cadastro de aluno de intercâmbio de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Termo de compromisso da bolsa de intercâmbio de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Contrato de estudos de intercâmbio de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Carta de aceite de intercâmbio de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Plano de atividades de intercâmbio de mestrado/doutorado 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

134.8  Regime disciplinar dos alunos: penalidades (advertência ou repreensão, suspensão e expulsão) 

 Processo de regime disciplinar de alunos Pós-Graduação 
Até conclusão do 

caso 
10 anos Guarda Permanente  

140  CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (INCLUSIVE NA MODALIDADE A DISTÂNCIA) 

141  CONCEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

141.1  Projeto Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação Lato sensu 

 Processo de encaminhamento do projeto pedagógico de curso de especialização Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Projeto pedagógico de curso de especialização Enquanto vigora  Guarda Permanente  

141.2  Criação de Cursos de Pós-Graduação Lato sensu 

 Processo de criação de curso de especialização 
Até a homologação 

do ato 
5 anos Guarda Permanente  

 Projeto de criação de curso de especialização 
Até a homologação 

do ato 
5 anos Guarda Permanente  

142  PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

142.1  Estrutura do currículo 

 Grade/matriz curricular de curso de especialização Enquanto vigora  Guarda Permanente  
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142.2  Reformulação curricular 

 Processo de adaptação curricular de curso de especialização Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Projeto de reformulação curricular de curso de especialização Enquanto vigora  Guarda Permanente  

142.3  Disciplinas: Programas didáticos 

 Programa de disciplina de especialização Enquanto vigora  Guarda Permanente  

142.31  Oferta de disciplinas 

 Solicitação de vaga em disciplina de curso de especialização 2 anos  Eliminação  

 Memorando informando criação de disciplina de curso de especialização 2 anos  Eliminação  

 Quadro de oferta de disciplinas de curso de especialização 2 anos  Eliminação  

143  PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

144  VIDA ACADÊMICA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

144.1  Ingresso 

144.11  Processo de seleção 

144.111  Planejamento. Orientações 

 Edital de abertura de inscrições para curso de especialização Até a homologação 1 ano Guarda Permanente  

 Memorando de indicação de membros para comissão de seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Guarda Permanente  

 Solicitação de emissão de portaria para comissão de seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Guarda Permanente  

 Portaria de designação da comissão de seleção dos candidatos a curso de especialização Até a homologação 1 ano Guarda Permanente  

144.112  Inscrições 

 Currículo do candidato a seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação 
Aguardar o término da ação judicial, 
se for o caso. 

 Ficha de inscrição para seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação 
Aguardar o término da ação judicial, 
quando for o caso. 

 Formulário de inscrição para seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação 
Aguardar o término da ação judicial, 
quando for o caso. 

 Projeto de pesquisa para seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação 
Aguardar o término da ação judicial, 
quando for o caso. 

 Termo de compromisso de candidato a seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação 
Aguardar o término da ação judicial, 
quando for o caso. 

 Lista de isenção de inscrição em curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação  

144.113  Controle de aplicação de provas 

 Ata da aplicação da prova de seleção para especialização Até a homologação 1 ano Eliminação 
Aguardar o término da ação judicial, 
quando for o caso. 
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 Lista de presença de seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação 
Aguardar o término da ação judicial, 
quando for o caso. 

144.114  Correção de provas para seleção de Pós-Graduação Lato sensu 

 Prova de candidato a seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação  

144.115  Recursos ao processo de seleção para Pós-Graduação Lato sensu 

 Processo de recurso de seleção para curso de especialização Até a homologação 1 ano Guarda Permanente  

144.116  Resultados da seleção de Pós-Graduação Lato sensu 

 Processo requerendo cópia da seleção e resultado de cursos de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação  

 Ata da comissão de seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Guarda Permanente  

 Memorando de encaminhamento de relação de candidatos aprovados em curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação  

 Memorando de encaminhamento de ata da comissão de seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Eliminação  

 Planilha de notas de seleção de curso de especialização Até a homologação 1 ano Guarda Permanente  

 Relação de candidatos selecionados para curso de especialização Até a homologação 1 ano Guarda Permanente  

144.19  Outras Formas de ingresso 

 Processo de aluno especial de especialização 5 anos  Guarda Permanente  

 Solicitação de restituição de vínculo de aluno de especialização 5 anos  Guarda Permanente  

144.2  Registros acadêmicos 

144.21  Matrícula. Registro 

 Formulário de confirmação de vaga de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Declaração de desistência de vaga de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Processo de confirmação de vaga fora do prazo - especialização Enquanto vigora 5 anos Eliminação  

144.22  Inscrição em disciplinas. Matrícula em disciplina 

 Comprovante de matrícula em cursos de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

Os atestados de matrícula e 
frequência não entregues ao aluno 
serão eliminados após 1 ano. 

 Lista de alunos matriculados em curso de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação  

 Solicitação de realização de matrícula fora do prazo em curso de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Solicitação de matrícula semestral em disciplinas da especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Comprovante de solicitação de matrícula semestral em disciplinas da especialização Enquanto mantiver  Eliminação  
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vínculo 

144.23  Isenção de disciplinas. Dispensa de disciplinas. Aproveitamento de estudos 

 Processo de aproveitamento de disciplinas de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

 Requerimento de dispensa de disciplina em curso de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

144.24  Trancamento 

144.241  Trancamento de disciplina. Matrícula parcial 

 Solicitação de trancamento parcial de disciplinas de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

144.242  Trancamento total de curso. De matrícula total 

 Comprovante de matrícula com trancamento total de curso de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Solicitação de trancamento total de matrícula de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Memorando solicitando desfazer o trancamento total de curso de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

144.25  Desligamento 

144.251  Abandono de curso de Pós-Graduação Lato sensu 

 Solicitação de desligamento de curso de especialização 5 anos 25 anos Eliminação  

144.252  Jubilação de curso de Pós-Graduação Lato sensu 

144.253  Recusa de matrícula em cursos de Pós-Graduação Lato sensu 

144.3  Avaliação acadêmica 

144.31  Provas.Exames.Trabalhos da Pós-Graduação Lato sensu 

144.32  Trabalho de conclusão de curso. Trabalho final de curso de Pós-Graduação Lato sensu 

 Monografia de especialização 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

144.321  Indicação, aceite e substituição de orientador e co-orientador 

 Comunicação de troca de professor orientador em curso de especialização 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

144.322  Bancas examinadoras: indicação e atuação 

 Ata de defesa de artigo/monografia de especialização 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Portaria de designação de comissão examinadora para defesa de monografia de especialização Até a conclusão do 1 ano Guarda Permanente  
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curso 

 Processo de constituição de comissão examinadora de especialização 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 Solicitação de alteração de defesa de monografia de especialização 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 
Apostila à portaria de designação de comissão examinadora para defesa de monografia de 
especialização 

Até a conclusão do 
curso 

1 ano Guarda Permanente  

144.323  Prorrogação de prazo para entrega e apresentação 

 Portaria de prorrogação de prazo para defesa de monografia de especialização 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Guarda Permanente  

 Memorando informando a não realização de defesa de especialização no prazo 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

 Processo de prorrogação de prazo para defesa de monografia de especialização 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

144.33  Registro de conteúdo programático ministrado, rendimento e frequência 

 Diário de classe de curso de pós-graduação lato sensu 10 anos 10 anos Guarda Permanente  

 Processo de justificativa de faltas de alunos de especialização 10 anos 10 anos Eliminação 

Para fins de realização de prova 
atrasada; não realização de atividades 
práticas; impossibilidade de 
comparecimento em prova; 
impossibilidade de comparecimento 
às aulas em determinado período; 
para solicitar situação 6 (incompleta), 
etc.. 

 Solicitação de alteração de nota atribuída a aluno da especialização 10 anos 10 anos Eliminação  

 Lista de frequência em curso de especialização 10 anos 10 anos Eliminação 
Incluem-se listas de frequência em 
avaliações, aulas e disciplinas. 

 Atestado de não comparecimento às aulas de especialização 10 anos 10 anos Eliminação  

 Solicitação de retificação de nota de aluno de especialização 10 anos 10 anos Eliminação  

144.4  Documentação acadêmica 

144.41  Histórico escolar. Integralização curricular 

 Histórico escolar da especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Guarda Permanente 

Eliminar as versões parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas na versão integral do 
histórico escolar. 

 Solicitação de alteração no histórico escolar de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
  

Solicitações feitas pelos cursos para 
que sejam feitas alterações nos 
históricos. Confirmar prazo. 
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144.42  Emissão de Certificado 

144.421  Expedição 

 Processo de emissão de certificado de especialização 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de segunda via de certificado de especialização 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Certificado de conclusão de especialização expedido pela UFSM 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Comprovante de expedição de certificado de especialização 
Até a expedição do 

certificado 
 Eliminação  

 Certidão de conclusão de especialização 5 anos 5 anos Eliminação  

 Solicitação de emissão de certificado de especialista 5 anos 5 anos Eliminação  

 Certificado de conclusão de especialização expedido por outra IES    
Este documento integra o Processo de 
registro de certificado de 
especialização de outras IES. 

144.422  Registro 

 Processo de registro de certificado de especialização de outras IES Até o registro 2 anos Eliminação 

A documentação de solicitação de 
registro de diplomas das instituições 
de ensino superior particulares deverá 
ser devolvida para as mesmas após o 
registro. Eliminar os diplomas não 
entregues 2 anos após a emissão. 

 Processo de segunda via de certificado de especialização de outras IES 2 anos  Eliminação  

144.423  Reconhecimento e revalidação 

 Processo de reconhecimento de certificado de especialização 5 anos 5 anos Guarda Permanente 

Para os casos de indeferimento, a 
documentação será devolvida ao 
requerente. Eliminar os documentos 
não devolvidos após 2 anos do 
indeferimento. 

144.424  Verificação de autenticidade 

144.43  Assentamentos Individuais dos Alunos 

 Documento de identificação pessoal de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Dossiê de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Atestado médico de aluno de especialização    Para uso do PEN. Validar com CPAD. 

 Diploma de graduação de outra IES de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Atestado de conclusão de graduação de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  
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 Certidão de casamento de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Certidão de nascimento de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Carteira de identidade de aluno de especialização - RG 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Cadastro de pessoas físicas de aluno de especialização - CPF 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Registro nacional de estrangeiro de aluno de especialização - RNE 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Passaporte de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Formulário de retirada de documentos de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
  

É o comprovante de que o aluno 
retirou um documento pessoal que 
havia entregue ao DERCA. ver prazo. 

 Título eleitoral de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

 Documento de comprovação de situação militar de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Guarda Permanente  

144.5  Regime de exercício domiciliar 

 Processo de regime domiciliar de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

 Solicitação de regime domiciliar de aluno de especialização 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

144.6  Monitorias. Estágios não obrigatórios 

144.61  Monitorias 

144.611  Processo de seleção de monitorias 

144.612  Indicação, aceite e substituição de monitor e orientador da Pós-Graduação Lato sensu 

144.613  Avaliação de monitoria da Pós-Graduação Lato sensu 

144.62  Estágios não obrigatórios de alunos da Pós-Graduação Lato sensu 

 Processo referente a formação em residência médica Enquanto vigora 2 anos Eliminação  

144.63  Frequência de monitores e estagiários da Pós-Graduação Lato sensu 

144.7  Regime disciplinar dos alunos: Penalidades 

 Processo de regime disciplinar de aluno de especialização 
Até conclusão do 

caso 
10 anos Guarda Permanente  

190  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO ENSINO SUPERIOR 
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200 PESQUISA 

210  NORMATIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO 
 Processo de Plano Institucional de Internacionalização Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Resolução de ações de pesquisa Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Regimento de ações de pesquisa (inclui programas de incubadoras de empresas) Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Regulamento de ações de pesquisa Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de regimento de ações de pesquisa Enquanto vigora  Guarda Permanente  

220  PROGRAMAS DE PESQUISA 

221  PROPOSIÇÃO 
 Programa de pesquisa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de criação de revista científica Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Propostas não aprovadas eliminar 
após 02 anos. 

222  AVALIAÇÃO. RESULTADOS 

 Relatório final de programa de pesquisa 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

230  PROJETOS DE PESQUISA 

231   PROPOSIÇÃO 
 Projeto de pesquisa 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de registro de projeto de pesquisa 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Solicitação de registro de projeto de pesquisa Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar as propostas não aprovadas 
após 2 anos. 

232  AVALIAÇÃO. RESULTADOS 

 Relatório final de projeto de pesquisa 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

240  INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

241  PROCESSO DE SELEÇÃO 
 Edital de abertura de iniciação científica 2 anos 2 anos Guarda Permanente  

 Lista de inscritos de iniciação científica 2 anos 2 anos Eliminação  

 Ata do resultado de iniciação científica 2 anos 2 anos Guarda Permanente  
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 Planos de orientação de iniciação científica 2 anos 2 anos Eliminação  

 Projeto de iniciação científica 2 anos 2 anos Guarda Permanente 

O SIGA-Mec recomenda a eliminação, 
porém a Coordenação de curso que 
tiver interesse na sua guarda deverão 
registrar a decisão em Ata, mediante 
aprovação do órgão competente. 

 Dossiê de seleção a programa de iniciação científica 2 anos 2 anos Eliminação  

 Formulário de inscrição de processo seletivo de concessão de bolsa de iniciação científica 2 anos 2 anos Eliminação Para alunos de mestrado/doutorado. 

 Solicitação/indicação de aluno para bolsa de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

242  CADASTRAMENTO DE BOLSISTAS 
 Termo de compromisso do orientador e bolsista de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

 Memorando de alteração de bolsista de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

 Relação de bolsistas de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

 Memorando de cancelamento de bolsista de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

 Memorando de suspensão de bolsista de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

 Memorando de substituição de bolsista de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

 Memorando de reativação de bolsista de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

 Relação de bolsistas ativos de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

 Formulário de cadastramento de bolsista de iniciação científica 5 anos  Eliminação  

243  FREQUÊNCIA DE BOLSISTAS 
 Atestado de frequência e participação em programa de iniciação científica 5 anos 47 anos Eliminação  

 Lista de controle de expedição de certificados 5 anos 47 anos Eliminação  

 Certificado de bolsa de iniciação científica 5 anos 47 anos Eliminação  

 Processo de atividades concomitantes com bolsa de iniciação científica 5 anos 47 anos Eliminação  

244  AVALIAÇÃO DE BOLSISTAS 

 Relatório final de iniciação científica 2 anos 2 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

 Relatório parcial de iniciação científica 2 anos 2 anos Eliminação 
Informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

250  TRANSFERÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

251  REGISTRO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 



90 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

251.1  Apoio à redação de patentes 

251.2  Apresentação e acompanhamento 

 Processo de registro de propriedade intelectual 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Carta-patente 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

252  TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

252.1  Informações técnicas 

252.2  Celebração e acompanhamento de contratos 

 Contrato de transferência de tecnologia Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

252.3  Parcerias para exploração e desenvolvimento de inovação tecnológica 

 Processo de aprovação de edital AGITTEC Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Projeto de desenvolvimento de inovação tecnológica Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Convênio/parceria com instituições públicas ou privadas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

253  DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

253.1  Informação tecnológica institucional 

253.2  Avaliação da transferência e inovação tecnológica 

 Relatório de avaliação e desenvolvimento das atividades de inovação tecnológica 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

254  PROGRAMAS DE INCUBADORAS DE EMPRESAS 

254.1  Prospecção de projetos 

 Processo de credenciamento no Programa RS/Incubadoras Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo encaminhando termo particular de parceria Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Projetos/programas tecnológicos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

254.2  Implantação e acompanhamento do programa 

254.21  Processo de seleção 

 Processo para contratação de empresa de incubação interna Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de dispensa de licitação para contratação de empresa para incubação interna Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Edital de programas de incubadoras de empresas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Inscrição do projeto em programa de incubadoras de empresas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Pré-projeto de programa de incubadoras de empresas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

254.22  Admissão 
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 Processo de criação de empresa júnior Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Manual de operação de programas de incubadoras de empresas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Plano de negócio de programas de incubadoras de empresas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Contrato de programas de incubadoras de empresas Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

254.23  Capacitação e desenvolvimento 

254.24  Avaliação 

 Relatório de avaliação do programa de incubadoras Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

260  ÉTICA EM PESQUISA 

261  PESQUISA EM SERES HUMANOS 

261.1  Comitê de Ética 

 Norma do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Regulamento do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Ata do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Certificado do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Nota técnica do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Parecer do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Formulário de relatório do comitê de ética em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

261.2  Registro da pesquisa 

 Projeto de pesquisa com humanos (registro, orçamento, curriculum vitae dos pesquisadores) Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Parecer de liberação de pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório de conclusão de pesquisa com humanos Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

262  PESQUISA EM ANIMAIS 

262.1  Comitê de ética 

 Processo de reavaliação de projeto de pesquisa em animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo referente a ética no uso de animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Ata do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Certificado do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  
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 Formulário de relatório do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Norma do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Nota técnica do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Parecer do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Portaria do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Regulamento do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório do comitê de ética em pesquisa com animais Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

262.2  Registro da pesquisa 

 
Projeto de pesquisa com animais (equipe, orçamento, detalhamento de procedimentos 
experimentais) 

Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

263  BIOSSEGURANÇA 

263.1  Comissão interna de biossegurança 

 Portaria da comissão interna de biossegurança Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Ata de reunião da comissão interna de biossegurança Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Deliberação da comissão interna de biossegurança Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório da comissão interna de biossegurança Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Nota técnica da comissão interna de biossegurança Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

263.2  Registro de pesquisa 

290  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À PESQUISA 

300 EXTENSÃO 

310  NORMATIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE EXTENSÃO 
 Resolução de ações de extensão Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Memorando circular de atividades de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Regimento de ações de extensão Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Política de extensão Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de política de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de recursos financeiros à projetos de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Regulamento de ações de extensão Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de regimento de ações de extensão Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de regulamento de ações de extensão Enquanto vigora  Guarda Permanente  



93 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

320  PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

321  PROPOSIÇÃO DE EXTENSÃO 
 Programa de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Proposta de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

322  AVALIAÇÃO. RESULTADOS DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

 Relatório final do programa de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

 Produto da execução do programa de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

330  PROJETOS DE EXTENSÃO 

331  PROPOSIÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 
 Processo encaminhando projeto de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  

 Projeto de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar as propostas não aprovadas 
após 2 anos. 

