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PREFÁCIO

P1. Um documento de trabalho foi elaborado por um grupo do Comitê de Boas Práticas e Normas
(CIA/CBPN). O grupo foi estabelecido na reunião da Seção Provisória de Normas Profissionais
e Boas Práticas em Berna, Suíça, em junho de 2005.

P2. O reconhecimento da importância das funções no contexto de produção dos documentos
levou o grupo a propor a elaboração de uma norma para a descrição de funções em sistemas
arquivísticos de informação. Para desenvolver esta norma, o grupo recorreu a modelos de
descrição e análise de funções correntemente aplicados em arquivos e gestão de documentos
na Austrália, Canadá, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos da América, bem como ao trabalho
internacional realizado pela International Organization for Standardization (ISO), como a
ISO 15489 – International Standard on Records Management (2001) e a ISO 23081 –
International Standard on Records Management Processes – Metadata for Records (2006-
2007). O grupo completou o documento de trabalho que foi discutido, emendado e ampliado
na reunião plenária do Comitê em Paris, em maio de 2006. Essa versão preliminar foi
divulgada junto à comunidade arquivística internacional para comentários. As contribuições
recebidas durante essa revisão em âmbito mundial foram levadas em conta na reunião
plenária do Comitê de Boas Práticas e Normas ocorrida em Dresden, em maio de 2007. O
atual documento é o resultado desse processo.
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1 ÂMBITO E OBJETIVO

1.1 Esta norma dá diretivas para a preparação de descrições de funções de entidades coletivas
associadas à produção e manutenção de arquivos.

1.2 O termo “função” é usado nesta norma para incluir não somente funções, mas também
qualquer uma das subdivisões de uma função, tais como subfunção, procedimento operacional,
atividade, tarefa, transação ou outro termo de uso internacional, nacional ou local. A norma
pode ser usada para descrever uma função ou qualquer de suas subdivisões.

1.3 A análise das funções de entidades coletivas é importante como base para muitas atividades
de arquivamento. Funções são reconhecidas, geralmente, como mais estáveis que estruturas,
que são freqüentemente mescladas ou transferidas quando ocorre reestruturação. Em
conseqüência disso, funções são apropriadas para servir como:

- uma base para o arranjo, classificação e descrição de documentos;

- uma base para a avaliação de documentos;

- uma ferramenta para a recuperação e análise de documentos.

1.4 A descrição de funções exerce um papel vital na explicação da proveniência de documentos.
As descrições de funções podem ajudar a situar os documentos com mais segurança no
contexto de sua produção e uso. Também ajudam a explicar como e por que documentos
foram produzidos e subseqüentemente usados, o propósito ou papel que foram destinados a
executar numa organização, e como se ajustavam a essa organização e se ligavam a outros
documentos por ela produzidos.

1.5 Descrições de funções e atividades podem ser usadas:

a para descrever funções como unidades em um sistema de descrição arquivístico;

b para controlar a criação e o uso de pontos de acesso em descrições arquivísticas;

c para documentar relações entre diferentes funções e entre essas funções e as entidades
coletivas que as exerceram e os documentos que geraram.

1.6 Descrições de funções devem complementar e suplementar descrições de documentos criadas
em conformidade à ISAD(G) e registros de autoridade elaborados de acordo com a
ISAAR(CPF). A guarda da informação sobre funções separada das descrições dos documentos
e dos registros de autoridade significa menos repetição de informação e permite a construção
de sistemas flexíveis de descrição arquivística.
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* Versão brasi leira: CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD(G): Norma geral internacional de
descrição arquivística, adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, Suécia, 19-22 de setembro
de 1999. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. 119 p. (Publicações Técnicas-AN, n. 49).

* * Versão brasileira: CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAAR(CPF): Norma internacional de registro
de autoridade arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional,
2004. 99 p. (Publicações Técnicas-AN, n. 50).

2 NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS

Nota: Esta lista inclui os anos de publicação das normas considerando as versões existentes
quando da conclusão da 1ª edição da ISDF, em 2008. Futuros leitores são encorajados a
tomarem por referência a última versão de cada norma.

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. ISAD(G): general international standard archival
description. 2. ed. Madrid: International Council on Archives, 2000.*

_____. ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,
Persons and Families. 2. ed. Vienna: International Council on Archives, 2004.**

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION. ISO 639-2: codes for the representation of
names of languages, Alpha-3 code. Geneva: International Standards Organization, 1998.

_____. ISO 999: information and documentation, guidelines for the content, organization
and presentation of indexes. Geneva: International Standards Organization, 1996.

_____. ISO 2788: documentation, guidelines for the establishment and development of
monolingual thesauri. Geneva: International Standards Organization, 1986.

_____. ISO 3166-1: codes for the representation of names of countries and their subdivisions,
part 1: Country codes. Geneva: International Standards Organization, 2006.

_____. ISO 3166-2: codes for the representation of names of countries and their subdivisions,
part 2: Country subdivision code. Geneva: International Standards Organization, 1998.

_____. ISO 3166-3: codes for the representation of names of countries and their subdivisions,
part 3: Code for formerly used names of countries. Geneva: International Standards
Organization, 1999.

_____. ISO 5963: documentation, methods for examining documents, determining their
subjects, and selecting indexing terms. Geneva: International Standards Organization, 1985.

