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O crescente  volume de  documentos  no  cotidiano  das  Instituições  de
Ensino Superior é notório e tem demandado esforço e dedicação dos
servidores para se ter uma organização mínima com foco na recuperação
e acesso ao acervo documental. Tal contexto evidencia a urgência de se
implementar uma metodologia de Gestão de Documentos que possibilite a
organização desses documentos, de modo padronizado e funcional. Uma
metodologia  de  Gestão  de  documentos  consiste  em  um  conjunto  de
procedimentos  necessários  para  se  viabilizar  a  organização  dos
documentos, mapear o fluxo documental e consequentemente facilitar a
gestão e a ocorrência de seus processos de negócio. Esta pesquisa tem
como objetivo mapear os usos e as aplicações de metodologias de Gestão
de documentos em Instituições de Ensino Superior brasileiras, a partir de
uma  Revisão  Sistemática  de  Literatura.  Mais  especificamente,  (1)
Descrever as Metodologias de Gestão de Documentos mapeadas, a fim de
analisar  os  usos  e  as  aplicações  nas  Instituições  de  Ensino  Superior
brasileiras; (2) definir as características essenciais de uma Metodologia
de Gestão de Documentos e (3) definir os conceitos-chave vinculados
Gestão  de  Documentos  de  modo  a  contribuir  para  a  padronização
terminológica  da  área.  Para  a  fundamentação  teórica,  utilizaram-se
definições  e  caracterizações  de  conceitos  tais  como:  Documento,
Documento arquivístico, Gestão de Documentos, Gestão da Informação e
Metodologias para a Gestão de Documentos. Em termos metodológicos,
esta pesquisa se caracteriza como descritiva, adota abordagem qualitativa
e quantitativa e apresenta natureza básica e exploratória, sendo aplicada,
quanto  aos  procedimentos  técnicos,  uma  Revisão  Sistemática  de
Literatura. Em linhas gerais, constatou-se que, embora constituída por um
número  pequeno  de  publicações,  a  amostra  apresentou-se  de  modo
diversificado,  com  estudos  sob  diferentes  abordagens,  autores  em
colaboração,  aplicações  em  diferentes  instituições  do  Brasil,  com
predominância das regiões Sul e Sudeste e foi evidenciado o aumento no
número de pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos. Os resultados
revelaram a existência de 18 metodologias de gestão de documentos, as
quais foram agrupadas em quatro categorias: tecnológicas, gerenciais,
tratamento documental, métricas e mistas. As evidências indicaram que
essas metodologias se manifestam por meio de iniciativas isoladas, com
sugestões iniciais e envolvendo diferentes ferramentas e fundamentos,
sob  uma  abordagem  interdisciplinar.  Conclui-se  que  o  tema  é
relativamente  novo  e  as  propostas  de  metodologias  existentes  são
incipientes.  Todavia,  as  propostas  podem  indicar  subsídios  para  o
desenvolvimento de metodologias mais robustas e completas, capazes de
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