332  AVALIAÇÃO. RESULTADOS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 
 Processo de recurso de projeto de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório final do projeto de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

340  CURSOS DE EXTENSÃO 

341  PROPOSIÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 Projeto do curso de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar as propostas não aprovadas 
após 2 anos. 

342  DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 Folder. Cartaz. Jornal Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Guardar apenas um exemplar do 
material de divulgação de cada curso. 

343  INSCRIÇÃO NOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 Ficha de inscrição em cursos de extensão 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  

344  FREQUÊNCIA NOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 Lista de presença em curso de extensão 
Até a conclusão do 

curso 
1 ano Eliminação  
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345  EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

 Livro de registro de certificados de curso de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os certificados não entregues 
após 2 anos da emissão. 

346  AVALIAÇÃO. RESULTADOS DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 Relatório final do curso de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

350  EVENTOS DE EXTENSÃO 

351  PROPOSIÇÃO DE EVENTOS DE EXTENSÃO 

 Projeto do evento de extensão Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar as propostas não aprovadas 
após 2 anos. 

352  DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE EXTENSÃO 

 Folder. Cartaz. Jornal Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente 
Guardar apenas um exemplar do 
material de cada evento. 

353  INSCRIÇÃO NOS EVENTOS DE EXTENSÃO 

 Ficha de inscrição em evento de extensão 
Até a conclusão do 

evento 
1 ano Eliminação  

354   FREQUÊNCIA NOS EVENTOS DE EXTENSÃO 

 Lista de frequência em evento de extensão 
Até a conclusão do 

evento 
1 ano Eliminação  

355  EMISSÃO DE CERTIFICADO DE EVENTOS DE EXTENSÃO 

 Livro de registro de certificados de evento de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os certificados não entregues 
após 2 anos da emissão. 

356  AVALIAÇÃO. RESULTADOS DOS EVENTOS DE EXTENSÃO 
 Processo de recurso de premiação da JAI 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo de esclarecimento sobre eventos de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório final do evento de extensão 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

360  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

361  PROPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 Processo de projeto de empresa júnior de revisão de texto - Grámmatus Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente  
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362  AVALIAÇÃO. RESULTADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 Prontuário de paciente fonoaudiológico 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Aguarda confirmação do arquivo 
nacional quanto à sua efetiva 
classificação. 

370   DIFUSÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

371   PROPOSIÇÃO DA DIFUSÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

372  AVALIAÇÃO. RESULTADOS DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

380  PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 

381  PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 
 Edital de seleção de bolsista de extensão 3 anos 2 anos Guarda Permanente  

382  INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 
 Ficha de inscrição de bolsista de extensão 3 anos 2 anos Eliminação  

383  FREQUÊNCIA DE BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 
 Processo de solicitação de certificado de bolsista de extensão 5 anos 47 anos Eliminação  

 Formulário de controle de frequência de bolsista de extensão 5 anos 47 anos Eliminação  

384  AVALIAÇÃO. RESULTADOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 

 Relatório de bolsa de extensão 3 anos 2 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais, cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

390  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À EXTENSÃO 

400 EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 

410  NORMATIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO 
 Resolução de educação básica e profissional Enquanto vigora  Guarda Permanente  

420  EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHES E PRÉ-ESCOLA 

421  CONCEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

421.1  Projeto pedagógico 

421.2  Autorização para funcionamento 

422  PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

423  PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE ESCOLAR 
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424  REUNIÃO DE PROFESSORES 

 Ata de reunião de professores 5 anos 15 anos Guarda Permanente 

A produção, manuseio, consulta, 
transmissão e guarda de dados, 
documentos e informações relativos à 
vida privada, à honra e a imagem dos 
alunos deverão observar medidas 
especiais de segurança, conforme 
legislação em vigor. 

425  VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

425.1  Ingresso 

425.11  Processo de seleção 

 Ficha de inscrição do processo de seleção à educação infantil 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

 Relação de inscritos do processo de seleção à educação infantil 
Até homologação do 

evento 
1 ano Eliminação  

425.111  Edital. Resultado Final 

 Relação dos sorteados da seleção à educação infantil 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

 Processo de recurso do resultado do Ipê Amarelo 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

425.12  Mandado judicial 

425.2  Registro escolar 

425.21  Matrícula 

 Formulário de confirmação de vaga de alunos da educação infantil 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

425.3  Assentamentos individuais dos alunos 

 Dossiê dos alunos da educação infantil 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

O prazo total de guarda dos 
documentos é de 100 anos. 

425.9  Outros assuntos referentes à vida escolar dos alunos da educação infantil 

425.91  Formatura 

430  ENSINO FUNDAMENTAL (INCLUSIVE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)O 

431  CONCEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

431.1  Projeto pedagógico do ensino fundamental 

431.2  Autorização para funcionamento do ensino fundamental 
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432  PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

432.1  Reformulação curricular do ensino fundamental 

432.2  Disciplinas: Programas didáticos do ensino fundamental 

433  PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

434  CONSELHOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

435  VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

435.1  Ingresso ao ensino fundamental 

435.11  Processo de seleção para o ensino fundamental 

435.111  Planejamento. Orientações ao processo de seleção do ensino fundamental 

435.112  Inscrições ao ensino fundamental 

435.113  Controle de aplicação de provas de seleção ao ensino fundamental 

435.114  Correção de provas de seleção ao ensino fundamental 

435.115  Recursos da seleção ao ensino fundamental 

435.116  Resultados da seleção ao ensino fundamental 

435.12  Transferência de curso do ensino fundamental 

435.13  Mandado Judicial ao ingresso ao ensino fundamental 

435.2  Registro escolar do ensino fundamental 

435.21  Matrícula no ensino fundamental 

435.211  Cancelamento de matrícula: por desistência (Voluntária) ou por jubilação (Compulsória) no ensino fundamental 

435.3  Avaliação Escolar 

435.31  Provas. Exames. Trabalhos dos alunos do ensino fundamental 

435.32  Registro de conteúdo programático ministrado, rendimento e frequência do ensino fundamental 

 Diário de classe do ensino fundamental 0,5 0 anos Guarda Permanente  

435.4  Documentação Escolar 

435.41  Histórico escolar do ensino fundamental 

435.42  Emissão de certificado de conclusão do ensino fundamental 

 Certificado de conclusão de ensino fundamental 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

435.43  Assentamentos individuais dos alunos do ensino fundamental (Dossiês dos alunos) 

435.5  Regime de exercício domiciliar dos alunos do ensino fundamental 
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435.6  Regime disciplinar dos alunos do ensino fundamental: Penalidades (Advertência ou repreensão, suspensão e expulsão) 

435.9  Outros assuntos referentes à vida escolar dos alunos do ensino fundamental 

435.91  Formatura dos alunos do ensino fundamental 

440  ENSINO MÉDIO (INCLUSIVE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) 

441  CONCEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO 

441.1  Projeto pedagógico 

 Processo encaminhando Projeto Político Pedagógico EJA/PROEJA Enquanto vigora  Guarda Permanente  

441.2  Autorização para funcionamento 

442  PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

442.1  Reformulação curricular 

442.2  Disciplinas: programas didáticos 

443  PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE ESCOLAR 

444  CONSELHO DE CLASSE 

445  VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

445.1  Ingresso 

445.11  Processo de seleção 

445.111  Planejamento. Orientações 

445.112  Inscrições 

445.113  Controle de aplicação de provas 

445.114  Correção de provas 

445.115  Recursos 

 Processo de recurso ao ingresso no ensino médio 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente  

445.116  Resultados 

445.12  Transferência 

445.19  Outras formas de ingresso 

 Mandado judicial requerendo ingresso ao ensino médio 5 anos  Guarda Permanente  

445.2  Registro escolar 

445.21  Matrícula 
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 Formulário de confirmação de vaga de aluno do ensino médio 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Eliminação  

445.211  Cancelamento de matrícula 

445.3  Avaliação escolar 

445.31  Provas. Exames. Trabalhos 

445.32  Registro de conteúdo programático ministrado, rendimento e frequência 

445.4  Documentação escolar 

 Histórico escolar 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Guarda Permanente  

445.42  Emissão de Certificado 

445.421  Expedição 

 Certificado de conclusão de ensino médio 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Processo solicitando emissão de certificado de ensino médio 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

445.422  Registro 

445.43  Assentamentos individuais dos alunos 

 Documento de identificação pessoal do aluno do ensino médio 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

* O prazo total de guarda dos 
documentos é de 100 anos. 

 Dossiê de aluno do ensino médio 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

O prazo total de guarda dos 
documentos é de 100 anos. 

 Atestado médico de aluno do ensino médio    Para uso do PEN. Validar com a CPAD. 

445.5  Regime de exercício domiciliar 

445.6  Monitorias. Estágios não obrigatórios 

445.7  Regime disciplinar dos alunos do ensino médio: penalidades (advertência ou repreensão, suspensão e expulsão) 

 Processo de regime disciplinar de aluno de ensino médio 
Até conclusão do 

caso 
15 anos Guarda Permanente 

A produção, manuseio, consulta, 
transmissão e guarda de dados, 
documentos e informações relativos à 
vida privada, à honra e à imagem dos 
alunos deverão observar medidas 
especiais de segurança, conforme 
legislação em vigor. 

445.9  Outros assuntos referentes à vida escolar dos alunos do ensino médio 

445.91  Formatura 

 Diário de classe do ensino médio 10 anos 10 anos Guarda Permanente  
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450  ENSINO TÉCNICO 

451  CONCEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

451.1  Projeto pedagógico 

 Processo de encaminhamento do projeto pedagógico de curso técnico Enquanto vigora  Guarda Permanente  

451.2  Criação e reconhecimento de curso. Autorização para funcionamento do ensino técnico 

 Processo de criação de curso técnico 
Até homologação do 

ato 
5 anos Guarda Permanente  

452  PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

452.1  Estrutura do currículo (grade ou matriz curricular) 

452.2  Reformulação curricular 

 Processo de reformulação curricular de curso técnico Enquanto vigora  Guarda Permanente  

452.3  Disciplinas: Programas didáticos 

 Programa de disciplina de ensino técnico Enquanto vigora  Guarda Permanente  

452.31  Oferta de disciplinas 

452.32  Estágios obrigatórios 

 Ficha de avaliação de desempenho de estágio obrigatório de aluno de curso técnico 
Enquanto mantiver 

vínculo 
52 anos Eliminação  

 Lista de frequência ou presença de estágio obrigatório de aluno de curso técnico 
Enquanto mantiver 

vínculo 
52 anos Eliminação  

 Contratos de estágio obrigatório de aluno de curso técnico 
Enquanto mantiver 

vínculo 
52 anos Eliminação  

 Termos de compromisso de estágio obrigatório de aluno de curso técnico (contratos de estágio) 
Enquanto mantiver 

vínculo 
52 anos Eliminação 

Os contratos de estágio obrigatório 
incluem-se neste código. 

 Desligamento ou rescisão de estágio obrigatório de aluno de curso técnico 
Enquanto mantiver 

vínculo 
52 anos Eliminação  

453  PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE ESCOLAR 

454  CONSELHOS DE CLASSE 

455  COLAÇÃO DE GRAU. FORMATURA 

455.1  Termo ou Ata de colação de grau 

 Ata de formatura do ensino técnico 5 anos  Guarda Permanente  

 Termo de colação de grau do ensino técnico 5 anos  Guarda Permanente  



101 de 150 
 

PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

456  VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO 

456.1  Ingresso 

456.11  Processo de seleção 

456.111  Planejamento. Orientações 

456.112  Inscrições 

456.113  Controle de aplicação de provas 

456.114  Correção de provas 

456.115  Recursos 

 Processo de recurso de seleção do ensino técnico e tecnológico 
Até homologação do 

evento 
1 ano Guarda Permanente 

No caso de ação judicial, aguardar o 
término da ação. Os documentos 
indeferidos eliminar após 2 anos. 

456.116  Resultados 

456.12  Transferência 

456.122  Transferência ex officio 

456.19  Outras formas de ingresso 

 Processo de ingresso de refugiados e imigrantes no ensino técnico e tecnológico 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Solicitação de reintegração de aluno no ensino técnico e tecnológico 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

 Mandado judicial por tutela de vaga em curso técnico e tecnológico 5 anos  Guarda Permanente 
Eliminar os documentos após 2 anos 
do indeferimento. 

456.2  Registro escolar 

456.21  Matrícula 

456.211  Cancelamento de matrícula do ensino técnico: por desistência (voluntária) ou por jubilação (compulsória) 

 Processo de recurso de evasão escolar do ensino técnico 5 anos 25 anos Eliminação  

456.22  Isenção de disciplinas. Dispensa de disciplinas. Aproveitamento de estudos 

456.23  Trancamento 

456.3  Avaliação escolar 

456.31  Provas. Exames. Trabalhos. Relatórios de estágios 

 Processo de avaliação escolar de curso técnico 
Devolução ao aluno 

após registro das 
notas 

 Eliminação 
Eliminar os documentos não 
devolvidos ao final do ano letivo. 
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456.32  Registro de conteúdo programático ministrado, rendimento e frequência 

 Diário de classe do ensino técnico e tecnológico 10 anos 10 anos Guarda Permanente  

456.4  Documentação Escolar 

456.41  Histórico escolar 

 Histórico escolar do ensino técnico 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Guarda Permanente  

456.42  Emissão de diploma 

456.421  Expedição 

 Diploma de ensino técnico 5 anos 5 anos Eliminação  

 Certidão de conclusão de curso técnico 5 anos 5 anos Eliminação  

 Comprovante de expedição de diploma do ensino técnico 5 anos 5 anos Eliminação  

456.422  Registro 

 Livro de registro de diploma do ensino técnico 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

456.423  Verificação de autenticidade 

456.43  Assentamentos individuais dos alunos 

 Documento de identificação pessoal do aluno do ensino técnico 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação 

O prazo total de guarda dos 
documentos é de 100 anos. 

 Dossiê de aluno do ensino técnico 
Enquanto mantiver 

vínculo 
 Eliminação O prazo total de guarda é de 100 anos. 

 Atestado médico de aluno do ensino técnico    Para uso do PEN. Validar com a CPAD. 

456.5  Regime de exercício domiciliar 

 Processo de regime domiciliar de aluno de ensino médio 
Enquanto mantiver 

vínculo 
2 anos Eliminação  

456.6  Monitorias. Estágios não obrigatórios. Programas de iniciação tecnológica 

 Processo de estágio não obrigatório de ensino técnico e tecnológico 
Enquanto mantiver 

vínculo 
52 anos Eliminação  

 Processo de atestado de monitoria de ensino técnico e tecnológico Enquanto vigora 52 anos Eliminação  

456.7  Regime disciplinar dos alunos do ensino técnico: penalidades (Advertência ou repreensão, suspensão e expulsão) 

 Processo de regime disciplinar de aluno de curso técnico 
Até conclusão do 

caso 
15 anos Guarda Permanente 

A produção, manuseio, consulta, 
transmissão e guarda de dados, 
documentos e informações relativos à 
vida privada, à honra e à imagem dos 
alunos deverão observar medidas 
especiais de segurança, conforme 
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

legislação em vigor. 

490  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 

500 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

510  NORMATIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 Resolução de assistência estudantil Enquanto vigora  Guarda Permanente Incluindo o benefício socioeconômico. 

 Processo de recurso ao programa de benefício socioeconômico - BSE Enquanto vigora  Guarda Permanente  

 Processo de atualização de valores das refeições dos Restaurantes Universitários Enquanto vigora  Guarda Permanente  

520  PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PROJETOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS ALUNOS 

521  MORADIA ESTUDANTIL. MORADIA UNIVERSITÁRIA 

521.1  Publicação. Divulgação do programa de moradia estudantil 

 Normatização do programa de moradia estudantil 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

521.2  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação da moradia estudantil 

 Processo de justificativa de alteração da condição socioeconômica 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Processo referente à moradia estudantil Enquanto vigora 10 anos Eliminação  

 Ficha de inscrição de moradia estudantil 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação 

Eliminar após 02 anos para os 
candidatos que tiveram sua solicitação 
indeferida ou não foram 
contemplados. 

521.3  Avaliação do programa de moradia estudantil 

522  ALIMENTAÇÃO 

522.1  Publicação. Divulgação da assistência alimentação 

522.2  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação da assistência alimentação 

522.3  Avaliação do programa da assistência alimentação 

523  TRANSPORTE 

523.1  Publicação. Divulgação da assistência transporte 

523.2  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação da assistência transporte 

523.3  Avaliação do programa da assistência transporte 

524  ASSISTÊNCIA À SAÚDE FÍSICA E MENTAL (INCLUSIVE REDE CONVENIADA) 

524.1  Publicação. Divulgação da assistência à saúde física e mental 
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

524.2  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação 

 Processo de assistência à saúde física e mental de estudantes 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

524.3  Avaliação da assistência à saúde física e mental 

525  INCLUSÃO SÓCIO-EDUCACIONAL E DIGITAL 

525.1  Publicação. Divulgação 

525.2  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação 

 Memorando de justificativa para permanência no programa de assistência estudantil BSE 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Formulário de inscrição no programa de assistência estudantil BSE 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

525.3  Avaliação 

 Relatório do programa de assistência estudantil BSE 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

526  CULTURA. ESPORTE 

526.1  Publicação. Divulgação da assistência à cultura e esporte 

526.2  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação da assistência à cultura e esporte 

526.3  Avaliação da assistência à cultura e esporte 

527  CRECHE 

527.1  Publicação. Divulgação da assistência creche 

527.2  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação da assistência creche 

527.3  Avaliação do programa de assistência creche 

528  APOIO PEDAGÓGICO 

528.1  Publicação. Divulgação do programa de apoio pedagógico 

528.2  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação do apoio pedagógico 

528.3  Avaliação do programa de apoio pedagógico 

 Relatório de atividades de serviço social 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

529  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PROJETOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS ALUNOS 

529.1  Atendimento aos portadores de necessidades especiais 
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PRAZO DE GUARDA 
CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de atendimento a alunos portadores de necessidades especiais 
Enquanto mantiver 

vínculo 
5 anos Guarda Permanente  

 Memorando informando o ingresso de alunos com necessidades especiais    

Memorando encaminhado pelo Núclo 
de Acessibilidade aos coordenadores 
de cursos. Validar prazo de guarda 
com a CPAD. 