_____. ISO 5964: documentation, guidelines for the establishment and development of
multilingual thesauri. Geneva: International Standards Organization, 1985.

_____. ISO 8601: data elements and interchange formats, information interchange,
representation of dates and times. Geneva: International Standards Organization, 2004.

_____. ISO 15489: information and documentation, records management, parts 1 and 2.
Geneva: International Standards Organization, 2001.

_____. ISO 15511: information and documentation, international standard identifier for libraries
and related organizations. Geneva: International Standards Organization, 2003.

_____. ISO 15924: information and documentation, codes for the representation of names of
scripts. Geneva: International Standards Organization, 2004.

_____. ISO 23081: information and documentation, records management processes, metadata
for records, parts 1 and 2. Geneva: International Standards Organization, 2006-2007.
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3 GLOSSÁRIO DE TERMOS E DEFINIÇÕES

O glossário a seguir é parte integrante desta norma. Os termos são definidos no contexto
das regras.

Atividade (activity) – Tarefa desempenhada por uma entidade coletiva para realizar cada
uma de suas funções. Pode haver várias atividades associadas a cada função. Em certos
casos, algumas atividades podem ocorrer sob diferentes funções. Atividades abarcam
transações que, por seu turno, produzem documentos. São exemplos (para a função de
recrutamento) seleção, lotação, monitoramento e avaliação.

Descrição arquivística (archival description) – Criação de uma representação precisa de
uma unidade de descrição e de suas partes componentes, quaisquer que sejam, pela apreensão,
análise, organização e registro de informação que sirva para identificar, gerir, localizar e
explicar materiais arquivísticos e o contexto e sistemas de documentos que os produziram.
Este termo também descreve os produtos desse processo.

Documento arquivístico (record) – Documento em qualquer forma ou suporte, produzido
ou recebido e mantido por uma organização ou pessoa no curso de negócios ou atividades.

Entidade coletiva (corporate body) – Organização ou grupo de pessoas que é identificado
por um nome particular e que atua, ou pode atuar, como uma entidade. Também inclui um
indivíduo agindo em nome de uma entidade coletiva.

Função (function) – Qualquer objetivo de alto nível, responsabilidade ou tarefa prescrita
como atribuição de uma entidade coletiva pela legislação, política ou mandato. Funções
podem ser decompostas em conjuntos de operações coordenadas, tais como subfunções,
procedimentos operacionais, atividades, tarefas ou transações.

Produtor (creator) – Qualquer entidade (entidade coletiva, família ou pessoa) que produziu,
acumulou e/ou manteve documentos arquivísticos no curso de sua atividade pessoal ou
corporativa.

Proveniência (provenance) – Relações entre os documentos e as organizações e/ou
indivíduos que os produziram, acumularam e/ou mantiveram e usaram no curso de suas
atividades pessoais ou corporativas. Proveniência é também a relação entre os documentos
e as funções que geraram a necessidade dos documentos.

Registro de autoridade (authority record) – Forma autorizada do nome combinada com
outros elementos de informação que identificam e descrevem a entidade nomeada, e pode
remeter para outros registros de autoridade relacionados.
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4 ESTRUTURA E USO DA NORMA

4.1 Esta norma determina o tipo de informação que pode ser incluída em descrições de
funções e fornece orientação sobre como tais descrições podem ser desenvolvidas em
um sistema arquivístico de informação. O conteúdo dos elementos de informação incluído
nas descrições será determinado pelas convenções e/ou regras que a instituição
arquivística adotar.

4.2 Esta norma consiste de elementos de informação, cada um dos quais contendo:

a nome do elemento de descrição;

b declaração do objetivo do elemento de descrição;

c enunciado da(s) regra(s) aplicável(eis) ao elemento; e

d onde cabível, exemplos ilustrando a implementação da regra.

4.3 Os parágrafos são numerados somente para objetivos de citação. Tais números não
devem ser usados para designar elementos de descrição nem para prescrever a ordem
ou estrutura dos recursos descritivos.

4.4 Os elementos de descrição estão organizados em quatro áreas de informação:

1 Área de identificação
(onde a informação visa identificar especificamente a função e define um ponto de acesso
normalizado);

2 Área de descrição
(onde se registra informação sobre a natureza e contexto da função);

3 Área de relacionamentos
(onde relações com outras funções são registradas e descritas);

4 Área de controle
(onde a descrição de uma função é especificamente identificada, e registrada a informação
sobre como, quando e por qual instituição arquivística a descrição foi criada e mantida).

4.5 Esta norma também fornece, no Capítulo 6, diretrizes para associar descrições de funções
a registros de autoridade que descrevem produtores de documentos e/ou a descrições
de documentos arquivísticos. Observe-se que uma dada descrição pode ser associada a
tantos registros de autoridade e/ou descrições de documentos quantos forem necessários.

4.6 O Apêndice B fornece exemplos integrais de descrições de funções compilados de acordo
com esta norma. Ver também o item 4.10.

4.7 Todos os elementos abrangidos por estas regras estão disponíveis para uso, mas os três
a seguir são essenciais:
– Tipo (elemento 5.1.1);
– Forma(s) autorizada(s) do nome (elemento 5.1.2); e
– Identificador da descrição da função (elemento 5.4.1).

