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1.  Campos a serem preenchidos:  

 

1.1. Órgão de Procedência:   

Nome e sigla do departamento que está enviando a documentação 

ao Arquivo Central. 

 Ex: 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas/PRODEGESP;  

Coordenadoria de Apoio Administrativo/CAA/CED; 

Secretaria de Cultura e Arte/ SECARTE 

 

1.2. Total de Folhas do Termo:  

Quantidade de folhas que compõem o termo, considerando a 

primeira e última folha.  

Ex:01/05 

 

1.3. Data:  

Mês/Ano que o termo está sendo elaborado. 

Ex: 09/2016 

 

 

1.4. Número do Termo:  

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

sequência de termos gerados ao ano. 

 

Observação : 

Caso o termo gerado seja referente a uma segunda remessa de 

documentos enviados  ao Arquivo Central durante o ano vigente, 

o número do termo será o de nº 02. 

Ex: 02  

Gênero: 

Indicar o gênero da documentação.  

Ex: Se o  documento  for  em  suporte físico (papel),  preencher o 

campo como gênero textual.  

COORDENADORIA DO ARQUIVO CENTRAL – CARC/ UFSC 

PROCEDIMENTO  DE NORMALIZAÇÃO DA CARC 

PREENCHIMENTO DE CAMPOS DO TERMO DE 

TRANSFERÊNCIA/RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS 

ABRANGÊNCIA: TODOS OS CAMPI  

DATA: JULHO DE 2017 



 

1.5. Tipo Documental  

Especificar o código de classificação correspondente ao assunto  

de acordo com a Tabela  de Temporalidade de Atividade Meio e 

Fim, bem como relacionar o Tipo Documental que está  sendo 

transferido/recolhido. 

003 – Relatórios de Atividades 

112.45 – Diário de Classe 

   

1.6. Datas-Limite: 

Data abrangente do tipo documental que está sendo relacionado 

(documento mais antigo ao mais recente). 

 

 Ex: (2009-2012) 

 

1.7. Número da caixa-arquivo:  

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

baseada na forma como os documentos estão ordenados 

internamente na caixa. 

O documento transferido/recolhido só será aceito se estiver 

acondicionado em caixa-arquivo. 

 

Ex: Caixa-Arquivo 

 

1.8. Descrição do Conteúdo:  

Relacionar os documentos que estão sendo 

transferidos/recolhidos. 

Listar de acordo com a ordenação em que os  documentos estão 

organizados. Ex: ordem cronológica crescente, ordem numérica ou 

alfabética. 

(Ver Imagens no final deste Procedimento) 

     Observações:  

Campo  de preenchimento não obrigatório.  

Utilizar quando necessário especificar alguma particularidade da 

documentação transferida/recolhida. 

 

 

1.9. Responsável pela Transferência/ Recolhimento: 

       Assinatura e carimbo do servidor vinculado ao setor.  



              Observações:  

No ato da  transferência/ recolhimento dos documentos, entregar o 

termo  em 02 vias devidamente assinadas. 

 

1.10. Data da Transferência/Recolhimento 

 Data de envio do material. 

 

 

1.11. Responsável pelo Recebimento 

Assinatura e carimbo do servidor vinculado ao Arquivo Central 

responsável pelo recebimento  da documentação no Arquivo 

Central.  

 

1.12. Data do Recebimento:  

O servidor vinculado ao Arquivo Central preencherá este campo 

somente após a conferência do material transferido.  

 

IMPORTANTE: 

 

O  Termo de Transferência/Recolhimento é  um documento de 

guarda permanente, segundo a Tabela de Temporalidade da UFSC 

– código 063.63. Para tanto, utilizar papel branco com ph neutro 

para a impressão dos mesmos, conforme determina a Resolução 

nº 42, de 9 de dezembro de 2014, que dispões sobre a análise do 

papel reciclado fabricado no Brasil para produção de documentos 

arquivísticos. 

 

 

Qualquer dúvida quanto ao preenchimento de campos não 

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

arquivocentral@contato.ufsc.br 

     

 

 

 

 

 

MODELOS DE TERMOS DE 

TRANSFERÊNCIA/RECOLHIMENTO PREENCHIDOS 

 

mailto:arquivocentral@contato.ufsc.br


 
Modelo de Termo de Transferência/Recolhimento 

Campo 1.9- Descrição do conteúdo: 

Nome do servidor em ordem alfabética 

Processos listados em ordem cronológica e numérica crescente 

 

 



 
Modelo de Termo de Transferência/Recolhimento 

Campo 1.9- Descrição do conteúdo: 

Processos listados em  ordem cronológica e numérica crescente 



Qualquer dúvida quanto ao preenchimento de campos não 

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

arquivocentral@contato.ufsc.br 

  

Florianópolis, Julho de 2017. 
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