529.2  Auxílio para participação e realização de eventos 

 Processo de pagamento de taxa de inscrição para aluno    
Validar prazo, verificar prestação de 
contas. 

 Edital de auxílio à formação estudantil 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Ficha cadastral de solicitação de bolsa formação estudantil 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Lista de vagas de bolsa formação estudantil por unidade de representação estudantil 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Solicitação de ajuda de custo de aluno para participação e realização de eventos 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Comprovante de inscrição de aluno em evento 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Bilhetes de viagem 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação De alunos. 

 Certificado de participação de aluno em evento 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

529.3  Isenção de taxas acadêmicas 

529.4  Concessão de material didático 

529.5  Bolsa Auxílio / Bolsa Assistência Estudantil 

529.51  Publicação. Divulgação da bolsa auxílio 

 Edital de seleção de bolsa de assistência estudantil 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Lista de divulgação de resultado de bolsa de assistência estudantil 5 anos 5 anos Guarda Permanente 

Eliminar após dois anos para os 
candidatos que tiverem sua solicitação 
indeferida ou não foram 
contemplados 

529.52  Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação da bolsa auxílio 

 Formulário de inscrição para bolsa de assistência estudantil 
Enquanto mantiver 

vínculo 
10 anos Eliminação  

 Solicitação de cadastro de bolsista de assistência estudantil    Validar com a CPAD. 

 Processo de recurso de bolsa de assistência estudantil Enquanto vigora 10 anos Eliminação  
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CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

529.53  Avaliação da bolsa auxílio 

 Plano de atividades de bolsa de assistência estudantil 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Relatório de atividades de bolsa de assistência estudantil 5 anos 5 anos Guarda Permanente 
Eliminar os relatórios parciais cujas 
informações encontram-se 
recapituladas nos relatórios finais. 

 Formulário de controle de frequência de bolsista de assitência estudantil 5 anos 47 anos Eliminação 
A frequência está recapitulada no 
Plano e no Relatório de atividades. 

 Atestado/declaração de frequência de bolsista de assistência estudantil 5 anos 47 anos Eliminação 
Os atestados/declarações de alunos 
não retirados, podem ser eliminados 
após 1 ano. 

590  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 Processo de comprovação de benefício socioeconômico    Validar com Arquivo Nacional. 

900 ASSUNTOS DIVERSOS 

910  SOLENIDADES. COMEMORAÇÕES. HOMENAGENS 
 Memorando/Ofício de indicação de homenageado/premiado 1 ano  Eliminação  

 Programação da solenidade, comemoração ou homenagem 5 anos 5 anos Guarda Permanente Realizados pela UFSM. 

 Discurso de solenidade, comemoração ou homenagem 5 anos 5 anos Guarda Permanente Apresentados pela UFSM. 

 Folder. Cartaz. Jornal 5 anos 5 anos Guarda Permanente Preservar um exemplar de cada. 

920  CONGRESSOS. CONFERÊNCIAS. SEMINÁRIOS. SIMPÓSIOS. ENCONTROS. CONVENÇÕES. CICLOS DE  PALESTRAS. MESAS REDONDAS 
 Convite para participação em eventos promovidos pela UFSM 1 ano  Eliminação  

 Folder. Cartaz. Jornal 5 anos 5 anos Guarda Permanente Preservar um exemplar de cada. 

 Certificado de participação em evento promovido pela UFSM 
Entregar ao 
participante 

1 ano Eliminação  

 Ficha de inscrição em evento 1 ano  Eliminação  

 Trabalhos apresentados por técnicos do órgão 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Programação do evento 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

930  FEIRAS. SALÕES. EXPOSIÇÕES.  MOSTRAS. FESTAS. CONCURSOS 
 Convite para participação em eventos promovidos pela UFSM 1 ano  Eliminação  

 Premiação de concursos culturais 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Folder. Cartaz. Jornal 5 anos 5 anos Guarda Permanente Preservar um exemplar de cada. 

 Programação do evento 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

 Ficha de inscrição em evento 5 anos 5 anos Guarda Permanente  
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CÓDIGO/DESCRITOR TIPOS DOCUMENTAIS 

FASE CORRENTE 
FASE 

INTERMEDIÁRIA 

DESTINAÇÃO OBSERVAÇÃO 

 Processo de edital de chamada pública para evento 5 anos 5 anos Guarda Permanente  

940  VISITAS E VISITANTES 
 Cronograma de visitas 1 ano  Eliminação  

 Ofício de solicitação de visita 1 ano  Eliminação  

990  ASSUNTOS TRANSITÓRIOS 

991  APRESENTAÇÃO. RECOMENDAÇÃO 
 Carta de recomendação 1 ano  Eliminação  

992  COMUNICADOS E INFORMES 

 Nota oficial 1 ano  Eliminação 
Guarda permanente quando emitida 
no gabinete do reitor. 

 Comunicados e informes de outras instituições 1 ano  Eliminação  

993  AGRADECIMENTOS. CONVITES. FELICITAÇÕES. PÊSAMES 
 Convite para participação em eventos promovidos por outras instituições 1 ano  Eliminação  

 Carta de agradecimentos e felicitações 1 ano  Eliminação  

994  PROTESTOS. REIVINDICAÇÕES. SUGESTÕES 
 Carta de protesto 1 ano  Eliminação  

995  PEDIDOS, OFERECIMENTOS E INFORMAÇÕES DIVERSAS 

 Processo referente a assuntos diversos    

Essa tipologia é provisória em caso de 
dúvida na classificação e deverá ser 
revista periodicamente para 
reclassificação. Não classificar 
documentos neste tipo documental. 
UTILIZADO APENAS EVENTUALMENTE 
NO PROTOCOLO PARA AGILIZAR A 
ABERTURA DE PROCESSOS. 

 Pedido de informações e/ou cópias de documentos 1 ano  Eliminação  

996  ASSOCIAÇÕES: CULTURAIS, DE AMIGOS E DE SERVIDORES 
 Processo de consulta sobre associações 1 ano  Eliminação  

 



108 de 150 
 

 

ÍNDICE 
Agenda de atividades de unidade/subunidade 010.3 

Anúncio de campanha institucional 012.3 

Apostila à portaria de adicional de insalubridade 024.134 

Apostila à portaria de adicional de periculosidade 024.133 

Apostila à portaria de afastamento eventual no exterior 029.222 

Apostila à portaria de afastamento eventual no país 029.21 

Apostila à portaria de afastamento para capacitação no exterior 029.222 

Apostila à portaria de afastamento para capacitação no país 029.21 

Apostila à portaria de afastamento para qualificação 024.3 

Apostila à portaria de afastamento para servir ao Tribunal Regional Eleitoral 024.4 

Apostila à portaria de alteração da jornada de trabalho 023.03 

Apostila à portaria de alteração de exercício 023.13 

Apostila à portaria de alteração de regime de trabalho 023.03 

Apostila à portaria de aposentadoria 026.13 

Apostila à portaria de avaliação de desempenho de estágio probatório 023.03 

Apostila à portaria de cancelamento de afastamento no país 029.21 

Apostila à portaria de cedência de servidor 023.15 

Apostila à portaria de concessão de horário especial para servidor 024.91 

Apostila à portaria de concessão de pensão 026.132 

Apostila à portaria de concessão de progressão 023.03 

Apostila à portaria de concessão de promoção 023.03 

Apostila à portaria de delegação de competência 029.4 

Apostila à portaria de designação de banca examinadora para defesa de dissertação/tese 134.332 

Apostila à portaria de designação de banca examinadora para qualificação de dissertação/tese 134.322 

Apostila à portaria de designação de comissão examinadora para defesa de monografia de especialização 144.322 

Apostila à portaria de designação de membros para compor comissões, conselhos, colegiados e comitês 011 

Apostila à portaria de enquadramento de servidor 023.03 

Apostila à portaria de exclusão de pensão 026.132 

Apostila à portaria de exoneração de servidor 023.12 

Apostila à portaria de flexibilização de jornada de trabalho 029.11 

Apostila à portaria de função gratificada 024.121 

Apostila à portaria de incentivo à qualificação 023.03 

Apostila à portaria de licença 024.3 

Apostila à portaria de lotação 023.13 

Apostila à portaria de nomeação de servidor 023.11 

Apostila à portaria de nomeação para cargo em comissão/direção 024.123 



109 de 150 
 

Apostila à portaria de penalidades de servidor 025.12 

Apostila à portaria de progressão por capacitação profissional 023.03 

Apostila à portaria de progressão por desempenho acadêmico 023.03 

Apostila à portaria de progressão por mérito 023.03 

Apostila à portaria de prorrogação de prazo para processo administrativo 010 

Apostila à portaria de remoção 023.13 

Apostila à portaria de reposicionamento 023.03 

Apostila à portaria de representante legal 029.4 

Apostila à portaria de retribuição por titulação 023.03 

Apostila à portaria de substituição de chefia 024.121 

Apostila à portaria de transferência 023.13 

Apostila à portaria de vacância de servidor 023.12 

Apostila de cancelamento de pensão 026.132 

Apostila de correção de SIAPE de servidor 020.5 

Artigo científico do aluno de graduação 125.32 

Ata da aplicação da prova de seleção para especialização 144.113 

Ata da apuração de resultado de eleição 011 

Ata da comissão de seleção de curso de especialização 144.116 

Ata da comissão de seleção de mestrado/doutorado 134.116 

Ata de aplicação da prova de seleção do mestrado/doutorado 134.113 

Ata de avaliação docente 023.03 

Ata de coordenação de prédio para o processo seletivo de graduação 125.113 

Ata de defesa de artigo/monografia de especialização 144.322 

Ata de defesa de dissertação/tese 134.332 

Ata de defesa de estágio supervisionado de aluno de graduação 125.31 

Ata de defesa de exame de qualificação de dissertação/tese 134.322 

Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso (TCC) 125.322 

Ata de eleição 011 

Ata de exame de aluno de graduação 125.31 

Ata de formatura 124.1 

Ata de formatura do ensino técnico 455.1 

Ata de prova do processo seletivo de graduação 125.113 

Ata de reunião da comissão de seleção de bolsa de mestrado/doutorado 134.611 

Ata de reunião da comissão interna de biossegurança 263.1 

Ata de reunião da CICE 041.02 

Ata de reunião da CIPA 026.21 

Ata de reunião de colegiado do curso 011 

Ata de reunião de comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês 011 

Ata de reunião de professores 424 

Ata de reunião de unidade/subunidade 010.3 

Ata de sorteio dos pontos para prova didática de seleção de professor substituto 021.2 

Ata de tabulação e divulgação de resultado de TCCs 125.322 



110 de 150 
 

Ata do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 

Ata do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Ata do resultado da prova de seleção de concurso público 021.2 

Ata do resultado de iniciação científica 241 

Atestado de conclusão de créditos de mestrado/doutorado 134.421 

Atestado de conclusão de curso de graduação 125.421 

Atestado de conclusão de ensino médio de aluno de graduação 125.43 

Atestado de conclusão de graduação de aluno de especialização 144.43 

Atestado de conclusão de graduação de aluno de mestrado 134.43 

Atestado de conclusão de graduação de outra IES de aluno de graduação 125.43 

Atestado de conclusão de mestrado de aluno de doutorado 134.43 

Atestado de frequência e participação em programa de iniciação científica 243 

Atestado de matrícula e frequência de aluno de graduação 125.22 

Atestado de não comparecimento às aulas de especialização 144.33 

Atestado de não comparecimento às aulas de mestrado/doutorado 134.34 

Atestado de provável formando de graduação 125.421 

Atestado de provável formando de mestrado/doutorado 134.421 

Atestado de reconhecimento de curso de graduação 121.21 

Atestado de reconhecimento de curso de mestrado/doutorado 134.423 

Atestado de trancamento de curso de graduação 125.242 

Atestado de trancamento de curso de mestrado/doutorado 134.242 

Atestado médico de aluno de especialização 144.43 

Atestado médico de aluno de graduação 125.43 

Atestado médico de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Atestado médico de aluno do ensino médio 445.43 

Atestado médico de aluno do ensino técnico 456.43 

Atestado médico de servidor 020.5 

Atestado médico para fins de tramitação prioritária 063.2 

Atestado/declaração de frequência de bolsista de assistência estudantil 529.53 

Autorização de retirada de chaves 049.15 

Autorização de saída de material permanente 034.4 

Autorização de uso de dependências 049.3 

Autorização para abastecimento 042.4 

Autorização para atividades com pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso 024.129 

Autorização para desconto em folha de pagamento 024.149 

Autorização para disponibilização on-line de TCC 125.32 

Autorização para ministrar cursos e eventos 022.11 

Balancete contábil 056 

Balanço partimonial 056 

Bilhetes de viagem 529.2 

Blocos de entrada e saída de produtos 034.1 

Boletim de convênios 004 



111 de 150 
 

Boletim informativo de pessoal e de serviço 020.1 

Cadastro de pessoas físicas de aluno de especialização - CPF 144.43 

Cadastro de pessoas físicas de aluno de graduação - CPF 125.43 

Cadastro de pessoas físicas de aluno de mestrado/doutorado - CPF 134.43 

Caderno de prova do processo seletivo de graduação 125.114 

Calendário acadêmico 123.1 

Calendário de formatura 124 

Carta de aceite de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Carta de aceite de orientação em mestrado/doutorado 134.116 

Carta de agradecimentos e felicitações 993 

Carta de intenções de candidato de mestrado/doutorado 134.112 

Carta de protesto 994 

Carta de recomendação 991 

Carta-patente 251.2 

Cartaz de campanha institucional 012.3 

Cartão corporativo 055.2 

Carteira de identidade de aluno de especialização - RG 144.43 

Carteira de identidade de aluno de graduação - RG 125.43 

Carteira de identidade de aluno de mestrado/doutorado - RG 134.43 

Cartilha de divulgação interna 012.2 

Certidão de casamento de aluno de especialização 144.43 

Certidão de casamento de aluno de graduação 125.43 

Certidão de casamento de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Certidão de casamento de servidor 020.5 

Certidão de conclusão de curso técnico 456.421 

Certidão de conclusão de especialização 144.421 

Certidão de conclusão de mestrado/doutorado 134.421 

Certidão de nascimento de aluno de especialização 144.43 

Certidão de nascimento de aluno de graduação 125.43 

Certidão de nascimento de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Certidão de óbito de aluno de graduação 125.43 

Certidão de tempo de serviço 026.131 

Certificado de apresentação de trabalho em eventos promovidos por outras instituições 022.121 

Certificado de bolsa de iniciação científica 243 

Certificado de conclusão de ensino fundamental 435.42 

Certificado de conclusão de ensino médio 445.421 

Certificado de conclusão de ensino médio de aluno de graduação 125.43 

Certificado de conclusão de ensino médio profissionalizante 445.421 

Certificado de conclusão de especialização expedido pela UFSM 144.421 

Certificado de conclusão de especialização expedido por outra IES 144.421 

Certificado de conclusão de mestrado/doutorado 134.421 

Certificado de curso de capacitação 023.03 



112 de 150 
 

Certificado de curso de especialização de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Certificado de participação de aluno em evento 529.2 

Certificado de participação em curso ou evento promovido por outras instituições no exterior 022.122 

Certificado de participação em curso ou evento promovido por outras instituições no país 022.121 

Certificado de participação em cursos promovidos pela instituição 022.11 

Certificado de participação em evento promovido pela UFSM 920 

Certificado de realização de estágio de pós-doutoramento 134.63 

Certificado do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 

Certificado do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Cédulas de votação de eleição 011 

Comprovante de abertura de processos 063.2 

Comprovante de conversão do BCB 055.01 

Comprovante de declaração do Imposto de Renda 024.143 

Comprovante de emissão de certificado de mestrado/doutorado 134.421 

Comprovante de expedição de certificado de especialização 144.421 

Comprovante de expedição de diploma de graduação 125.421 

Comprovante de expedição de diploma do ensino técnico 456.421 

Comprovante de inscrição de aluno em evento 529.2 

Comprovante de inscrição de monitoria para aluno de graduação 125.611 

Comprovante de inscrição/matrícula em curso de capacitação 024.3 

Comprovante de matrícula com trancamento total de curso de especialização 144.242 

Comprovante de matrícula em curso de graduação 125.22 

Comprovante de matrícula em curso de mestrado/doutorado 134.22 

Comprovante de matrícula em cursos de especialização 144.22 

Comprovante de pagamento de publicação 052.22 

Comprovante de pagamento de taxa de inscrição 029.21 

Comprovante de quitação de débito com a biblioteca 062.4 

Comprovante de recebimento de material 034.1 

Comprovante de rendimentos de servidor 024.11 

Comprovante de solicitação de matrícula semestral de curso de mestrado/doutorado 134.22 

Comprovante de solicitação de matrícula semestral em disciplinas da especialização 144.22 

Comprovante de solicitação de matrícula semestral em disciplinas de graduação 125.22 

Comprovante de transferência de créditos entre usuários 052.21 

Comunicação de instalação de comissão de sindicância 025.11 

Comunicação de troca de professor orientador em curso de especialização 144.321 

Comunicado de início de exercício 020.5 

Comunicado de troca de professor orientador de exame de qualificação de mestrado/doutorado 134.321 

Comunicados e informes de outras instituições 992 

Contrato de aluguel/comodato 033.12 

Contrato de cessão de direitos autorais 004 

Contrato de estudos de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Contrato de programas de incubadoras de empresas 254.22 
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Contrato de transferência de tecnologia 252.2 

Contratos de estágio obrigatório de aluno de curso técnico 452.32 

Controle de estoque de equipamentos de proteção individual 034.1 

Convênio de intercâmbio bilateral 004 

Convênio/parceria com instituições públicas ou privadas 252.3 

Convite de formatura 124 

Convite para lançamento de publicação da UFSM 061.2 

Convite para participação em eventos promovidos pela UFSM 920 

Convite para participação em eventos promovidos pela UFSM 930 

Convite para participação em eventos promovidos por outras instituições 993 

Convocação/pauta de reunião de comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês 011 

Convocação/pauta de reunião de unidade/subunidade 010.3 

Código de classificação de documentos de arquivo 063.4 

Cópia de artigo para publicação 052.22 

Cronograma de atividades de monitoria de mestrado/doutorado 134.613 

Cronograma de sessão solene 124 

Cronograma de visitas 940 

Curriculum vitae do candidato a cargo público 021.1 

Currículo do candidato a seleção de curso de especialização 144.112 

Currículo do candidato ao mestrado/doutorado 134.112 

Declaração de aceite de professor orientador de TCC 125.321 

Declaração de aceite de professor orientador em estágio obrigatório de graduação 125.22 