4.8 A natureza da função e os requisitos do sistema particular ou rede no qual o preparador
de uma descrição trabalha determinarão quais dos elementos de descrição opcionais
serão usados em uma dada descrição de função e se esses elementos serão apresentados
em um formato narrativo e/ou estruturado.

4.9 Muitos dos elementos usados na descrição de uma função, em conformidade à presente norma,
podem servir como pontos de acesso. Regras e convenções para normalização de pontos de
acesso podem ser desenvolvidas nacionalmente ou para cada idioma. Vocabulários e
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convenções a serem usados na criação ou seleção do conteúdo dos dados para esses elementos
podem ser também desenvolvidos nacionalmente ou separadamente para cada idioma.

4.10 Os exemplos fornecidos na norma são ilustrativos e não prescritivos. Eles mais ilustram
do que ampliam as determinações das regras às quais estão ligados. Os exemplos ou a
forma em que estão apresentados não devem ser tomados como instruções. Para tornar
claro o contexto, cada exemplo é seguido pela indicação em itálico do nome da instituição
que o forneceu. Notas explicativas adicionais podem vir em seguida, também em itálico,
precedidas da indicação Nota.

4.11 Pretende-se que esta norma seja usada em conjunção com a ISAD(G) – Norma geral
internacional de descrição arquivística, 2. ed., a ISAAR(CPF) – Norma internacional de
registro de autoridade arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias, 2. ed.,
e com as normas nacionais de descrição arquivística. Quando essas normas são usadas
juntas, no contexto de um sistema ou rede de descrição arquivística, descrições de
funções serão associadas a descrições de documentos e a registros de autoridade, e
vice-versa. O Capítulo 6 fornece diretrizes sobre como essas associações podem ser
criadas. Para decidir quais elementos serão ou não repetidos, os arquivistas podem ser
guiados por normas nacionais.

4.12 Esta norma dispõe somente sobre parte das condições necessárias para apoiar o
intercâmbio de informação a respeito de funções. Um bem-sucedido intercâmbio
automatizado de informação sobre funções, em redes de computadores, depende da
adoção de um formato apropriado de comunicação pelas instituições nele envolvidas.
Esta norma pretende ser usada como base para o posterior desenvolvimento de formatos
de comunicação e/ou intercâmbio de dados, tais como XML DTDs e/ou esquemas.
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5 ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO DE UMA FUNÇÃO

5.1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO

5.1.1 Tipo

Objetivo:
Indicar se a descrição é de uma função ou de uma de suas subdivisões.
Regra:
Especifique se a descrição é de uma função ou de uma de suas subdivisões, de acordo com
a terminologia nacional ou internacional.

Exemplos:
Sub-function

Business process

Activity

Task

Transaction

5.1.2 Forma(s) autorizada(s) do nome

Objetivo:
Criar um ponto de acesso autorizado que identifique especificamente a função.
Regra:
Registre a(s) forma(s) autorizada(s) do nome da função. Use o âmbito territorial ou
administrativo da função, o nome da instituição que a desempenhou e outros qualificativos
apropriados para distingui-la de outras funções com nomes similares. Este elemento deve
ser usado em conjunção com o elemento Identificador da descrição da função (5.4.1).

Exemplos:
Student registration, Trinity College, Glasgow (activity)
Reino Unido, Glasgow University Archive services

Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion (activité)
França, Direction des Archives de France

Gestión de la investigación (función)
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra

Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (função)
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

5.1.3 Forma(s) paralela(s) do nome

Objetivo:
Indicar as várias maneiras em que a(s) forma(s) autorizada(s) do nome ocorre(m) em
outras línguas ou formas de escrita.
Regra:
Registre a(s) forma(s) paralela(s) do nome de acordo com quaisquer regras ou convenções
nacionais ou internacionais aplicadas pela instituição arquivística que criou a descrição,
incluindo quaisquer subelementos necessários e/ou qualificadores requeridos por essas
convenções ou regras. Especifique no elemento Regras e/ou convenções utilizadas (5.4.3.)
quais regras foram aplicadas.

5.1.4 Outra(s) forma(s) do nome

Objetivo:
Indicar quaisquer outros nomes para a função.
Regra:
Registre quaisquer outros nomes para a função.

Exemplos:
Enrolment
Matriculation
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Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

5.1.5 Classificação

Objetivo:
Classificar a função de acordo com um esquema de classificação.
Regra:
Registre qualquer termo e/ou código de um esquema de classificação. Registre o esquema
de classificação usado no elemento Regras e/ou convenções utilizadas (5.4.3).

Exemplos:
L100
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

4.2.1
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO

5.2.1 Datas

Objetivo:
Identificar a data ou período da função.
Regra:
Forneça uma data ou período que indique o começo e o término da função. Se a função é
contínua, não é necessária a data final.

Exemplos:
1857 - 1935
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

1988 - …
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

1987 - …
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

1853 - …
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.2.2 Descrição

Objetivo:
Fornecer informação acerca do objetivo da função.
Regra:
Registre de forma narrativa o objetivo da função.