Declaração de aceite de trabalho em evento promovido por outras instituições no exterior 022.122 

Declaração de aceite de trabalho em evento promovido por outras instituições no país 022.121 

Declaração de desistência de vaga de especialização 144.21 

Declaração de desistência de vaga de graduação 125.21 

Declaração de desistência de vaga de mestrado/doutorado 134.21 

Declaração de ineditismo de obra da Editora UFSM 061.1 

Declaração de insalubridade 024.134 

Declaração de orientador de mestrado/doutorado 134.331 

Declaração de participação de servidor como mesário de eleição 024.4 

Declaração de participação em atividades de programa de iniciação à docência 125.633 

Declaração de recebimento de molote de prova do processo seletivo de graduação 125.113 

Deliberação da comissão interna de biossegurança 263.1 

Desempenho individual em processo seletivo 125.116 

Desligamento ou rescisão de estágio obrigatório de aluno de curso técnico 452.32 

Despacho 063.2 

Diário de classe de curso de graduação 125.33 

Diário de classe de curso de pós-graduação lato sensu 144.33 

Diário de classe de curso de pós-graduação stricto sensu 134.34 

Diário de classe do ensino fundamental 435.32 

Diário de classe do ensino médio 445.32 
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Diário de classe do ensino técnico e tecnológico 456.32 

Diploma de doutorado expedido pela UFSM 134.421 

Diploma de doutorado expedido por outra IES 134.421 

Diploma de ensino técnico 456.421 

Diploma de graduação de outra IES de aluno de especialização 144.43 

Diploma de graduação de outra IES de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Diploma de graduação expedido pela UFSM 125.421 

Diploma de graduação expedido por outra IES 125.421 

Diploma de mestrado expedido pela UFSM 134.421 

Diploma de mestrado expedido por outra IES 134.421 

Discurso de solenidade, comemoração ou homenagem 910 

Dissertação de mestrado 134.334 

Documento de comprovação de situação militar de aluno de especialização 144.43 

Documento de comprovação de situação militar de aluno de graduação 125.43 

Documento de comprovação de situação militar de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Documento de identificação pessoal de aluno de especialização 144.43 

Documento de identificação pessoal de aluno de graduação 125.43 

Documento de identificação pessoal de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Documento de identificação pessoal do aluno do ensino médio 445.43 

Documento de identificação pessoal do aluno do ensino técnico 456.43 

Documento de identificação pessoal do servidor 020.5 

Documento de identificação pessoal para fins de tramitação prioritária 063.2 

Dossiê de aluno de especialização 144.43 

Dossiê de aluno de graduação 125.43 

Dossiê de aluno de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Dossiê de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Dossiê de aluno do ensino médio 445.43 

Dossiê de aluno do ensino técnico 456.43 

Dossiê de aluno em situação de abandono de curso de graduação 125.251 

Dossiê de aluno em situação de abandono de curso de mestrado/doutorado 134.251 

Dossiê de cadastro de fornecedor 030.1 

Dossiê de negociação com fornecedor - acidentes, infrações e multas 042.5 

Dossiê de negociação com fornecedor - aluguel, comodato e leasing 033.12 

Dossiê de negociação com fornecedor - confecção de impressos 033.23 

Dossiê de negociação com fornecedor - construção 041.42 

Dossiê de negociação com fornecedor - limpeza, imunização e/ou desinfestação 041.54 

Dossiê de negociação com fornecedor - manutenção de ar condicionado 041.52 

Dossiê de negociação com fornecedor - manutenção de elevadores 041.51 

Dossiê de negociação com fornecedor - material de consumo 033.21 

Dossiê de negociação com fornecedor - material permanente 033.11 

Dossiê de negociação com fornecedor - outros serviços de manutenção 041.59 

Dossiê de negociação com fornecedor - prevenção de incêndio 049.13 
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Dossiê de negociação com fornecedor - seguros 049.12 

Dossiê de negociação com fornecedor - serviços 036.1 

Dossiê de negociação com fornecedor - serviços de vigilância 049.11 

Dossiê de negociação com fornecedor - subestações e geradores 041.53 

Dossiê de negociação com fornecedor - veículos 042.11 

Dossiê de nogociação com fornecedor - reforma/recuperação/restauração 041.41 

Dossiê de seleção a programa de iniciação científica 241 

Dossiê do processo seletivo de intercâmbio de graduação 125.72 

Dossiê do processo seletivo de mobilidade acadêmica de graduação 125.71 

Dossiê do processo seletivo do programa de iniciação à docência 125.631 

Dossiê do programa de iniciação à docência 125.63 

Dossiê dos alunos da educação infantil 425.3 

Edital de abertura de eleição 011 

Edital de abertura de exame de seleção 021.2 

Edital de abertura de iniciação científica 241 

Edital de abertura de inscrição para curso de mestrado/doutorado 134.111 

Edital de abertura de inscrição para preenchimento de vagas para cursos de graduação 125.12 

Edital de abertura de inscrições para curso de especialização 144.111 

Edital de abertura de mobilidade acadêmica de mestrado/doutorado 134.71 

Edital de abertura de programa de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Edital de abertura de programa de mobilidade acadêmica de graduação 125.71 

Edital de abertura de vagas para aluno especial de graduação 125.19 

Edital de abertura de vagas para programa de iniciação à docência 125.63 

Edital de abertura do programa de intercâmbio de aluno de graduação 125.72 

Edital de auxílio à formação estudantil 529.2 

Edital de ciência de eliminação de documentos 063.62 

Edital de convocação de suplentes do processo seletivo de graduação 125.116 

Edital de convocação para prova prática 021.2 

Edital de cursos promovidos pela instituição 022.11 

Edital de divulgação da chamada oral da lista de espera SiSU 125.116 

Edital de divulgação de resultado de monitoria para aluno de graduação 125.61 

Edital de divulgação de resultado de seleção para programa de iniciação à docência 125.63 

Edital de estágios promovidos pela instituição 022.21 

Edital de homologação de exame de seleção 021.2 

Edital de homologação para prova prática 021.2 

Edital de programa bilateral de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Edital de programas de incubadoras de empresas 254.21 

Edital de resultado de eleição 011 

Edital de resultado de seleção de ingresso e reingresso 125.12 

Edital de seleção de bolsa de assistência estudantil 529.51 

Edital de seleção de bolsista de extensão 381 

Edital de seleção de comissão fiscal do processo seletivo de graduação 125.111 
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Edital de seleção de monitoria para aluno de graduação 125.61 

Edital de seleção por ingresso e reingresso 125.12 

Edital do processo seletivo de graduação 125.111 

Ementa de disciplinas de mestrado/doutorado 132.3 

Escala de férias 024.2 

Escala de plantão 029.1 

Escritura de imóvel 041 

Estatuto da UFSM 010.2 

Extrato da ata de formatura 124.1 

Ficha cadastral de solicitação de bolsa formação estudantil 529.2 

Ficha de acompanhamento de orientação de TCC 125.32 

Ficha de avaliação da proposta de criação de curso de mestrado/doutorado 131.2 

Ficha de avaliação de desempenho de estágio não obrigatório de aluno de graduação 125.62 

Ficha de avaliação de desempenho de estágio obrigatório de aluno de curso técnico 452.32 

Ficha de avaliação de desempenho de servidor 023.03 

Ficha de cadastro de aluno de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Ficha de cadastro de bolsista do programa de iniciação à docência 125.632 

Ficha de informação sobre o autor/organizador de obra da Editora UFSM 061.1 

Ficha de inscrição de bolsista de extensão 382 

Ficha de inscrição de monitoria para aluno de graduação 125.611 

Ficha de inscrição de moradia estudantil 521.2 

Ficha de inscrição do processo de seleção à educação infantil 425.11 

Ficha de inscrição em cursos de extensão 343 

Ficha de inscrição em evento 920 

Ficha de inscrição em evento 930 

Ficha de inscrição em evento de extensão 353 

Ficha de inscrição para seleção de curso de especialização 144.112 

Ficha de parecer do projeto de mestrado/doutorado 134.116 

Ficha funcional do servidor 020.5 

Ficha mensal de controle de uso de veículos 042.91 

Folder de campanha institucional 012.3 

Folder de divulgação interna 012.2 

Folder/Programa de curso ou evento promovido por outras instituições no exterior 022.122 

Folder/Programa de curso ou evento promovido por outras instituições no país 022.121 

Folder. Cartaz. Jornal 342 

Folder. Cartaz. Jornal 352 

Folder. Cartaz. Jornal 910 

Folder. Cartaz. Jornal 920 

Folder. Cartaz. Jornal 930 

Folha ponto 029.11 

Folha resposta de prova do processo seletivo de graduação 125.114 

Folheto de campanha institucional 012.3 
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Formulário de autorização para afastamento eventual de servidor 029.21 

Formulário de autorização para afastamentos eventuais de servidores 029.221 

Formulário de avaliação de instrutor de curso promovido pela instituição 022.11 

Formulário de avaliação de projetos de pesquisa de candidatos ao mestrado/doutorado 134.116 

Formulário de avaliação de servidor em estágio probatório 023.03 

Formulário de cadastramento de bolsista de iniciação científica 242 

Formulário de confirmação de vaga de aluno do ensino médio 445.21 

Formulário de confirmação de vaga de alunos da educação infantil 425.21 

Formulário de confirmação de vaga de curso de graduação 125.21 

Formulário de confirmação de vaga de especialização 144.21 

Formulário de confirmação de vaga de mestrado/doutorado 134.21 

Formulário de controle de frequência de bolsista de assitência estudantil 529.53 

Formulário de controle de frequência de bolsista de extensão 383 

Formulário de controle de frequência de bolsista do programa de iniciação à docência 125.64 

Formulário de controle de frequência de estagiário de aluno de graduação (estágio não obrigatório) 125.64 

Formulário de controle de frequência de monitor para alunos de graduação 125.64 

Formulário de declaração de cargo público ou função pública 020.5 

Formulário de entrevista da seleção de mestrado/doutorado 134.116 

Formulário de inscrição a cargo público 021.1 

Formulário de inscrição de processo seletivo de concessão de bolsa de iniciação científica 241 

Formulário de inscrição em mestrado/doutorado/pós-doutorado 134.112 

Formulário de inscrição em vestibular 125.112 

Formulário de inscrição no programa de assistência estudantil BSE 525.2 

Formulário de inscrição para bolsa de assistência estudantil 529.52 

Formulário de inscrição para seleção de curso de especialização 144.112 

Formulário de julgamento da banca examinadora do mestrado/doutorado 134.322 

Formulário de julgamento de títulos 021.2 

Formulário de levantamento de dados para diagnóstico arquivístico 063.1 

Formulário de pagamento parcial de empenho 052.22 

Formulário de previsão orçamentária 051.11 

Formulário de pronunciamento da banca examinadora da qualificação de mestrado/doutorado 134.322 

Formulário de proposta e concessão de diárias e/ou passagens 029.21 

Formulário de proposta orçamentária 051.12 

Formulário de relatório do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 

Formulário de relatório do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Formulário de requerimento de averbação de tempo de contribuição 026.131 

Formulário de retirada de documentos de aluno de especialização 144.43 

Formulário de retirada de documentos de aluno de graduação 125.43 

Formulário de retirada de documentos de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Formulário de transferência de recurso 051.21 

Formulário para concessão de auxílio transporte 024.92 

Formulário proposta e concessão de diárias e/ ou passagens 029.222 
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Fotografia 012.12 

Gabarito de prova de processo seletivo de graduação 125.111 

Grade curricular de curso de graduação 122.1 

Grade curricular de curso de mestrado/doutorado 132.1 

Grade/matriz curricular de curso de especialização 142.1 

Guia de recolhimento de documentos 063.63 

Guia de recolhimento de taxas e emolumentos 052.21 

Guia de tramitação de processos 063.2 

Guia de transferência de aluno de graduação 125.131 

Guia de transferência de documentos 063.63 

Guia do estudante 123.2 

Histórico escolar 445.4 

Histórico escolar da especialização 144.41 

Histórico escolar de ensino médio de aluno de graduação 125.43 

Histórico escolar de graduação 125.41 

Histórico escolar de graduação de outra IES de aluno de graduação 125.43 

Histórico escolar de mestrado/doutorado 134.41 

Histórico escolar do ensino técnico 456.41 

Histórico escolar simplificado de graduação 125.41 

Histórico escolar simplificado de mestrado/doutorado 134.41 

Informativo de divulgação interna 012.2 

Informativo financeiro 050 

Inscrição do projeto em programa de incubadoras de empresas 254.21 

Instrumento de avaliação docente 023.03 

Inventário de coleção bibliográfica 062.5 

Inventário patrimonial de bens móveis 037.1 

Laudo médico pericial 024.3 

Láurea acadêmica 125.34 

Licença de software 067.2 

Lista de alunos com bolsa de estudos de mestrado/doutorado 134.611 

Lista de alunos matriculados em curso de especialização 144.22 

Lista de alunos matriculados em mestrado/doutorado 134.22 

Lista de alunos selecionados para intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Lista de alunos selecionados para mobilidade acadêmica de mestrado/doutorado 134.71 

Lista de candidatos deferidos no mestrado/doutorado 134.116 

Lista de candidatos indeferidos no mestrado/doutorado 134.116 

Lista de candidatos inscritos no processo seletivo de graduação 125.112 

Lista de candidatos por local de prova do processo seletivo de graduação 125.113 

Lista de candidatos selecionados como aluno especial de graduação 125.19 

Lista de candidatos selecionados no mestrado/doutorado 134.116 

Lista de controle de expedição de certificados 243 

Lista de critérios para candidatos aprovados como suplentes no mestrado/doutorado 134.111 
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Lista de critérios para entrevistas com os candidatos ao mestrado/doutorado 134.111 

Lista de disciplinas, ementas e bibliografias do curso de mestrado/doutorado 131.2 

Lista de divulgação de resultado de bolsa de assistência estudantil 529.51 

Lista de docentes do mestrado/doutorado e linhas de pesquisa 131.2 

Lista de espera de candidatos SiSU 125.116 

Lista de frequência em curso de especialização 144.33 

Lista de frequência em evento de extensão 354 

Lista de frequência ou presença de estágio obrigatório de aluno de curso técnico 452.32 

Lista de habilitados para votar em eleição 011 

Lista de inscrições homologadas de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Lista de inscrições homologadas de mobilidade acadêmica de mestrado/doutorado 134.71 

Lista de inscritos de iniciação científica 241 

Lista de inscritos para estágios promovidos pela instituição 022.21 

Lista de interessados em hospedar/apadrinhar intercambistas 125.72 

Lista de isenção de inscrição em curso de especialização 144.112 

Lista de ocorrências dos coordenadores de prédio no processo seletivo de graduação 125.113 

Lista de orientações para criação de curso de mestrado/doutorado 131.2 

Lista de passageiros 042.912 

Lista de presença de aluno de graduação 125.33 

Lista de presença de candidatos a cargo público 021.1 

Lista de presença de candidatos no processo seletivo de graduação 125.113 

Lista de presença de fiscais no processo seletivo de graduação 125.113 

Lista de presença de seleção de curso de especialização 144.113 

Lista de presença dos candidatos ao mestrado/doutorado 134.113 

Lista de presença em curso de extensão 344 

Lista de presença em cursos promovidos pela instituição 022.11 

Lista de presença em defesa de dissertação/tese 134.332 

Lista de presença em prova de monitoria para aluno de graduação 125.611 

Lista de presença em reunião de comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês 011 

Lista de presença em reunião de unidade/subunidade 010.3 

Lista de sugestões de disciplinas para o mestrado/doutorado 131.2 

Lista de vagas de bolsa formação estudantil por unidade de representação estudantil 529.2 

Listagem de cadastro de bens 037.1 

Listagem de cadastro de bens de consumo 037.2 

Listagem de eliminação de documentos 063.62 

Listagem de entrega de declaração de rendimentos de imposto de renda 024.156 

Listagem descritiva do acervo 063.63 

Listão de candidatos classificados no processo seletivo de graduação 125.116 

Livro de apostilamento de registro de diploma de graduação 125.423 

Livro de protocolo 063.2 

Livro de registro de certificados de curso de extensão 345 

Livro de registro de certificados de cursos promovidos pela instituição 022.11 
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Livro de registro de certificados de evento de extensão 355 

Livro de registro de certificados de monitoria para aluno de graduação 125.613 

Livro de registro de diploma de graduação da UFSM 125.422 

Livro de registro de diploma de graduação de outras IES 125.422 

Livro de registro de diploma de mestrado/doutorado 134.422 

Livro de registro de diploma de mestrado/doutorado de outras IES 134.422 

Livro de registro de diploma do ensino técnico 456.422 

Livro de registro de ocorrências 049.15 

Livro de registro de retirada de chaves 049.15 

Livro ponto 029.11 

Mandado de segurança 091 

Mandado judicial por tutela de vaga em curso de graduação 125.19 

Mandado judicial por tutela de vaga em curso técnico e tecnológico 456.19 

Mandado judicial requerendo ingresso ao ensino médio 445.19 

Manual de dissertações e teses 062.01 

Manual de operação de programas de incubadoras de empresas 254.22 

Manual de procedimentos de gestão documental 063.01 

Manual do candidato do processo seletivo de graduação 125.111 

Manual do usuário 067.22 

Manual técnico de informática 067.21 

Mapa de controle de uso de veículos 042.91 

Mapa de vendas de publicações da Editora da UFSM 061.2 

Matriz curricular de curso de graduação 122.1 

Matriz curricular de curso de mestrado/doutorado 132.1 

Memorando circular da área financeira e contábil 050 

Memorando circular de atividades de extensão 310 

Memorando circular de bens patrimoniais (imóveis e veículos) 040 

Memorando circular de material permanente e de consumo 030 

Memorando circular de normatização de procedimentos referentes à gestão de pessoas 020.1 

Memorando circular de normatização do ensino superior 110 

Memorando circular sobre feriados, ponto facultativo, recesso de final de ano 029.1 

Memorando colocando servidor à disposição 023.14 

Memorando de ajuste de notas de aluno de graduação 125.31 

Memorando de alteração de banca examinadora de TCC 125.322 

Memorando de alteração de bolsista de iniciação científica 242 

Memorando de alteração de número de dias em processo de auxílio transporte 024.92 

Memorando de alteração ou cancelamento de férias 024.2 

Memorando de auditoria interna 050.1 

Memorando de cancelamento de bolsista de iniciação científica 242 

Memorando de cancelamento de bolsista de mestrado/doutorado 134.612 

Memorando de comunicação de faltas não justificadas 029.11 

Memorando de credenciamento de orientador e coorientador de pós-graduação 131.4 
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Memorando de denúncias de furtos ou irregularidades 034.2 

Memorando de designação de servidores TAEs com função gratificada 024.121 

Memorando de diretrizes curriculares de graduação 122.2 

Memorando de divulgação de curso promovido por outras instituições no exterior 022.122 

Memorando de divulgação de curso promovido por outras instituições no país 022.121 

Memorando de divulgação de horários e locais de provas 021.2 

Memorando de encaminhamento da ata de reunião da comissão de seleção do mestrado/doutorado 134.116 

Memorando de encaminhamento da fatura dos serviços de telecomunicações 074.3 

Memorando de encaminhamento da proposta de criação de curso de mestrado/doutorado 131.2 

Memorando de encaminhamento de acordo/contrato/convênio/termo aditivo/cooperação técnica 004 

Memorando de encaminhamento de adicional de periculosidade 024.133 

Memorando de encaminhamento de ata da comissão de seleção de curso de especialização 144.116 

Memorando de encaminhamento de ata de defesa de dissertação/tese 134.332 

Memorando de encaminhamento de atestado médico de aluno de graduação 125.31 

Memorando de encaminhamento de minuta de edital 021.2 

Memorando de encaminhamento de projeto 002 

Memorando de encaminhamento de recurso de exame de seleção 021.2 

Memorando de encaminhamento de relação de candidatos aprovados em curso de especialização 144.116 

Memorando de encaminhamento de resultado de exame de seleção 021.2 

Memorando de encaminhamento do resultado de seleção de mestrado/doutorado 134.116 

Memorando de envio de documentação para anexar ao processo judicial de candidato de mestrado/doutorado 134.115 

Memorando de exclusão de disciplina de mestrado/doutorado 134.23 

Memorando de fornecimento de refeições 026.22 

Memorando de inclusão de disciplina de mestrado/doutorado 134.23 

Memorando de indicação de banca examinadora de TCC 125.322 

Memorando de indicação de bolsista de mestrado/doutorado 134.612 

Memorando de indicação de composição de comissões, conselhos, colegiados e comitês 011 

Memorando de indicação de membros da comissão de seleção de candidatos ao mestrado/doutorado 134.111 

Memorando de indicação de membros para comissão de seleção de curso de especialização 144.111 

Memorando de indicação de membros para compor comissão de reformulação curricular 122.2 

Memorando de indicação de orientação de TCC 125.321 

Memorando de indicação de responsável pelo projeto 002 

Memorando de indicação de servidor para assumir função gratificada ou substituição de função 024.121 

Memorando de indicação do responsável pela execução do convênio 004 

Memorando de informação de criação de disciplina de mestrado/doutorado 132.31 

Memorando de informação de frequência de monitores/estagiários de mestrado/doutorado 134.63 

Memorando de informação sobre a não realização de defesa de dissertação/tese no prazo 134.333 

Memorando de justificativa para permanência no programa de assistência estudantil BSE 525.2 

Memorando de lista de prováveis formandos 124 

Memorando de orçamento para instalação de sistema de vigilância 049.11 

Memorando de orientações sobre matrícula de aluno de pós-doutorado 134.21 

Memorando de pagamento de banca do concurso 021.2 



122 de 150 
 

Memorando de pagamento de taxa de inscrição 029.21 

Memorando de prestação de contas 057 

Memorando de reativação de bolsista de iniciação científica 242 

Memorando de relatório de atividades 003 

Memorando de resultado de seleção de ingresso e reingresso 125.12 

Memorando de seleção de bolsista de mestrado/doutorado 134.612 

Memorando de solicitação de baixa patrimonial 034.5 

Memorando de substituição de bolsista de iniciação científica 242 

Memorando de substituição de bolsista de mestrado/doutorado 134.612 

Memorando de substituição de orientação de TCC 125.321 

Memorando de suspensão de bolsista de iniciação científica 242 

Memorando de transferência de valor para pagamento de bolsas de recursos próprios 051.21 

Memorando indicando servidor para assumir cargo em comissão/substituição 024.123 

Memorando informando a não realização de defesa de especialização no prazo 144.323 

Memorando informando criação de disciplina de curso de especialização 142.31 

Memorando informando expediente externo ou modificação de horário 029.1 

Memorando informando frequência de servidor 029.11 

Memorando informando o ingresso de alunos com necessidades especiais 529.1 

Memorando informando sobre abastecimento/manutenção 042.4 

Memorando sobre inspeções periódicas de saúde 026.23 

Memorando sobre transformação de cargos 023.02 

Memorando solicitando abertura de processo de licença gestante 024.3 

Memorando solicitando desfazer o trancamento total de curso de especialização 144.242 

Memorando solicitando desfazer o trancamento total de curso de graduação 125.242 

Memorando solicitando desfazer o trancamento total de curso de mestrado/doutorado 134.242 

Memorando solicitando pagamento de adicional noturno 024.132 

Memorando/Ofício de indicação de homenageado/premiado 910 

Memorial de reunião de unidade/subunidade 010.3 

Memorial de visita técnica de assessoria arquivística 063.3 

Minuta de diploma de graduação 125.421 

Minuta de portaria 010 

Monografia de especialização 144.32 

Norma de atividades complementares de graduação (ACG) 122.32 

Norma do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 

Norma do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Normatização do programa de moradia estudantil 521.1 

Nota de empenho SIAFI 052.22 

Nota de empenho SIE 052.22 

Nota de lançamento do sistema (NS) 052.22 

Nota fiscal 052.22 

Nota oficial 992 

Nota técnica da comissão interna de biossegurança 263.1 
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Nota técnica do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 

Nota técnica do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Notificação de entrega de material 034.1 

Notificação de férias 024.2 

Obra publicada pela Editora UFSM 061.1 

Ofício de auditoria 050.1 

Ofício de frequência de servidor cedido 029.11 

Ofício de greve 029.7 

Ofício de informações sobre procedimentos administrativos cíveis 091 

Ofício de paralisação 029.7 

Ofício de prestação de contas 057 

Ofício de solicitação de vaga para estacionamento 042.913 

Ofício de solicitação de visita 940 

Ofício de verificação da autenticidade de diploma de graduação 125.425 

Ofício informando situação de processo disciplinar 025.11 

Orçamento para contratação de serviço 036.1 

Orçamentos para solicitação de registro de preços 051.12 

Ordem bancária 052.22 

Ordem de execução de serviço 036.2 

Ordem de serviço de designação de servidor 023.14 

Ordem de trânsito 042.91 

Organograma de unidade/subunidade administrativa 010.2 

Organograma geral da UFSM 010.2 

Orientação técnica de gestão documental 063.01 

Parecer da Comissão de Sindicância 025.12 

Parecer da PROJUR 010 

Parecer de comissões, conselhos, colegiados e comitês 011 

Parecer de consultor ad hoc de conselho editorial 061.1 

Parecer de liberação de pesquisa com humanos 261.2 

Parecer do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 

Parecer do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Parecer técnico da Comissão de Insalubridade 024.134 

Parecer técnico sobre material 036.1 

Passaporte de aluno de especialização 144.43 

Passaporte de aluno de graduação 125.43 

Passaporte de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Pedido de informações e/ou cópias de documentos 995 

Pedido judicial de revisão de processo seletivo de mestrado/doutorado 134.115 

Planilha de atividades complementares de graduação (ACG) 122.32 

Planilha de conferência de temperatura de câmaras 034.1 

Planilha de controle de alimentos entregues 034.1 

Planilha de controle de despesa 051.13 
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Planilha de controle de embalagens 034.1 

Planilha de controle de pragas 041.54 

Planilha de controle de rendimento 034.1 

Planilha de controle de uso de veículos 042.91 

Planilha de controle/relatórios 032 

Planilha de expedição de certificados de cursos promovidos pela instituição 022.11 

Planilha de movimentação diária dos produtos do almoxarifado 034.1 

Planilha de notas de seleção de curso de especialização 144.116 

Planilha de prestação de contas departamental 057 

Planilha de seleção de candidatos ao mestrado/doutorado 134.116 

Plano anual de atividades de auditoria 050.1 

Plano de atividade de monitoria para aluno de graduação 125.613 

Plano de atividades de bolsa de assistência estudantil 529.53 

Plano de atividades de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Plano de desenvolvimento institucional (PDI) 001 

Plano de docência orientada de mestrado/doutorado 134.31 

Plano de estudos de aluno de mestrado/doutorado 134.22 

Plano de gestão 002 

Plano de negócio de programas de incubadoras de empresas 254.22 

Plano de prevenção de acidentes de trabalho 026.21 

Plano de prevenção de incêndio 049.13 

Plano de recuperação de atividades 029.11 

Planos de orientação de iniciação científica 241 

Planta de imóvel 041 

Política de extensão 310 

Ponto eletrônico 029.11 

Portaria da comissão interna de biossegurança 263.1 

Portaria de abono de permanência 024.112 

Portaria de afastamento de professores para realizarem estágio em outro Estado 029.21 

Portaria de afastamento eventual no exterior 029.222 

Portaria de afastamento eventual no país 029.21 

Portaria de afastamento para capacitação no exterior 029.222 

Portaria de afastamento para capacitação no país 029.21 

Portaria de afastamento para qualificação 024.3 

Portaria de afastamento preventivo de servidor em inquérito 025.11 

Portaria de alteração da denominação de cargo de servidores 023.02 

Portaria de alteração de exercício 023.13 

Portaria de alteração de honorários de servidores 024.11 

Portaria de alteração de jornada de trabalho 023.03 

Portaria de alteração de nome de servidor 020.5 

Portaria de alteração de proventos de aposentadoria 026.13 

Portaria de alteração de regime de trabalho 023.03 
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Portaria de anulação de inscrição a concurso público 021.2 

Portaria de anulação de progressão funcional 023.03 

Portaria de aposentadoria 026.13 

Portaria de aproveitamento de pessoal 023.11 

Portaria de ascensão funcional 023.03 

Portaria de autorização de horário especial para servidor estudante 024.91 

Portaria de autorização de horário especial para servidor portador de deficiência 024.91 

Portaria de autorização para docente de graduação participar em projeto 122.31 

Portaria de autorização para docente participar em projeto 020.5 

Portaria de auxílio reclusão 026.12 

Portaria de cancelamento de adicional de insalubridade 024.134 

Portaria de cancelamento de adicional de periculosidade 024.133 

Portaria de cancelamento de afastamento 029.21 

Portaria de cancelamento de afastamento eventual no exterior 029.222 

Portaria de cancelamento de afastamento eventual no país 029.21 

Portaria de cancelamento de afastamento para capacitação no exterior 029.222 

Portaria de cancelamento de afastamento para capacitação no país 029.21 

Portaria de cancelamento de afastamento para qualificação 024.3 

Portaria de cancelamento de horário especial de professor 023.03 

Portaria de cancelamento de incentivo à qualificação 023.03 

Portaria de cancelamento de licença 024.3 

Portaria de cancelamento de pensão 026.132 

Portaria de cancelamento de representante legal 029.4 

Portaria de cancelamento de substituição de chefia 024.121 

Portaria de cassação de aposentadoria 026.13 

Portaria de cedência de servidor 023.15 

Portaria de comissão de inquérito/sindicância 025.11 

Portaria de concessão de adicional de insalubridade 024.134 

Portaria de concessão de adicional de periculosidade 024.133 

Portaria de concessão de gratificação por quinquênio de exercício efetivo 024.131 

Portaria de concessão de honorários para professor lecionar disciplina 024.11 

Portaria de concessão de horário especial para servidor 023.03 

Portaria de concessão de pensão civil 026.132 

Portaria de concessão de progressão 023.03 

Portaria de concessão de progressão por mérito 023.03 

Portaria de concessão de promoção 023.03 

Portaria de concessão de promoção e progressão 023.03 

Portaria de constituição de comissão examinadora de concurso docente 021.2 

Portaria de criação da identificação funcional 020.2 

Portaria de criação de unidade/subunidade administrativa 010.2 

Portaria de criação/recriação de órgãos colegiados 011 

Portaria de delegação de competência 029.4 
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Portaria de demissão de servidor 023.12 

Portaria de designação da comissão de seleção dos candidatos a curso de especialização 144.111 

Portaria de designação da comissão de seleção dos candidatos ao mestrado/doutorado 134.111 

Portaria de designação de banca examinadora de seleção de monitoria para aluno de graduação 125.611 

Portaria de designação de banca examinadora para defesa de dissertação/tese 134.332 

Portaria de designação de banca examinadora para qualificação de dissertação/tese 134.322 

Portaria de designação de comissão examinadora para defesa de monografia de especialização 144.322 

Portaria de designação de função gratificada 024.121 

Portaria de designação de gestor de contrato 004 

Portaria de designação de membros para compor comissões, conselhos, colegiados e comitês 011 

Portaria de designação de professor para exercer cargo em comissão cumulativamente 024.123 

Portaria de designação de servidor 023.14 

Portaria de designação de servidor como representante legal 029.4 

Portaria de designação de servidores para compor comissão de sindicância/inquérito 025.11 

Portaria de dispensa de cargo em comissão 024.123 

Portaria de dispensa de função gratificada 024.121 

Portaria de dispensa de membros de comissões, conselhos, colegiados e comitês 011 

Portaria de dispensa de servidor 023.12 

Portaria de disponibilidade de servidor 023.14 

Portaria de enquadramento de servidor 023.03 

Portaria de estágio probatório 023.03 

Portaria de exclusão de pensão 026.132 

Portaria de exoneração de cargo de direção 024.123 

Portaria de exoneração de servidor 023.12 

Portaria de flexibilização de jornada de trabalho 029.11 

Portaria de gratificação de serviço extraordinário 024.136 

Portaria de gratificação por titulação 023.03 

Portaria de implementação do programa de avaliação de desempenho aos servidores do HUSM 023.03 

Portaria de incentivo à qualificação 023.03 

Portaria de licença adotante 024.3 

Portaria de licença especial 024.3 

Portaria de licença ex-offício 024.4 

Portaria de licença gestante 024.3 

Portaria de licença para atividade política 024.3 

Portaria de licença para capacitação 024.3 

Portaria de licença para exercer mandato classista 024.3 

Portaria de licença para serviço militar 024.3 

Portaria de licença para tratamento de saúde-LTS 024.3 

Portaria de licença para tratar de interesses particulares 024.3 

Portaria de licença por motivo de afastamento do cônjuge 024.3 

Portaria de licença por motivo de doença em pessoa da família 024.3 

Portaria de licença prêmio por assiduidade 024.3 
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Portaria de lotação 023.13 

Portaria de mandato eletivo 024.4 

Portaria de nomeação de membros da comissão de criação de curso de mestrado/doutorado 131.2 

Portaria de nomeação de servidor 023.11 

Portaria de nomeação de servidor para cargo em comissão/direção 024.123 

Portaria de penalidade ao aluno de graduação 125.8 

Portaria de penalidades ao servidor 025.12 

Portaria de progressão por capacitação profissional 023.03 

Portaria de progressão por desempenho acadêmico 023.03 

Portaria de prorrogação de licença 024.3 

Portaria de prorrogação de prazo do exame de qualificação de mestrado/doutorado 134.323 

Portaria de prorrogação de prazo para defesa de dissertação/tese 134.333 

Portaria de prorrogação de prazo para defesa de monografia de especialização 144.323 

Portaria de prorrogação de prazo para processo administrativo 010 

Portaria de prorrogação de validade de concurso público 021.2 

Portaria de prorrogação do período de estágio probatório 023.03 

Portaria de recondução de servidor 023.11 

Portaria de redistribuição de servidor 023.14 

Portaria de regime disciplinar de aluno de graduação 125.8 

Portaria de reintegração de servidor 023.11 

Portaria de remoção de servidor 023.13 

Portaria de reposicionamento de nível para professor associado 023.03 

Portaria de reposicionamento de servidor 023.03 

Portaria de representante legal 029.4 

Portaria de retificação da data de matrimônio de servidor 024.91 

Portaria de retificação de enquadramento 023.03 

Portaria de retificação de percentagem da gratificação especial de nível universitário para servidor 024.129 

Portaria de retificação de progressão funcional 023.03 

Portaria de retificação de reposicionamento de servidores 023.03 

Portaria de retribuição por titulação 023.03 

Portaria de reversão de aposentadoria 026.13 

Portaria de revisão de proventos de servidor 024.11 

Portaria de revisão de quintos e décimos 024.131 

Portaria de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC 023.03 

Portaria de substituição de chefia 024.121 

Portaria de suspensão das atividades acadêmicas, administrativas e concursos 010 

Portaria de suspensão do período de estágio probatório 023.03 

Portaria de término da licença 024.3 

Portaria de transferência de servidor 023.13 

Portaria de transposição de carreira de professor de ensino de 1° e 2° graus para magistério de ensino básico técnico e tecnológico 023.03 

Portaria de vacância de servidor 023.12 

Portaria do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 
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Portaria do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Portaria que declara que funções gratificadas ficam transformadas por fusão 024.121 

Portaria que estabelece luto oficial na UFSM 029.1 

Portaria que institui o ponto facultativo 029.11 

Portaria que torna sem efeito nomeação de servidor 023.11 

Premiação de concursos culturais 930 

Pré-projeto de programa de incubadoras de empresas 254.21 

Procedimentos administrativos cíveis do Ministério Público 091 

Processo administrativo disciplinar 025.11 

Processo de abono de permanência 024.112 

Processo de acesso a informações e documentos 063.5 

Processo de acompanhamento pedagógico para integralização curricular na graduação 125.41 