Exemplos:
The registration of students on the College’s taught and research programmes.
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

Le Revenu minimum d’insertion (RMI) est une allocation française gérée par les conseils généraux
et versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou la mutualité sociale agricole (MSA), aux
personnes en âge de travailler, sans ressources ou ayant des ressources inférieures à un plafond
fixé par décret.
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion
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La gestión de la investigación cubre diferentes perspectivas:
- Promover la formación de investigadores a través de una serie de convocatorias de becas y
ayudas financiadas por la Universidad Pública de Navarra.
- Elaboración y gestión de la convocatoria de dotación de equipamiento científico de los grupos de
investigación de la Universidad Pública de Navarra. Asimismo, recogida y gestión de las solicitudes
de participación en convocatorias externas con el mismo objetivo.
- Elaboración de las convocatorias de premios de investigación y gestión en orden a la concesión
de los mismos.
- Gestión de la difusión de convocatorias de becas y ayudas de investigación de organismos
ajenos a la Universidad Pública de Navarra, así como de la recogida de solicitudes y posterior
envío al registro autorizado del organismo convocante.
- Gestión de las ayudas dirigidas a la organización de congresos, financiadas por la Universidad
Pública de Navarra.
- Gestión de los trámites necesarios para difundir la convocatoria y recoger las solicitudes de los
investigadores interesados en obtener ayudas del Gobierno de Navarra para la realización de
tesis doctorales y proyectos de investigación.
- Realización de los trámites necesarios con el fin de que los grupos de investigación participen en las
convocatorias de organismos externos que conceden ayudas destinadas a proyectos de investigación.
- Elaboración del catálogo de grupos de investigación, incluyendo el baremo para valorar la actividad
investigadora de cada grupo.
- Recoger la documentación que pone de relieve la trayectoria del personal investigador becario
de la Universidad Pública de Navarra.
- Elaboración de las convocatorias y gestión de diversas ayudas mediante las cuales la Universidad
Pública de Navarra promueve la investigación.
- Gestión de la participación de la Universidad en el marco de la convocatoria de los diferentes
programas promovidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Elaboración de las memorias de investigación.
- Comunicación a todos los sectores interesados de las convocatorias tanto públicas como privadas
que financian la actividad investigadora.
- Gestión de los trámites necesarios en orden a la celebración de las sesiones de la Comisión de
Investigación.
- Agrupar la documentación referente a los grupos de investigación en marcha en la Universidad
Pública de Navarra.
- Gestión de la investigación contratada.
- Gestión de organización de la infraestructura necesaria para el apoyo a los proyectos
empresariales universitarios.
- Asesoramiento y apoyo en la solicitud de participación en proyectos dentro de los Programas
Marco de I+D de la Unión Europea.
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

As ações de habilitação de condutor de veículo integram o sistema nacional de gestão e coordenação
de trânsito de pessoas, veículos e animais em vias terrestres, que é normalizado por legislação
federal, complementado por atos oficiais estaduais e municipais. A sua execução cabe ao
Departamento Nacional de Trânsito – Denatran e aos departamentos estaduais de trânsito.
A habilitação de condutor de veículo formaliza-se na emissão da Carteira Nacional de Habilitação
– CNH, seja pela primeira habilitação ou pela sua renovação, para cidadãos brasileiros e estrangeiros
habilitados ou não, com estada regular no Brasil.
Para obter a primeira habilitação, os candidatos que preenchem os requisitos definidos por lei,
submetem-se a exame teórico de legislação de trânsito, exame médico-psicológico e exame
prático de direção veicular de acordo com a categoria pretendida (condução de veículo motorizado
de duas ou três rodas, veículo motorizado de quatro rodas de passeio, veículo motorizado para
transporte de cargas e/ou passageiros).
A formação (preparação para os exames teórico e prático) dos candidatos à primeira habilitação
é realizada em centros de formação de condutores credenciados e fiscalizados pelo Detran-RJ.
Os exames médicos e psicológicos são realizados por clínicas credenciadas e fiscalizadas pelo
Detran-RJ.
Os exames teóricos de legislação são informatizados e  realizados nos postos de habilitação.
Na renovação da habilitação, são necessários apenas os exames teórico de legislação e médico-
psicológico.
Estão contemplados também os estrangeiros residentes ou com visto permanente, habilitados
nos países de origem, desde que signatários de convenções internacionais relacionadas a esta
função. Nestes casos, a habilitação do condutor é formalizada pela emissão de “CNH para
estrangeiro” ou de “Autorização provisória para estrangeiro dirigir”.
A obtenção da primeira habilitação corresponde à inscrição do condutor em cadastro nacional
através da atribuição de identificador numérico permanente.
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro



I S D F 1 9

5.2.3 História

Objetivo:
Fornecer uma história concisa da função.
Regra:
Registre de forma narrativa ou como uma cronologia a história do desempenho da função.
Pode ser incluída informação sobre como e por que a função foi realizada, os papéis exercidos
pelos responsáveis por serviços, departamentos, organizações e outras entidades no
desempenho da função e como isso mudou ao longo do tempo. Quando possível, forneça
datas como um componente integrante da descrição.

Exemplos:
A student had to produce various certificates before he could be enrolled at the College. These
certificates included a diploma or degree certificate or class tickets, a certificate from his local
presbytery showing he had passed its examinations, a certificate of character from the minister of
the congregation he attended and, up until 1901, an examination board certificate showing he
had passed the College entrance examination. Before enrolment, he also had to matriculate. By
resolution of the Senate in November 1857, the Librarian was charged with handling matriculations.
The student’s details were recorded in a register which served jointly as a matriculation record and
a library register. The student also had to pay a prescribed matriculation fee, initially set at 10
shillings, to the Treasurer. Students had to matriculate each year of their course. Following
matriculation, the Clerk of Senate examined the various certificates and drew up, presumably
using the information in the matriculation albums, a roll of all the matriculated and enrolled
students for the coming session. Students were grouped by year of study and the amounts of any
bursaries they had been awarded were also recorded. This list was submitted to the Senate and
recorded in the minutes between October and December.
Following the union of the College and the Faculty of Divinity at Glasgow University in 1935, all
students of the College henceforth matriculated at the University.
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

Le RMI vit le jour à Besançon en 1968 sous l’appellation « Minimum social garanti ». Des initiatives
locales testèrent le principe, comme à Rennes sous le nom de Complément local de ressources,
expérience conduite sur plusieurs années et qui contribua beaucoup aux dispositions légales suivantes.
La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 instituant le RMI, fut appliquée à partir du 15 décembre 1988.
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

La investigación en la universidad española constituye una actividad relativamente reciente, en
contraste con el modelo Humboltiano que se había extendido por Europa y Estados Unidos a lo
largo del siglo XIX. En esos países, las universidades evolucionaron hacia una combinación de
docencia con investigación, y con el tiempo fueron consolidando un modelo de organización colectivo
en departamentos vertebrados sobre una disciplina. En España la ejecución directa de la investigación
se inició en los años del franquismo a través de centros de investigación creados y dependientes
de los diferentes ministerios, al tiempo que el modelo universitario español estaba firmemente
asentado en la docencia. De hecho, la función investigadora en la universidad no se inició hasta
la creación de los primeros grupos de investigación a finales de la década de los años sesenta del
siglo pasado, si bien con una dotación de medios destinados a I+D muy limitada.
El panorama cambió con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 y de la
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica de 1986 – conocida
como Ley de la Ciencia. Estas leyes supusieron un cambio de modelo, en el cual la investigación
y el servicio a la sociedad, por medio de la transferencia de tecnología, pasaron a representar
valores importantes, añadidos al tradicional de la formación por medio de la docencia. Así, la LRU
establecía la doble dimensión de las universidades como centros docentes y como centros de
investigación, y reconocía la investigación como actividad básica del personal universitario, organizado
en departamentos, y regida por criterios de calidad investigadora. Asimismo, la LRU introdujo
incentivos a la realización de I+D con contrato o en colaboración con el sector privado, estableciendo
lazos con el entorno productivo como complemento a la financiación por las Administraciones Públicas.
Con la promulgación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, una parte muy significativa
del esfuerzo español en I+D se desarrolla en el marco de la institución universitaria, hasta el
punto de que la mayor parte de los investigadores españoles se hallan en las universidades y que
los profesores universitarios dedican una parte significativa de su tiempo de trabajo a la
investigación, incentivada mediante incrementos retributivos.
En la perspectiva actual, la investigación es una función característica y esencial de la institución
universitaria, actuando como fundamento de la docencia. Entre otros aspectos, la LOU reconoce y
garantiza la libertad de investigación – auténtico motor para el desarrollo de la investigación
científica, técnica y artística, básica y aplicada –, considerada como un derecho y deber del
profesorado universitario, desarrollada tanto a título individual como en grupos de investigación,
departamentos e institutos de investigación.
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En definitiva, la investigación busca contribuir al avance y la transferencia del conocimiento, a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y a la competitividad de las empresas.
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

As primeiras autorizações para condutores de veículos na cidade do Rio de Janeiro foram emitidas no
século XIX, pela Inspetoria de Veículos, criada em 1853 e subordinada à Chefia de Polícia da capital.
Essas autorizações habilitavam os condutores de veículos particulares e de transporte público,
permitindo a verificação por parte das autoridades da observância das posturas municipais relativas
à circulação de veículos na cidade.
A partir de 1907, os procedimentos administrativos de habilitação de condutor passaram a diferenciar
os motoristas amadores dos profissionais. E, em 1913, foi emitida a primeira carteira de habilitação
para condutor de veículo automotor.
Com a instituição do primeiro Código Nacional de Trânsito em 1941, posteriormente substituído
por um segundo código em 1966, a habilitação de condutor de veículos passou a ser uma função
normalizada e gerida pela administração federal e executada, por delegação, por órgãos executivos
estaduais, os Detrans.
Em 1967, constituía-se o Sistema Nacional de Trânsito, integrado pelo Conselho Nacional de
Trânsito, pelos Conselhos Estaduais de Trânsito, pelos órgãos executivos de trânsito da União,
estados, Distrito Federal e municípios, pelas polícias militares dos estados e do Distrito Federal,
pela Polícia Rodoviária Federal e pelas Juntas Administrativas de Recursos e Infrações.
Com a criação do RENACH – Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, em 1967, implantou-se
um cadastro nacional de condutores de veículos habilitados nas unidades da federação.
Em 1997 foi instituído o atual Código Nacional de Trânsito, que também dispõe sobre a matéria.
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.2.4 Legislação

Objetivo:
Identificar a base legal da função.
Regra:
Registre qualquer lei, diretiva ou título que cria, altera ou extingue a função

Exemplos:
Joint Stock Companies Act, 1856; Companies Act, 1862; Companies Act, 1900; Companies Act,
1907; Companies (Consolidation) Act, 1908; Companies Act, 1928; Companies Act, 1929;
Companies Act, 1947.
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Corporate body management, Fraser Sons & Co. Ltd.