Processo de acordo com instituições 004 

Processo de acordo com sindicato 020.4 

Processo de acordo de parceria - contrato FATEC 004 

Processo de acórdão do TCU 091 

Processo de acréscimo de vencimento 024.119 

Processo de acumulação lícita de cargos públicos 020.5 

Processo de ação de indenização 091 

Processo de ação judicial do MP (Mandado de Citação. Mandado de Segurança) 091 

Processo de ações de prevenção de incêndio 026.21 

Processo de adaptação curricular de curso de especialização 142.2 

Processo de adaptação curricular de curso de graduação 122.2 

Processo de adaptação curricular de mestrado/doutorado 132.2 

Processo de adesão ao programa de desligamento voluntário - PDV 023.12 

Processo de adesão/carona a pregão 036.1 

Processo de adiantamento a servidor 026.191 

Processo de adicional de irradiação ionizante 024.139 

Processo de adicional de periculosidade 024.133 

Processo de adicional de serviço extraordinário 024.136 

Processo de adicional noturno 024.132 

Processo de adicional ocupacional 024.139 

Processo de advertência 025.12 

Processo de afastamento 029.21 

Processo de afastamento de qualificação para docente 024.3 

Processo de afastamento de qualificação para TAE 024.3 

Processo de afastamento de servidor para participar de curso de formação 024.4 

Processo de afastamento eventual no exterior 029.222 

Processo de afastamento eventual no país 029.21 

Processo de afastamento para capacitação no exterior 029.222 

Processo de afastamento para capacitação no país 029.21 

Processo de afastamento para exercer mandato eletivo 024.4 
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Processo de afastamento para servir como jurado 024.4 

Processo de afastamento para servir em organização internacional 029.221 

Processo de afastamento por acúmulo de cargo 025.12 

Processo de ajuda de custo para alunos 052.22 

Processo de ajuda de custo para despesas de transportes de servidor (redistribuição, transferência) 024.52 

Processo de ajuda de custo para mudança de domicílio de servidor 024.51 

Processo de ajuste de taxas 059.1 

Processo de alteração de ato normativo - Láurea acadêmica 125.34 

Processo de alteração de cargo de direção - CD 024.123 

Processo de alteração de função gratificada - FG 024.121 

Processo de alteração de jornada de trabalho 023.03 

Processo de alteração de normativas de abono de faltas 110 

Processo de alteração de regime de trabalho 023.03 

Processo de alteração de resolução de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) 010 

Processo de alteração de semestre de ingresso em curso 123.1 

Processo de alteração de unidade/subunidade administrativa 010.2 

Processo de aluno especial de especialização 144.19 

Processo de aluno especial de graduação 125.19 

Processo de aluno especial de mestrado/doutorado 134.19 

Processo de análise de aposentadoria especial - ON 16 026.13 

Processo de análise de irregularidade nas atividades do cargo 023.02 

Processo de análise de matrícula em pós-graduação 110 

Processo de análise e parecer da PROJUR 010 

Processo de anulação da seleção de bolsistas de curso de graduação 125.62 

Processo de apoio/parceria com fundações 004 

Processo de aposentadoria compulsória 026.13 

Processo de aposentadoria por invalidez 026.13 

Processo de aposentadoria voluntária 026.13 

Processo de aprovação de edital AGITTEC 252.3 

Processo de aproveitamento de concurso público 023.11 

Processo de aproveitamento de disciplinas de especialização 144.23 

Processo de aproveitamento de disciplinas de mestrado/doutorado 134.23 

Processo de aquisição por cessão de bens imóveis 041.12 

Processo de assistência à saúde física e mental de estudantes 524.2 

Processo de atendimento a alunos portadores de necessidades especiais 529.1 

Processo de atestado de monitoria de ensino técnico e tecnológico 456.6 

Processo de atividade de docente 023.03 

Processo de atividades concomitantes com bolsa de iniciação científica 243 

Processo de ato administrativo contra fornecedor 030.1 

Processo de ato administrativo contra fornecedor - abastecimento, limpeza e manutenção de veículo 042.4 

Processo de ato contra forncedor 033.12 

Processo de ato contra fornecedor - acidentes, infrações e multas 042.5 
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Processo de ato contra fornecedor - aquisição de veículos 042.11 

Processo de ato contra fornecedor - confecção de impressos 033.23 

Processo de ato contra fornecedor - construção 041.42 

Processo de ato contra fornecedor - limpeza, imunização e/ou desinfestação (inclusive jardins) 041.54 

Processo de ato contra fornecedor - manutenção de ar condicionado 041.52 

Processo de ato contra fornecedor - manutenção de elevadores 041.51 

Processo de ato contra fornecedor - material de consumo 033.21 

Processo de ato contra fornecedor - material permanente 033.11 

Processo de ato contra fornecedor - outros serviços de manutenção 041.59 

Processo de ato contra fornecedor - prevenção de incêndio 049.13 

Processo de ato contra fornecedor - reforma/recuperação/restauração 041.41 

Processo de ato contra fornecedor - seguros 049.12 

Processo de ato contra fornecedor - serviços 036.1 

Processo de ato contra fornecedor - serviços de vigilância 049.11 

Processo de ato contra fornecedor - substações e geradores 041.53 

Processo de atribuição de encargos didáticos 122.31 

Processo de atualização de valores das refeições dos Restaurantes Universitários 510 

Processo de auditoria 050.1 

Processo de auditoria patrimonial 050.1 

Processo de autorização de baixa contábil para obras concluídas 050 

Processo de autorização para cursar concomitantemente cursos de graduação 125.22 

Processo de autorização para ministrar cursos, palestras, conferências 029.5 

Processo de auxílio de assistência a saúde do servidor 026.192 

Processo de auxílio funeral 026.12 

Processo de auxílio reclusão 026.12 

Processo de avaliação da capacidade laborativa de servidor por recomendação superior 026.192 

Processo de avaliação da saúde ambiental relacionadas a segurança do trabalho 026.23 

Processo de avaliação de desempenho de servidor 023.03 

Processo de avaliação de desempenho para credenciamento FATEC 010.1 

Processo de avaliação de horário especial para servidor com familiar ou dependente com deficiência 026.192 

Processo de avaliação de recredenciamento de professor orientador de pós-graduação 131.4 

Processo de avaliação em perícia médica 026.192 

Processo de avaliação escolar de aluno de graduação 125.31 

Processo de avaliação escolar de curso técnico 456.31 

Processo de avaliação técnica para restauração 041.41 

Processo de averbação e contagem de tempo de serviço 026.131 

Processo de baixa de bem patrimonial 035.2 

Processo de cadastro de docentes em curso de pós-graduação 131.4 

Processo de cancelamento de adicional de insalubridade 024.134 

Processo de cancelamento de aposentadoria 026.13 

Processo de cancelamento de bolsa de estudo de mestrado/doutorado 134.611 

Processo de cancelamento de pensão 026.132 
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Processo de cancelamento do afastamento para capacitação no exterior 029.222 

Processo de cálculo de proventos de aposentadoria 026.13 

Processo de cedência de horas trabalhadas 029.11 

Processo de cedência de servidor 023.15 

Processo de certidão de tempo de contribuição 026.131 

Processo de cessão de bens imóveis 041.22 

Processo de cessão de material e equipamento por doação 033.13 

Processo de cessão de material permanente 035.2 

Processo de colaboração técnica 004 

Processo de compra de bens imóveis 041.11 

Processo de comprovação de benefício socioeconômico 590 

Processo de comprovação de remuneração e contribuição em residência médica 024.119 

Processo de comunicação de acidente em serviço - LAS 024.3 

Processo de comunicação de falecimento 023.12 

Processo de concessão de abono ou provento provisório 024.112 

Processo de concessão de adicional de insalubridade 024.134 

Processo de concessão de auxílio alimentação 024.92 

Processo de concessão de auxílio moradia 024.92 

Processo de concessão de auxílio transporte 024.92 

Processo de concessão de benefícios (auxílio natalidade, pré-escolar, dependente IRRF e/ou acompanhamento doença da família) 024.92 

Processo de concessão de comenda do mérito universitário 029.31 

Processo de concessão de diploma de honra de mérito 029.31 

Processo de concessão de horário especial para servidor estudante 024.91 

Processo de concessão de horário especial para servidor portador de deficiência 024.91 

Processo de concessão para alistamento eleitoral 024.91 

Processo de concessão para ausência do serviço em razão de casamento 024.91 

Processo de concessão para ausência do serviço em razão de falecimento de familiar 024.91 

Processo de concessão para ausência do serviço para doação de sangue 024.91 

Processo de concurso público para a carreira de magistério superior 021.2 

Processo de concurso público para carreira de Técnico-Administrativo 021.2 

Processo de concurso público para professor da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico 021.2 

Processo de confirmação de vaga fora do prazo - especialização 144.21 

Processo de confirmação de vaga fora do prazo - graduação 125.21 

Processo de confirmação de vaga fora do prazo - mestrado/doutorado 134.21 

Processo de constituição de comissão examinadora de especialização 144.322 

Processo de construção de prédio 041.42 

Processo de consulta sobre associações 996 

Processo de consulta sobre cancelamento de empenho 052.22 

Processo de contratação de professor substituto 023.11 

Processo de contratação de professor visitante 023.11 

Processo de contratação de profissional técnico especializado 029.5 

Processo de contrato com instituições 004 
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Processo de controle de frequência 029.11 

Processo de conversão em tempo comum do tempo de Serviço Público Especial-ON 15 026.131 

Processo de convênio com fundações 004 

Processo de convênio com instituições 004 

Processo de convênio de estágio 004 

Processo de convocação de reunião extraordinária de conselho 011 

Processo de correção de média geral acumulada em curso de graduação 125.31 

Processo de credenciamento de docente em programa de pós-graduação 131.4 

Processo de credenciamento de orientador - TAE 131.4 

Processo de credenciamento no Programa RS/Incubadoras 254.1 

Processo de criação de cargos 023.02 

Processo de criação de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 011 

Processo de criação de curso de especialização 141.2 

Processo de criação de curso de graduação 121.2 

Processo de criação de curso de mestrado/doutorado 131.2 

Processo de criação de curso técnico 451.2 

Processo de criação de disciplinas de graduação 122.3 

Processo de criação de disciplinas de graduação 122.3 

Processo de criação de empresa júnior 254.22 

Processo de criação de revista científica 221 

Processo de criação de unidade/subunidade administrativa 010.2 

Processo de decisão de ação ordinária 091 

Processo de declaração de tempo de contribuição 026.131 

Processo de declaração de tempo de serviço 026.131 

Processo de defesa de dissertação/tese 134.332 

Processo de desconto de remuneração por carga horária não cumprida 024.149 

Processo de designação de pessoal para comissão 011 

Processo de designação de servidor 023.14 

Processo de desincorporação de bens imóveis 044 

Processo de dispensa de carga horária em disciplina complementar de graduação (DCG) 125.23 

Processo de dispensa de disciplina de graduação 125.23 

Processo de dispensa de disciplina de graduação por autodidatismo 125.23 

Processo de dispensa de disciplina de graduação por reingresso 125.23 

Processo de dispensa de licitação - acidentes, infrações e multas 042.5 

Processo de dispensa de licitação - aluguel, comodato e leasing 033.12 

Processo de dispensa de licitação - confecção de impressos 033.23 

Processo de dispensa de licitação - contrato FATEC 004 

Processo de dispensa de licitação - importação de material de consumo 033.21 

Processo de dispensa de licitação - importação/exportação 033.11 

Processo de dispensa de licitação - limpeza, imunização e/ou desinfestação 041.54 

Processo de dispensa de licitação - manutenção de ar condicionado 041.52 

Processo de dispensa de licitação - manutenção de elevadores 041.51 
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Processo de dispensa de licitação - material de consumo 033.21 

Processo de dispensa de licitação - material permanente 033.11 

Processo de dispensa de licitação - outros serviços de manutenção 041.59 

Processo de dispensa de licitação - prevenção de incêncio 049.13 

Processo de dispensa de licitação - reforma/recuperação/restauração de obras 041.41 

Processo de dispensa de licitação - seguros 049.12 

Processo de dispensa de licitação - serviços de vigilância 049.11 

Processo de dispensa de licitação - subestação e geradores 041.53 

Processo de dispensa de licitação - Termo de permissão para empresas Juniores 004 

Processo de dispensa de licitação - veículos 042.11 

Processo de dispensa de licitação de construção/obras 041.42 

Processo de dispensa de licitação de termo de permissão de uso de área física 041.22 

Processo de dispensa de licitação para contratação de empresa para incubação interna 254.21 

Processo de dispensa de licitação para contratação de serviços de pessoa física 029.5 

Processo de dispensa de licitação-contrato de edição e cessão de direitos autorais 004 

Processo de dispensa de licitação-serviços 036.1 

Processo de dispensa de servidor 023.12 

Processo de disponibilidade de servidor 023.14 

Processo de disponibilização de disciplinas em EAD 122.31 

Processo de dissídio com sindicato 020.4 

Processo de doação de material permanente da UFSM 033.13 

Processo de docência orientada 134.31 

Processo de edital de chamada pública para evento 930 

Processo de eleição 011 

Processo de emissão de certificado de especialização 144.421 

Processo de emissão do perfil profissiográfico previdenciário 020.5 

Processo de emissão e registro de diploma de graduação 125.421 

Processo de emissão e registro de diploma de mestrado/doutorado 134.421 

Processo de empenho de diárias 029.21 

Processo de empréstimo de material por comodato 033.12 

Processo de encaminhamento de projeto pedagógico de graduação 121.1 

Processo de encaminhamento de relatório de atividades anual 003 

Processo de encaminhamento do projeto pedagógico de curso de especialização 141.1 

Processo de encaminhamento do projeto pedagógico de curso técnico 451.1 

Processo de encaminhamento do projeto pedagógico de mestrado/doutorado 131.1 

Processo de encontro de gestores de projetos 002 

Processo de enquadramento de servidores 023.03 

Processo de esclarecimento sobre eventos de extensão 356 

Processo de estágio curricular/obrigatório/supervisionado 125.22 

Processo de estágio não obrigatório de ensino técnico e tecnológico 456.6 

Processo de estágio não obrigatório de graduação 125.62 

Processo de estágio não-obrigatório 022.21 
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Processo de estrutura de gestão EBSERH 010.2 

Processo de estudo de ampliação de cargo 023.01 

Processo de estudo de regulamentação de carga horária 029.1 

Processo de exclusão de pensão 026.132 

Processo de execução orçamentária (balanço financeiro e orçamentário) 056 

Processo de exoneração - Docente 023.12 

Processo de exoneração - TAE 023.12 

Processo de exoneração de cargo de direção 024.123 

Processo de extinção de curso de graduação 121.3 

Processo de extinção de curso de pós-graduação 131.3 

Processo de faltas não justificadas 029.11 

Processo de fechamento de ponto eletrônico de servidor 029.11 

Processo de férias 024.2 

Processo de flexibilização da jornada de trabalho 029.11 

Processo de frequência de monitores 125.64 

Processo de homologação do estágio probatório 023.03 

Processo de importação/exportação de material 033.11 

Processo de impugnação da comissão examinadora de concurso público 021.2 

Processo de incentivo à qualificação 023.03 

Processo de inclusão de médico residente 020.5 

Processo de inclusão de pré-requisitos em disciplina 122.3 

Processo de inclusão de residente multiprofissional 020.5 

Processo de inclusão do nome social 010 

Processo de incorporação patrimonial (por comodato, doação, fabricação própria e levantamento patrimonial) 037.1 

Processo de indicação de membros externos 011 

Processo de informações de projeto da FATEC 002 

Processo de informações para apreciação da vigilância sanitária 040 

Processo de ingresso de alunos da rede pública 125.111 

Processo de ingresso de refugiados e imigrantes em curso de graduação 125.19 

Processo de ingresso de refugiados e imigrantes no ensino técnico e tecnológico 456.19 

Processo de ingresso e reingresso 125.12 

Processo de ingresso pela reserva de vagas para aluno com deficiência em curso de graduação 125.19 

Processo de inquérito administrativo 025.11 

Processo de inquérito policial 091 

Processo de inscrição em programa de pós-doutorado 134.112 

Processo de instalação, manutenção e reforma de equipamentos e mobiliário 036.1 

Processo de intercâmbio de aluno de mestrado/doutorado 134.72 

Processo de isenção de Imposto de Renda 024.143 

Processo de jubilamento de aluno do curso de graduação 125.252 

Processo de jubilamento de mestrado/doutorado 134.252 

Processo de justificativa de alteração da condição socioeconômica 521.2 

Processo de justificativa de faltas de aluno de graduação 125.31 



135 de 150 
 

Processo de justificativa de faltas de alunos de especialização 144.33 

Processo de justificativa de faltas de alunos de mestrado/doutorado 134.34 

Processo de laudo técnico para segurança do trabalho 026.21 

Processo de levantamento de bens imóveis 044 

Processo de levantamento de bens móveis da UFSM 037.1 

Processo de levantamento de materiais de consumo 037.2 

Processo de licença adotante 024.3 

Processo de licença gestante 024.3 

Processo de licença incentivada sem remuneração 024.3 

Processo de licença para alistamento no serviço militar 024.3 

Processo de licença para atividade política 024.3 

Processo de licença para capacitação profissional 024.3 

Processo de licença para desempenho de mandato classista 024.3 

Processo de licença para tratamento de interesses particulares - LTIP 024.3 

Processo de licença paternidade 024.3 

Processo de licença por motivo de afastamento do cônjuge 024.3 

Processo de licença por motivo de doença em pessoa da família 024.3 

Processo de licença prêmio por assiduidade 024.3 

Processo de licença tratamento de saúde 024.3 

Processo de licença-amamentação 024.3 

Processo de licitação - acidentes, infrações e multas 042.5 

Processo de licitação - aluguel, comodato e leasing 033.12 

Processo de licitação - confecção de impressos 033.23 

Processo de licitação - limpeza, imunização e/ou desinfestação 041.54 

Processo de licitação - manutenção de ar condicionado 041.52 

Processo de licitação - manutenção de elevadores 041.51 

Processo de licitação - material de consumo 033.21 

Processo de licitação - material permanente 033.11 

Processo de licitação - outros serviços de manutenção 041.59 

Processo de licitação - prevenção de incêndio 049.13 

Processo de licitação - seguros 049.12 

Processo de licitação - serviços 036.1 

Processo de licitação - serviços de vigilância 049.11 

Processo de licitação - subestações e geradores 041.53 

Processo de licitação - veículos 042.11 

Processo de licitação de construção/obras 041.42 

Processo de licitação de lojas no centro comercial 041.15 

Processo de licitação para autorização de uso de áreas físicas e dependências 041.22 