La loi du 18 décembre 2003 modifie les modalités de gestion du RMI. Elle transfère notamment
la responsabilité du pilotage du dispositif aux conseils généraux.
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Decreto Foral 68/1995, de 13 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Pública de Navarra.
Decreto Foral 110/2003, de 12 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Pública de Navarra.
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

Legislação em vigor:
BRASIL. Lei n. 9503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 249, de 6 de setembro de 2007.
Regulamenta o procedimento de coleta e armazenamento de impressão digital nos processos de
habilitação ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 193, de 26 de maio de 2006. Dispõe
sobre a regulamentação do candidato ou condutor estrangeiro.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 192, de 5 de abril de 2006. Regulamenta
a expedição do documento único da Carteira Nacional de Habilitação com novo leiaute e requisitos
de segurança.
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CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 176, de 7 de julho de 2005. Regulamenta
a expedição da Carteira Nacional de Trânsito (CNH), Autorização para Conduzir Ciclomotores
(ACC) e Permissão para Dirigir.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 169, de 17 de março de 2005. Altera a
Resolução n. 168/04.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 168, de 14 de dezembro de 2004.
Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e
elétricos, a realização dos exames, e expedição de documentos de habilitação, os cursos de
formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências.
BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito Resolução n. 166, de 15 de setembro de 2004. Aprova as
diretrizes da Política Nacional de Trânsito.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 121, de 14 de fevereiro de 2001. Altera
o anexo da resolução Contran n. 66/98 que institui tabela de distribuição de competências dos
órgãos executivos de trânsito.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 89, de 4 de maio de 1999. Altera a
Resolução n. 74/98, que regulamenta o credenciamento dos serviços de formação e processo de
habilitação de condutores de veículos.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 80, de 19 de novembro de 1998. Dispõe
sobre os exames de aptidão física e mental e os exames de avaliação psicológica.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 74, de 19 de novembro de 1998.
Regulamenta o credenciamento dos serviços de formação e processo de habilitação de condutores
de veículos.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 66, de 23 de setembro de 1998. Institui
tabela de distribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 51, de 21 de maio de 1998. Dispõe
sobre exames de aptidão física e mental e os exames de avaliação psicológica.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 30, de 21 de maio de 1998. Dispõe
sobre campanhas permanentes de segurança no trânsito.
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (Brasil). Resolução n. 21, de 17 de fevereiro de 1998. Dispõe
sobre o controle, guarda e fiscalização dos formulários destinados à documentação de condutores
e de veículos.
RIO DE JANEIRO. Decreto-lei n. 46, de 25 de março de 1975. Dispõe sobre os serviços de
administração de trânsito do estado do Rio de Janeiro, autoriza a criação do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro.

Legislação anterior:
BRASIL. Decreto n. 62.127, de 16 de janeiro de 1968. Aprova o Regulamento do Código Nacional
de Trânsito.
BRASIL. Decreto-lei n. 237, de 26 de fevereiro de 1967. Modifica o Código Nacional de Trânsito.
BRASIL. Lei n. 5108, de 21 de setembro de 1966.  Institui o Código Nacional de Trânsito.
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.3 Área de relacionamentos

5.3.1 Forma(s) autorizada(s) do nome/Identificador da função relacionada

Objetivo:
Fornecer a(s) forma(s) autorizada(s) do nome e qualquer identificador específico da função
relacionada.
Regra:
Registre a(s) forma(s) autorizada(s) do nome e o identificador específico da função.

5.3.2 Tipo

Objetivo:
Indicar se o relacionamento é estabelecido com uma função ou com uma de suas subdivisões.
Regra:
Especifique, de acordo com a terminologia nacional ou internacional, se o relacionamento é
estabelecido com uma função ou com uma de suas subdivisões.

5.3.3 Categoria do relacionamento

Objetivo:
Identificar a categoria geral do relacionamento entre a função e a função relacionada.
Regra:
Registre uma categoria geral que sirva para o relacionamento. Use categorias gerais prescritas
por regras e/ou convenções nacionais ou uma das três categorias seguintes:
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- hierárquico (por exemplo, função/atividade; atividade/função)
Um relacionamento hierárquico é um relacionamento entre uma função e qualquer de suas
subdivisões, como subfunções, procedimentos operacionais, atividades, tarefas ou
transações.
- temporal (antecessor para sucessor ou vice-versa)
Um relacionamento temporal é aquele em que uma função sucede ou é sucedida por outra.
- associativo
Um relacionamento associativo é uma categoria geral para relacionamentos não abrangidos
por nenhuma das categorias anteriores.
Registre no elemento Regras e/ou convenções utilizadas (5.4.3) a tipologia usada para
descrever o relacionamento.

5.3.4 Descrição do relacionamento

Objetivo:
Fornecer uma descrição específica da natureza do relacionamento.
Regra:
Registre uma descrição precisa da natureza do relacionamento entre a função e a função
relacionada.

5.3.5 Datas do relacionamento

Objetivo:
Indicar o período de relacionamento da função com a função relacionada.
Regra:
Registre, quando aplicável, as datas de início e fim do relacionamento. Especifique no elemento
Regras e/ou convenções utilizadas (5.4.3) quaisquer sistemas de normalização de datas
utilizados, por exemplo, a ISO 8601.

Exemplos:

Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow
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França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion
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Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro
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5.4 ÁREA DE CONTROLE

5.4.1 Identificador da descrição da função

Objetivo:
Identificar especificamente a descrição da função no contexto em que será utilizada.
Regra:
Registre um identificador específico da descrição, de acordo com convenções locais e/ou
nacionais. Se a descrição é para uso internacional, registre o código do país no qual a
descrição foi criada, de acordo com a última versão da ISO 3166: codes for the representation
of names of countries. Quando o produtor da descrição for uma organização internacional,
forneça o identificador da organização em lugar do código do país.

Exemplos:
C0507-F003-008
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

FR/DAF/0000000020
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

ES UPNA L100
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

BR.Detran-RJ/4.2.1
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

Exemplos de códigos de países (a partir da ISO 3166)
AU Austrália
CA Canadá
ES Espanha
FR França
GB Reino Unido
ME Montenegro
MY Malásia
SE Suécia
US Estados Unidos

5.4.2 Identificadores da instituição

Objetivo:
Identificar a(s) instituição(ões) responsável(eis) pela descrição.
Regra:
Registre de maneira completa a(s) forma(s) autorizada(s) do nome(s) da(s) instituição(ões)
responsável(eis) pela produção, modificação ou disseminação da descrição ou, como
alternativa, registre um código reconhecido para a instituição.

Exemplos:
FR/DAF
Direction des Archives de France

BR/Detran-RJ
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

5.4.3 Regras e/ou convenções utilizadas

Objetivo:
Identificar as convenções ou regras nacionais ou internacionais aplicadas na criação da
descrição.
Regra:
Registre os nomes e, quando útil, as edições ou datas de publicação das convenções ou
regras aplicadas.
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Exemplos:
ISDF – International Standard for Describing Functions, 1st edition, International Council on Archives,
2008.
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

ISDF – Norme internationale pour la description des fonctions, 1re édition, Conseil international des
Archives, 2008.
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

ISDF – Norma internacional para la descripción de funciones, 1ª ed., Consejo Internacional de Archivos,
2008.
ISO 8601 – Elementos de datos y formatos de intercambio – Intercambio de información – Representación
de fechas y horas, 3ª ed., Ginebra: Organización Internacional de Normalización, 2004.
Cuadro de clasificación de documentos de la Universidad Pública de Navarra (sitio web del Archivo
General de la Universidad: http://www.unavarra.es/servicio/pdf/Codificacionclasificacion05.pdf)
(consultado el  8 de enero de 2008).
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISDF: norma internacional para descrição de funções.
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008. 76 p.
CÓDIGO de Classificação de Documentos de Atividades-Fim do Detran-RJ. Atualizado pela portaria
Pres-Detran-RJ, de 22/11/2004.
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.4.4 Status

Objetivo:
Indicar a situação da redação, de maneira que os usuários possam compreender o atual
status da descrição.
Regra:
Registre o status atual da descrição, indicando se é uma versão preliminar, final, revisada
ou obsoleta.

Exemplos:
Final
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

Notice validée
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

Finalizado
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

Preliminar
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.4.5 Nível de detalhamento

Objetivo:
Indicar se na descrição foi aplicado um nível de detalhamento mínimo, parcial ou integral.
Regra:
Indique se a descrição oferece um nível de detalhamento mínimo, parcial ou integral de
acordo com regras ou diretrizes nacionais e/ou internacionais. Na ausência de regras ou
diretrizes nacionais, registros mínimos são aqueles que consistem somente dos três elementos
essenciais de um registro conforme à ISDF (ver 4.7), enquanto registros integrais são os
que fornecem informação para todos os elementos de descrição da ISDF pertinentes.
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Exemplos:
Full
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

Notice complète
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

Completo
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

Integral
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.4.6 Datas de criação, revisão ou obsolescência

Objetivo:
Indicar quando a descrição foi criada, revista ou considerada obsoleta.
Regra:
Registre a data em que a descrição foi criada e as datas de quaisquer revisões.

Exemplos:
Created October 2006
Revised October 2007
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

Date de création: 2007-05-11
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

Fecha de creación: 2008-01-08
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

2007-03
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.4.7 Idioma(s) e forma(s) de escrita

Objetivo:
Indicar o(s) idioma(s) e/ou sistemas de escrita usados para descrever a função.
Regra:
Registre o(s) idioma(s) e/ou sistemas de escrita da descrição.

Exemplos:
English: eng
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

Français: fre
França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

Español en escritura latina
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

Português
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro
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5.4.8 Fontes

Objetivo:
Indicar as fontes consultadas para descrição da função.
Regra:
Registre as fontes consultadas para o estabelecimento da descrição da função.