Processo de licitação para concessão de termo de permissão de uso de área - terminais bancários 041.15 

Processo de licitação para contratação de serviços de pessoa física 029.5 

Processo de licitação para contratação de trabalhadores terceirizados 029.5 

Processo de licitação para instalação de lancherias 041.15 
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Processo de licitação para reforma/recuperação/restauração de obras 041.41 

Processo de lista tríplice para nomeação de direção de centro 011 

Processo de lotação 023.13 

Processo de lotação provisória 023.13 

Processo de manifestação junto aos Conselhos Superiores 011 

Processo de manutenção de serviços de água e esgoto 041.011 

Processo de matrícula fora do prazo 125.22 

Processo de mestrado/doutorado em regime de cotutela 134.423 

Processo de minuta de resolução de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) 010 

Processo de minuta do termo de adesão SiSU/2017-2 110 

Processo de mobilidade acadêmica de aluno de graduação 125.71 

Processo de mobilidade acadêmica de aluno de mestrado/doutorado 134.71 

Processo de movimentação de pessoal 023.1 

Processo de mudança de área de concentração de docente em Programa de Pós-Graduação 131.4 

Processo de nomeação de docente 023.11 

Processo de nomeação de servidores técnico-administrativos 023.11 

Processo de normas de trabalho de conclução de curso 110 

Processo de notificação do Ministério Público 091 

Processo de ocupação de imóvel próprio da União-moradia para servidor 026.194 

Processo de oferta de disciplinas de graduação 122.31 

Processo de orientação de alunos de PG em instituição estrangeira 131.4 

Processo de orientações sobre enquadramento nas regras de aposentadoria 026.13 

Processo de pagamento de adicional de direitos autorais 052.22 

Processo de pagamento de adicional de plantão hospitalar 024.139 

Processo de pagamento de anuidades 052.22 

Processo de pagamento de bolsas 052.22 

Processo de pagamento de consultoria tecnológica 052.22 

Processo de pagamento de diárias a alunos de pós-graduação 052.22 

Processo de pagamento de diárias a colaborador eventual 029.5 

Processo de pagamento de exercícios anteriores 024.1 

Processo de pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso 024.129 

Processo de pagamento de multa 052.22 

Processo de pagamento de pessoal 024.1 

Processo de pagamento de pessoal sem vínculo empregatício/eventuais/pagamento de terceiros 029.5 

Processo de pagamento de serviço 052.22 

Processo de pagamento de taxa de inscrição no exterior 029.222 

Processo de pagamento de taxa de inscrição no país 029.21 

Processo de pagamento de taxa de inscrição para aluno 529.2 

Processo de pagamento de taxa de publicação 052.22 

Processo de pagamento de taxa de tradução 052.22 

Processo de pagamento de tributos (taxas, alvarás, impostos) 059.1 

Processo de pagamento retroativo do adicional de insalubridade 024.134 
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Processo de pagamento retroativo do adicional de periculosidade 024.133 

Processo de participação em atividades do espaço alternativo 026.192 

Processo de pedido de esclarecimentos sobre programas de intercâmbio acadêmico de graduação 125.72 

Processo de pedido de reavaliação de seleção de programa de iniciação à docência 125.631 

Processo de penalidade disciplinar 025.12 

Processo de pensão civil 026.132 

Processo de permuta de servidor 023.13 

Processo de plano de aplicação de projeto 002 

Processo de política de extensão 310 

Processo de prestação de contas 057 

Processo de prestação de serviço especializado docente 004 

Processo de prestação de serviço voluntário 029.5 

Processo de professor visitante em curso de pós-graduação 131.4 

Processo de progressão funcional docente 023.03 

Processo de progressão por capacitação profissional - TAE 023.03 

Processo de progressão por mérito 023.03 

Processo de projeto de empresa júnior de revisão de texto - Grámmatus 361 

Processo de projeto para intercâmbio acadêmico de graduação 125.72 

Processo de promoção à classe docente (assistente, adjunto, associado e titular) 023.03 

Processo de promoção e retribuição por titulação - RT 023.03 

Processo de proposta de alteração de calendário acadêmico 123.1 

Processo de proposta de modernização e reforma administrativa 001 

Processo de proposta orçamentária 051.12 

Processo de proposta para o calendário acadêmico 123.1 

Processo de prorrogação de prazo do exame de qualificação 134.323 

Processo de prorrogação de prazo para defesa de dissertação/tese 134.333 

Processo de prorrogação de prazo para defesa de monografia de especialização 144.323 

Processo de prorrogação de prazo para defesa de TCC 125.323 

Processo de protocolo de intenções 004 

Processo de Plano de Gestão 002 

Processo de Plano Institucional de Internacionalização 210 

Processo de quebra de pré-requisitos 125.22 

Processo de reabertura do ponto eletrônico 029.11 

Processo de readaptação funcional/restrições de função 023.11 

Processo de realização de defesa de dissertação/tese em cotutela 134.332 

Processo de reativação de vínculo de aluno de graduação 125.19 

Processo de reavaliação de projeto de pesquisa em animais 262.1 

Processo de reavaliação dos bens imóveis 041 

Processo de reclamação e denúncia 025.11 

Processo de recolhimento ao FGTS 024.152 

Processo de recolhimento ao PASEP 024.151 

Processo de recolhimento ao PIS 024.151 
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Processo de recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte 024.143 

Processo de recolhimento do plano de seguridade social 024.154 

Processo de reconhecimento de atividade especial 026.131 

Processo de reconhecimento de certificado de especialização 144.423 

Processo de reconhecimento de diploma de mestrado/doutorado 134.423 

Processo de reconhecimento de dívida 052.22 

Processo de recurso ao ingresso no ensino médio 445.115 

Processo de recurso ao programa de benefício socioeconômico - BSE 510 

Processo de recurso de bolsa de assistência estudantil 529.52 

Processo de recurso de bolsa de estudo de mestrado/doutorado 134.611 

Processo de recurso de candidato de mestrado/doutorado 134.115 

Processo de recurso de candidato por ingresso e reingresso 125.12 

Processo de recurso de concurso público 021.2 

Processo de recurso de dispensa de disciplina 125.23 

Processo de recurso de evasão escolar do ensino técnico 456.211 

Processo de recurso de fornecedor 030.1 

Processo de recurso de premiação da JAI 356 

Processo de recurso de projeto de extensão 332 

Processo de recurso de reunião de colegiado de curso 011 

Processo de recurso de seleção de ingresso (vestibular/SiSU) 125.115 

Processo de recurso de seleção de mobilidade acadêmica de graduação 125.71 

Processo de recurso de seleção do ensino técnico e tecnológico 456.115 

Processo de recurso de seleção para curso de especialização 144.115 

Processo de recurso de seleção pública 021.2 

Processo de recurso de transferência por amparo legal 125.132 

Processo de recurso do resultado do Ipê Amarelo 425.111 

Processo de recurso para tomar posse em cargo efetivo 023.11 

Processo de recursos financeiros à projetos de extensão 310 

Processo de redistribuição de servidor 023.14 

Processo de reembolso de passagem e/ou inscrição no país 029.21 

Processo de reembolso de passagens e/ou inscrição no exterior 029.222 

Processo de reformulação curricular de curso de graduação 122.2 

Processo de reformulação curricular de curso técnico 452.2 

Processo de reformulação curricular de mestrado/doutorado 132.2 

Processo de reformulação de disciplinas de graduação 122.3 

Processo de regime de trabalho 023.03 

Processo de regime disciplinar de aluno de curso técnico 456.7 

Processo de regime disciplinar de aluno de ensino médio 445.7 

Processo de regime disciplinar de aluno de especialização 144.7 

Processo de regime disciplinar de aluno de graduação 125.8 

Processo de regime disciplinar de alunos Pós-Graduação 134.8 

Processo de regime domiciliar de aluna gestante da graduação 125.51 
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Processo de regime domiciliar de aluno de ensino médio 456.5 

Processo de regime domiciliar de aluno de especialização 144.5 

Processo de regime domiciliar de aluno de mestrado/doutorado 134.5 

Processo de regime domiciliar de aluno portador de afecções, infecções e traumatismo na graduação 125.52 

Processo de regime domiciliar por outros impedimentos 125.52 

Processo de regime especial de avaliação 125.31 

Processo de regimento de ações de extensão 310 

Processo de regimento de ações de pesquisa 210 

Processo de regimento de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 011 

Processo de regimento de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) 010 

Processo de regimento de programa/curso de pós-graduação 110 

Processo de regimento de unidade/subunidade administrativa 010.2 

Processo de regimento geral de pós-graduação 110 

Processo de registro de atividades complementares de graduação (ACG) 125.23 

Processo de registro de certificado de especialização de outras IES 144.422 

Processo de registro de diploma de graduação de outras IES 125.422 

Processo de registro de diploma de mestrado/doutorado de outras IES 134.422 

Processo de registro de estatuto da UFSM 010.2 

Processo de registro de projeto de pesquisa 231 

Processo de registro de propriedade intelectual 251.2 

Processo de registro de regimento geral da UFSM 010.2 

Processo de registro do regimento geral da UFSM 010.1 

Processo de regulamento de ações de extensão 310 

Processo de regulamento de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 011 

Processo de regulamento de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) 010 

Processo de regulamento de programa/curso de pós-graduação 110 

Processo de regulamento de unidade/subunidade administrativa 010.2 

Processo de regularização cadastral e financeira 024.11 

Processo de regularização de dados cadastrais e financeiros de aposentadoria 026.13 

Processo de reintegração de posse 041.3 

Processo de reintegração de servidor 023.11 

Processo de reivindicações trabalhistas 029.6 

Processo de relatório de gestão 002 

Processo de remoção de servidor 023.13 

Processo de renúncia do cargo de coordenador de comissão 011 

Processo de reparos em prédio 041.41 

Processo de reposicionamento de classe 023.03 

Processo de reposição de pessoal 023.11 

Processo de reposição de valores ao erário 024.149 

Processo de reposição e baixa de material permanente 033.11 

Processo de rescisão de contrato de termo de permissão 004 

Processo de resolução orçamentária 050 
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Processo de ressarcimento de despesa por acidente de serviço 026.12 

Processo de ressarcimento de despesas gerais 052.22 

Processo de ressarcimento de despesas médicas 026.192 

Processo de ressarcimento do benefício de assistência a saúde suplementar 026.192 

Processo de ressarcimento/devolução de taxas e tributos 059.1 

Processo de restituição de taxa de inscrição para concurso e seleção pública 052.22 

Processo de retificação de afastamento para qualificação de docente 024.3 

Processo de retificação de diploma de graduação da UFSM 125.421 

Processo de retificação de edital para seleção de mestrado/doutorado 134.111 

Processo de retribuição pecuniária para docentes em regime de dedicação exclusiva 024.119 

Processo de revalidação de diploma de graduação 125.424 

Processo de revalidação/reconhecimento de diploma de graduação 125.424 

Processo de reversão de aposentadoria 026.13 

Processo de reversão do cancelamento de matrícula de curso de graduação 125.253 

Processo de revisão de adicional de insalubridade 024.134 

Processo de revisão de adicional de periculosidade 024.133 

Processo de revisão de avaliação de aluno de mestrado/doutorado 134.31 

Processo de revisão de desligamento de curso de graduação 125.253 

Processo de revisão de desligamento de Programa de Pós-Graduação 134.253 

Processo de revisão de proventos de servidor 024.11 

Processo de revisão e análise de informações de histórico escolar 125.41 

Processo de revisão e reconsideração de avaliação 125.31 

Processo de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC 023.03 

Processo de segunda via de certificado de especialização 144.421 

Processo de segunda via de certificado de especialização de outras IES 144.422 

Processo de segunda via de diploma de graduação da UFSM 125.421 

Processo de segunda via de diploma de graduação de outras IES 125.422 

Processo de segunda via de diploma de mestrado/doutorado da UFSM 134.421 

Processo de segunda via de diploma de mestrado/doutorado de outras IES 134.422 

Processo de seguro de veículo 049.12 

Processo de seleção pública para professor substituto 021.2 

Processo de seleção pública para professor visitante ou professor visitante estrangeiro 021.2 

Processo de seleção pública temporária de profissional técnico especializado 021.2 

Processo de sindicância 025.11 

Processo de solicitação de alunos referente a disciplinas 125.22 

Processo de solicitação de certificado de bolsista de extensão 383 

Processo de solicitação de certificado de estágio pós-doutoral 134.421 

Processo de solicitação de esclarecimentos para defesa de dissertação/tese 134.332 

Processo de solicitação de informações de atividades e funções do órgão 019.01 

Processo de solicitação de redução de carga mínima de curso de graduação 125.26 

Processo de solicitação referente ao concurso vestibular 125.112 

Processo de substituição de orientador 134.331 
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Processo de suprimento de fundos-material de consumo 052.22 

Processo de suprimento de fundos-pedágio 052.22 

Processo de suprimento de fundos-serviços 052.22 

Processo de suspensão de pensão 026.132 

Processo de suspensão do pagamento de aposentadoria 026.13 

Processo de Salário Família. Auxílio Natalidade 024.111 

Processo de termo de ajustamento de conduta 091 

Processo de termo de cessão de uso de bens móveis 033.13 

Processo de termo de conciliação 041.22 

Processo de termo de cooperação 004 

Processo de termo de distrato de prestação de serviço voluntário 029.5 

Processo de termo de execução descentralizada 004 

Processo de teste de suficiência em língua estrangeira 134.31 

Processo de trancamento de DCG 125.241 

Processo de trancamento de matrícula de curso de graduação 125.242 

Processo de transferência de servidor 023.13 

Processo de transferência interna de curso 125.14 

Processo de transferência por amparo legal 125.132 

Processo de transferência voluntária ou facultativa 125.131 

Processo de transformação do fundamento legal de concessão de aposentadoria 026.13 

Processo de vacância - Docente 023.12 

Processo de vacância - TAE 023.12 

Processo disciplinar de devolução pecuniária 025.11 

Processo do programa especial para participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão 002 

Processo doação de equipamento - chamada pública 033.13 

Processo encaminhando o guia acadêmico 123.2 

Processo encaminhando plano de integridade 002 

Processo encaminhando projeto de extensão 331 

Processo encaminhando Projeto Político Pedagógico EJA/PROEJA 441.1 

Processo encaminhando termo particular de parceria 254.1 

Processo para contratação de empresa de incubação interna 254.21 

Processo para inclusão/exclusão de dependentes 020.5 

Processo para participação em plano de recuperação de cooperativa 011 

Processo para realização de formatura em gabinete 124 

Processo para turma especial  em mestrado/doutorado 134.111 

Processo referente a assuntos diversos 995 

Processo referente a espaço físico e infraestrutura 040 

Processo referente a ética no uso de animais 262.1 

Processo referente a formação em residência médica 144.62 

Processo referente à moradia estudantil 521.2 

Processo relatando sinistro 026.21 

Processo requerendo cópia da seleção e resultado de cursos de especialização 144.116 
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Processo solicitando autorização para aluno tutor 134.612 

Processo solicitando emissão de certificado de ensino médio 445.421 

Processo solicitando permanência de matrícula em curso de graduação 125.21 

Processo solicitando prioridade em matrícula 125.22 

Processo solicitando remoção de dissertação do Sistema de Bibliotecas - Repositório 134.334 

Procuração 029.4 

Produto da execução do programa de extensão 322 

Programa de disciplina de ensino técnico 452.3 

Programa de disciplina de especialização 142.3 

Programa de disciplina de graduação 122.3 

Programa de disciplina de mestrado/doutorado 132.3 

Programa de extensão 321 

Programa de pesquisa 221 

Programação da solenidade, comemoração ou homenagem 910 

Programação do evento 920 

Programação do evento 930 

Projeto de criação de curso de especialização 141.2 

Projeto de criação de curso de graduação 121.2 

Projeto de criação de curso de mestrado/doutorado 131.2 

Projeto de desenvolvimento de inovação tecnológica 252.3 

Projeto de extensão 331 

Projeto de imóvel 041 

Projeto de iniciação científica 241 

Projeto de pesquisa 231 

Projeto de pesquisa com animais (equipe, orçamento, detalhamento de procedimentos experimentais) 262.2 

Projeto de pesquisa com humanos (registro, orçamento, curriculum vitae dos pesquisadores) 261.2 

Projeto de pesquisa para mestrado/doutorado 134.112 

Projeto de pesquisa para seleção de curso de especialização 144.112 

Projeto de reformulação curricular de curso de especialização 142.2 

Projeto de reformulação curricular de curso de graduação 122.2 

Projeto de reformulação curricular de mestrado/doutorado 132.2 

Projeto do curso de extensão 341 

Projeto do evento de extensão 351 

Projeto institucional 002 

Projeto pedagógico de curso de especialização 141.1 

Projeto pedagógico de curso de graduação 121.1 

Projeto pedagógico de curso de mestrado/doutorado 131.1 

Projeto pedagógico institucional (PPI) 110 

Projeto/Programa de curso promovido pela instituição 022.11 

Projeto/trabalho de qualificação de mestrado/doutorado 134.324 

Projetos/programas tecnológicos 254.1 

Prontuário de paciente fonoaudiológico 362 
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Prontuário médico do servidor 026.192 

Proposta de criação de vagas ou cargos 023.02 

Proposta de extensão 321 

Proposta/Quadro de distribuição de vagas 023.01 

Prova de candidato a seleção de curso de especialização 144.114 

Prova de seleção de monitoria para aluno de graduação 125.611 

Prova do aluno de graduação 125.31 

Prova do processo seletivo de graduação 125.111 

Prova escrita de candidato de mestrado/doutorado 134.114 

Publicação no Diário Oficial da União 060.1 

Quadro de horários de disciplinas de graduação 122.31 

Quadro de oferta de disciplinas de curso de especialização 142.31 

Quadro demonstrativo de notas dos candidatos ao mestrado/doutorado 134.116 

Quadro ou mapa de oferta de disciplinas e horários de aula de mestrado/doutorado 132.31 

Questionário/formulário para ingresso de novos estudantes 125.21 

Reabertura do ponto eletrônico. Revisão de horas trabalhadas 029.11 

Recibo de empréstimo de documentos 063.51 

Regimento de ações de extensão 310 

Regimento de ações de pesquisa (inclui programas de incubadoras de empresas) 210 

Regimento de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 011 

Regimento de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) 010 

Regimento de programa/curso de pós-graduação 110 

Regimento de unidade/subunidade administrativa 010.2 

Regimento geral da UFSM 010.2 

Regimento geral de pós-graduação 110 

Registro nacional de estrangeiro de aluno de especialização - RNE 144.43 

Registro nacional de estrangeiro de aluno de graduação - RNE 125.43 

Registro nacional de estrangeiro de aluno de mestrado/doutorado - RNE 134.43 

Regulamento de ações de extensão 310 

Regulamento de ações de pesquisa 210 

Regulamento de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 011 

Regulamento de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) 010 

Regulamento de programa/curso de pós-graduação 110 

Regulamento de unidade/subunidade administrativa 010.2 

Regulamento do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 

Regulamento do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Relação de bens inservíveis 034.5 

Relação de bolsistas ativos de iniciação científica 242 

Relação de bolsistas de iniciação científica 242 

Relação de candidatos classificados e não matriculados 125.21 

Relação de candidatos selecionados para curso de especialização 144.116 

Relação de carga patrimonial por unidade 037.1 
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Relação de classificados no concurso público 021.2 

Relação de inscritos do processo de seleção à educação infantil 425.11 

Relação de participantes de cursos promovidos pela instituição 022.11 

Relação de prioridade de matrícula para aluno de graduação 125.22 

Relação dos sorteados da seleção à educação infantil 425.111 

Relatório anual de atividades de auditoria 050.1 

Relatório da comissão interna de biossegurança 263.1 

Relatório de atividade de unidade administrativa 003 

Relatório de atividades de bolsa de assistência estudantil 529.53 

Relatório de atividades de monitoria para aluno de graduação 125.613 

Relatório de atividades de professores em afastamento da instituição para pós-graduação 024.3 

Relatório de atividades de serviço social 528.3 

Relatório de avaliação de monitoria de mestrado/doutorado 134.613 

Relatório de avaliação de seleção de bolsa de mestrado/doutorado 134.611 

Relatório de avaliação do programa de incubadoras 254.24 

Relatório de avaliação e desenvolvimento das atividades de inovação tecnológica 253.2 

Relatório de avaliação institucional 001 

Relatório de bolsa de extensão 384 

Relatório de comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês 011 

Relatório de conclusão de pesquisa com humanos 261.2 

Relatório de despesas com manutenção de serviço telefônico 074.1 

Relatório de diagnóstico arquivístico 063.1 

Relatório de docência orientada de mestrado/doutorado 134.31 

Relatório de empenho 052.22 

Relatório de estágio não obrigatório de aluno de graduação 125.62 

Relatório de estágio promovido pela instituição 022.21 

Relatório de estágio supervisionado do aluno de graduação 125.31 

Relatório de gestão 002 

Relatório de ligações por ramal 074.2 

Relatório de movimentação de publicações da Editora da UFSM 061.2 

Relatório de prestação de contas 029.222 

Relatório de prestação de contas de viagem 029.21 

Relatório de pré-requisitos de disciplina de graduação 122.31 

Relatório de projeto institucional 002 

Relatório de transferência de recurso 051.21 

Relatório do comitê de ética em pesquisa com animais 262.1 

Relatório do comitê de ética em pesquisa com humanos 261.1 

Relatório do histórico do bem patrimonial 037.1 

Relatório do perfil dos cursos de mestrado/doutorado com conceito máximo 131.2 

Relatório do programa de assistência estudantil BSE 525.3 

Relatório estatístico do processo seletivo de graduação 125.116 

Relatório final de bolsista do programa de iniciação à docência 125.633 
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Relatório final de iniciação científica 244 

Relatório final de programa de pesquisa 222 

Relatório final de projeto de pesquisa 232 

Relatório final do curso de extensão 346 

Relatório final do evento de extensão 356 

Relatório final do programa de extensão 322 

Relatório final do projeto de extensão 332 

Relatório parcial de iniciação científica 244 

Relatório semestral de frequências e notas de aluno de graduação 125.33 

Reportagem 012.12 

Requerimento de disciplina de outro curso de graduação 125.22 

Requerimento de dispensa de disciplina de aluno de graduação 125.23 

Requerimento de dispensa de disciplina em curso de especialização 144.23 

Requerimento de dispensa ou aproveitamento de disciplinas de mestrado/doutorado 134.23 

Requerimento de incentivo à qualificação 023.03 

Requerimento de licença para capacitação 024.3 

Requerimento de matrícula - ocupação vaga vestibular 125.21 

Requerimento de pagamento de taxa de inscrição em evento externo 029.21 

Requerimento de pagamento de taxa de publicação 052.22 

Requerimento de progressão por capacitação profissional 023.03 

Requerimento de prorrogação de prazo para entrega de TCC 125.323 

Requerimento de realização de prova atrasada de aluno de graduação 125.31 

Requerimento de registro e cômputo de atividades complementares de graduação (ACG) 125.23 

Requerimento de restituição de taxa de inscrição em evento externo 029.21 

Requerimento de substituição de função de confiança (substituto legal) 024.121 

Requerimento de tramitação prioritária 063.2 

Requisição de compras de materiais 033.21 

Requisição de material ao Almoxarifado Central 034.1 

Resolução de acordos/ajustes/contratos/convênios 004 

Resolução de ações de extensão 310 

Resolução de ações de pesquisa 210 

Resolução de aprovação ou alteração de PDI ou plano de gestão 001 

Resolução de assistência estudantil 510 

Resolução de atividades de pessoal 020.1 

Resolução de bens patrimoniais (imóveis e veículos) 040 

Resolução de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 011 

Resolução de documentação arquivística e sistema de arquivos 063.01 

Resolução de educação básica e profissional 410 

Resolução de ensino superior 110 

Resolução de material permanente e de consumo 030 

Resolução de orçamento e finanças 050 

Resolução de organização e funcionamento (casos sem descritor específico) 010 
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Resolução de unidades e estrutura organizacional, regimentos, regulamentos e estatutos 010.2 

Solicitação cancelamento de afastamento eventual no país 029.21 

Solicitação de abertura de concurso público 021.2 

Solicitação de abertura de processo disciplinar 025.11 

Solicitação de acréscimo de disciplina em plano de estudo de mestrado/doutorado 134.22 

Solicitação de afastamento 024.4 

Solicitação de ajuda de custo 029.222 

Solicitação de ajuda de custo de aluno para participação e realização de eventos 529.2 

Solicitação de ajuda de custo para viagem 029.21 

Solicitação de ajuste de encargos didáticos de mestrado/doutorado 132.31 

Solicitação de ajuste de matrícula semestral em curso de graduação 125.22 

Solicitação de ajuste de matrícula semestral em mestrado/doutorado 134.22 

Solicitação de ajuste de oferta de disciplina de graduação 122.31 

Solicitação de alteração de defesa de dissertação/tese 134.332 

Solicitação de alteração de defesa de monografia de especialização 144.322 

Solicitação de alteração de exame de qualificação de dissertação/tese 134.322 

Solicitação de alteração de nota atribuída a aluno da especialização 144.33 

Solicitação de alteração de orientador de defesa de dissertação/tese 134.331 

Solicitação de alteração de plano de estudo de mestrado/doutorado 134.22 

Solicitação de alteração de portaria de comissões, conselhos, GT's, juntas e comitês 011 

Solicitação de alteração de senha de acesso ao SIE/SIAFE/SCDP/SIGEPE 067.3 

Solicitação de alteração de status de curso de graduação no e-Mec 121.3 

Solicitação de alteração de status do curso de pós-graduação no e-Mec 131.3 

Solicitação de alteração no histórico escolar de aluno de especialização 144.41 

Solicitação de alteração no histórico escolar de aluno de graduação 125.41 

Solicitação de alteração no histórico escolar de aluno de mestrado/doutorado 134.41 

Solicitação de análise de obra ao conselho editorial da Editora UFSM 061.1 

Solicitação de aproveitamento de disciplinas complementares de graduação (DCG) 125.23 

Solicitação de aproveitamento de vagas 023.01 

Solicitação de assistência técnica de informática 067.3 

Solicitação de autorização para abastecimento 042.4 

Solicitação de autorização para exceder carga horária limite de aluno de graduação 125.22 

Solicitação de bloqueio de matrícula no portal de aluno de graduação 125.22 

Solicitação de cadastramento e autorização de acesso ao SIE/SIAFE/SCDP/SIGEPE 067.3 

Solicitação de cadastro de bolsista de assistência estudantil 529.52 

Solicitação de cadastro e registro de documentação bibliográfica 062.2 

Solicitação de cancelamento de afastamento eventual no exterior 029.222 

Solicitação de cancelamento de afastamento para capacitação no exterior 029.222 

Solicitação de cancelamento de afastamento para capacitação no país 029.21 

Solicitação de cancelamento de afastamento para qualificação 024.3 

Solicitação de cancelamento de matrícula em disciplina de mestrado/doutorado 134.22 

Solicitação de cancelamento de substituição de chefia 024.121 
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Solicitação de cartelas para fotocópias 032 

Solicitação de compra de material de consumo 033.21 

Solicitação de compra de material permanente 033.11 

Solicitação de confecção de impressos 033.23 

Solicitação de conserto/instalação de ar-condicionado 041.52 

Solicitação de contratação de professor visitante 023.11 

Solicitação de contratação de trabalhadores terceirizados 029.5 

Solicitação de contratação/nomeação de docente 023.11 

Solicitação de correção de período de afastamento 024.4 

Solicitação de criação de e-mail institucional 067.3 

Solicitação de desenvolvimento de sistema 067.2 

Solicitação de desligamento de curso de especialização 144.251 

Solicitação de desligamento de curso de graduação 125.251 

Solicitação de desligamento de curso de mestrado/doutorado 134.251 

Solicitação de dispensa de licitação para locação de espaço para evento 041.15 

Solicitação de doação de materiais 033.13 

Solicitação de doação de materiais 035.2 

Solicitação de emissão de certificado de especialista 144.421 

Solicitação de emissão de portaria 021.2 

Solicitação de emissão de portaria de cargo em comissão 024.123 

Solicitação de emissão de portaria para comissão de seleção de curso de especialização 144.111 

Solicitação de emissão do passaporte 029.222 

Solicitação de empréstimo de equipamentos/patrimônio 033.13 

Solicitação de espaço de armazenamento digital 067.3 

Solicitação de exclusão de disciplina de plano de estudo de mestrado/doutorado 134.22 

Solicitação de exclusão de disciplina de programa de mestrado/doutorado 132.31 

Solicitação de férias 024.2 

Solicitação de hospedagem de site institucional 067.3 

Solicitação de informações de atividades e funções do órgão 019.01 

Solicitação de informações sobre veículos 042.91 

Solicitação de liberação de crédito orçamentário 051.14 

Solicitação de liberação de créditos adicionais 051.14 

Solicitação de liberação de encargos didáticos de disciplina de graduação 122.31 

Solicitação de liberação de servidor para realizar atividades da comissão de sindicância 025.11 

Solicitação de liberação de verbas/recursos 052.22 

Solicitação de licença 024.3 

Solicitação de limpeza, imunização e/ou desinfestação 041.54 

Solicitação de manutenção de extintor de incêndio 049.13 

Solicitação de manutenção de serviço de rádio 072.1 

Solicitação de matrícula semestral de curso de mestrado/doutorado 134.22 

Solicitação de matrícula semestral em disciplinas da especialização 144.22 

Solicitação de matrícula semestral em disciplinas de graduação 125.22 
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Solicitação de matrícula semestral fora do prazo em mestrado/doutorado 134.22 

Solicitação de migração curricular para aluno de graduação 125.22 

Solicitação de oferta de disciplina de graduação 122.31 

Solicitação de pagamento de despesas 029.222 

Solicitação de pagamento de despesas relativas à hospedagem e/ou alimentação 029.21 

Solicitação de pagamento de serviços prestados 052.22 

Solicitação de passagem direta do mestrado para o doutorado 134.19 

Solicitação de plano de estudo de mestrado/doutorado 134.22 

Solicitação de portaria para compor comissão/conselho/comitê 011 

Solicitação de prestação de contas 029.222 

Solicitação de projeção de gastos da unidade 051.11 

Solicitação de prorrogação de contrato de professor substituto 023.11 

Solicitação de prorrogação de prazo para conclusão de curso 125.26 

Solicitação de prorrogação do prazo do acordo/ajuste/contrato/convênio 004 

Solicitação de publicação de atos no diário oficial 060.1 

Solicitação de publicação de matérias em boletins 060.2 

Solicitação de quebra de pré-requisito 125.22 

Solicitação de realização de matrícula fora do prazo em curso de especialização 144.22 

Solicitação de redistribuição 023.14 

Solicitação de reforma/ recuperação/ restauração 041.41 

Solicitação de regime domiciliar de aluno de especialização 144.5 

Solicitação de registro de diploma de outra IES 125.422 

Solicitação de registro de projeto de pesquisa 231 

Solicitação de reintegração de aluno no ensino técnico e tecnológico 456.19 

Solicitação de relatório de avaliação institucional 001 

Solicitação de remanejamento de servidor 023.13 

Solicitação de remoção de servidor 023.13 

Solicitação de repasse de recurso financeiro 051.21 

Solicitação de restituição de vínculo de aluno de especialização 144.19 

Solicitação de restituição de vínculo de aluno de graduação 125.19 

Solicitação de restituição de vínculo de aluno de mestrado/doutorado 134.19 

Solicitação de retificação de afastamento eventual no exterior 029.222 

Solicitação de retificação de afastamento eventual no país 029.21 

Solicitação de retificação de afastamento para capacitação no exterior 029.222 

Solicitação de retificação de afastamento para capacitação no país 029.21 

Solicitação de retificação de afastamento para qualificação 024.3 

Solicitação de retificação de nota de aluno de especialização 144.33 

Solicitação de retificação de nota de aluno de graduação 125.31 

Solicitação de retificação de nota de aluno de mestrado/doutorado 134.31 

Solicitação de retificação de substituição de chefia 024.121 

Solicitação de revisão de processo seletivo de mestrado/doutorado 134.115 

Solicitação de serviço telefônico 074.1 
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Solicitação de serviços de manutenção 036.2 

Solicitação de serviços de manutenção terceirizada 036.1 

Solicitação de serviços de vigilância 049.11 

Solicitação de substituição de chefia 024.121 

Solicitação de substituição de monitoria de aluno de graduação 125.612 

Solicitação de suplementação de recurso extraorçamentário 051.14 

Solicitação de suprimento de fundos 052.22 

Solicitação de suspensão de monitoria de aluno de graduação 125.612 

Solicitação de trancamento de disciplina de curso de graduação 125.241 

Solicitação de trancamento parcial de disciplinas de especialização 144.241 

Solicitação de trancamento parcial de disciplinas de mestrado/doutorado 134.241 

Solicitação de trancamento total de curso de graduação 125.242 

Solicitação de trancamento total de matrícula de aluno de especialização 144.242 

Solicitação de trancamento total de matrícula de aluno de mestrado/doutorado 134.242 

Solicitação de transferência de carga patrimonial 034.1 

Solicitação de transferência de servidor 023.13 

Solicitação de transferência patrimonial 033.13 

Solicitação de transporte 042.911 

Solicitação de transporte de material 034.3 

Solicitação de troca de turma de aluno de graduação 125.22 

Solicitação de uso de espaço físico 049.3 

Solicitação de vaga em disciplina de curso de especialização 142.31 

Solicitação de vaga em disciplina de curso de graduação 125.22 

Solicitação de vaga em disciplina de mestrado/doutorado 132.31 

Solicitação de verificação de autenticidade de diploma de mestrado/doutorado 134.424 

Solicitação limpeza/manutenção 042.4 

Solicitação/indicação de aluno para bolsa de iniciação científica 241 

Solicitação/indicação de aluno para estágio não obrigatório 125.62 

Tabela de temporalidade de documentos 063.61 

Termo Aditivo 004 

Termo de ajustamento de conduta (MPF) 091 

Termo de cedência/Contrato de permissão de uso de espaço público para realização de evento 041.15 

Termo de colação de grau 124.1 

Termo de colação de grau do ensino técnico 455.1 

Termo de compromisso da bolsa de intercâmbio de mestrado/doutorado 134.72 

Termo de compromisso de bolsista do programa de iniciação à docência 125.632 

Termo de compromisso de candidato a seleção de curso de especialização 144.112 

Termo de compromisso de candidato de mestrado/doutorado 134.112 

Termo de compromisso de entrega de certificado de capacitação 024.3 

Termo de compromisso de estágio não obrigatório de aluno de graduação 125.62 

Termo de compromisso de estágio promovido pela instituição 022.21 

Termo de compromisso de estágio promovido por outras instituições no Brasil 022.221 
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Termo de compromisso de estágio supervisionado de aluno de graduação 125.22 

Termo de compromisso de monitor para aluno de graduação 125.612 

Termo de compromisso de motorista 042.912 

Termo de compromisso do orientador e bolsista de iniciação científica 242 

Termo de concessão de bolsa de mestrado/doutorado 134.611 

Termo de conhecimento de integralização curricular de graduação 125.41 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em pesquisa com humanos 261.2 

Termo de contrato administrativo de professor substituto 023.11 

Termo de designação de companheiro 020.5 

Termo de doação de materiais 033.13 

Termo de doação de material 035.2 

Termo de eliminação de documentos 063.62 

Termo de recolhimento de documentos 063.63 

Termo de reconhecimento de dívida 052.22 

Termo de rescisão ou desligamento de estágio não obrigatório de aluno de graduação 125.62 

Termo de responsabilidade patrimonial 034.01 

Termo de retirada de equipamento 034.1 

Termo de solicitação de compras 033.21 

Termo de transferência de bens patrimoniais 034.01 

Termo de transferência de documentos 063.63 

Termo de transferência patrimonial 033.13 

Termos de compromisso de estágio obrigatório de aluno de curso técnico (contratos de estágio) 452.32 

Tese de doutorado 134.334 

Teste de suficiência em língua estrangeira para mestrado/doutorado 134.31 

Tíquete de transferência patrimonial 033.13 

Título eleitoral de aluno de especialização 144.43 

Título eleitoral de aluno de graduação 125.43 

Título eleitoral de aluno de mestrado/doutorado 134.43 

Trabalho de conclusão de curso (TCC) 125.32 

Trabalho escolar do aluno de graduação 125.31 

Trabalhos apresentados por técnicos do órgão 920 

 