Exemplos:
College Calendar of the Free Church of Scotland
College Calendar of the United Free Church of Scotland
College Calendar of the Church of Scotland
Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

Site Vie-publique.fr (www.vie-publique.fr), consulté en mars 2007
France, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

BRICALL, Josep. Informe Universidad 2000. Barcelona: España, marzo de 2000. (Sitio web
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas: http://www.crue.org/informeuniv2000.htm)
(consultado el 8 de enero de 2008)
SANZ MENÉNDEZ, Luis. La investigación en la universidad española: la financiación competitiva de
la investigación, con especial referencia a las Ciencias Sociales y Económicas. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Unidad de Políticas Comparadas, Grupo de Investigación
sobre Políticas de Innovación, Tecnología, Formación y Educación – SPRITTE, julio de 2003. (Sitio
web del Centro Superior de Investigaciones Científicas: http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-
0306.pdf) (consultado el 8 de enero de 2008)
Manual de procedimientos administrativos. Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2003. (Sitio
web del Archivo General de la Universidad Pública de Navarra: http://www.unavarra.es/servicio/
archivo_proadmon.htm) (consultado el 8 de enero de 2008)
Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación

CARVALHO, Aurélia Maria Pinheira de; MENDONÇA, Leila Lobo de (Coord.). Sinais do Rio: a trajetória
do Detran e de seus antecessores. Rio de Janeiro: Detran-RJ, 2004.

Portal do Detran-RJ
http://www.detran.rj.gov.br

Sítio do Conselho Nacional de Trânsito
http://www.denatran.gov.br/contran.html

Sítio do Departamento Nacional de Trânsito
http://www.denatran.gov.br
Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro

5.4.9 Notas de manutenção

Objetivo:
Documentar a criação e alterações da descrição.
Regra:
Registre notas relevantes sobre a criação e manutenção da descrição.

Exemplos:
Description prepared and revised by Victoria Peters, Glasgow University Archive Services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

Notice rédigée par Claire Sibille (Direction des Archives de France)
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion

Descripción elaborada por Joaquim Llansó Sanjuan (Archivo General de la Universidad Pública de Navarra).
Nota: Para a função Gestión de la investigación

Descrição preparada por: Marilia Cabral Xavier e Jéssica Moura Dias Campos – Centro de
Documentação do Detran-RJ
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro
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6 RELACIONANDO FUNÇÕES A ENTIDADES COLETIVAS,
MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E OUTROS RECURSOS

A compreensão das funções das entidades coletivas é essencial para uma percepção integral
da proveniência. Os documentos arquivísticos têm uma relação fundamental com funções.
Eles são o produto direto do exercício de funções. Mais ainda, enquanto as relações entre os
documentos arquivísticos e as entidades coletivas podem flutuar ao longo do tempo em
razão das mudanças da estrutura administrativa e organizacional de uma entidade coletiva,
as relações entre os documentos e as funções permanecem constantes. Um sistema de
descrição arquivístico que inclua descrições de funções, descrições dos produtores e dos
próprios documentos dará mais conta, conseqüentemente, da proveniência.

Para tornar úteis as descrições de funções é necessário relacioná-las a descrições de entidades
coletivas e de documentos. Descrições de funções podem também ser relacionadas a outros
recursos de informação. Quando são feitos relacionamentos, é importante descrever a natureza
do relacionamento entre a função e o recurso. Esta seção fornece orientação sobre como tais
relacionamentos podem ser criados no contexto de um sistema de descrição arquivístico. Use os
três elementos abaixo para criar um relacionamento com a descrição de uma entidade coletiva,
um documento arquivístico ou qualquer outro recurso de informação. Os três elementos podem
ser reutilizados para criar qualquer quantidade de relacionamentos. Veja o Apêndice A para uma
representação gráfica dos relacionamentos possíveis de funções com entidades coletivas e
documentos.

6.1 Identificador e forma(s) autorizada(s) do nome/título do recurso relacionado

Objetivo:
Identificar especificamente o recurso relacionado e tornar possível o relacionamento da
descrição da função à descrição do recurso relacionado.
Regra:
Registre o identificador específico/código de referência e o título do recurso relacionado.

6.2 Natureza do relacionamento

Objetivo:
Identificar a natureza do relacionamento entre a função e o recurso relacionado.
Regra:
Descreva a natureza do relacionamento entre a função e o recurso relacionado. Para
relacionamentos com entidades coletivas, registre informações sobre como a entidade coletiva
realiza a função, por exemplo, de forma integral ou parcial, de acordo com a legislação e
seu mandato.

6.3 Datas do relacionamento

Objetivo:
Indicar as datas de duração do relacionamento entre a função e o recurso relacionado.
Regra:
Registre, quando relevante, as datas de início e fim do relacionamento.

Exemplos:
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Reino Unido, Glasgow University Archive services
Nota: Para a atividade Student registration, Trinity College, Glasgow

França, Direction des Archives de France
Nota: Para a atividade Gestion des allocataires du revenu minimum d’insertion
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1 El Vicerrectorado de Investigación se encarga de coordinar las diversas actividades relacionadas con la
investigación y el doctorado que se realizan en la Universidad, así como de la convocatoria, difusión y
tramitación de becas, ayudas, premios y proyectos de investigación. A este Vicerrectorado se encuentran
directamente v inculados e l  Servic io de Invest igac ión, la Of ic ina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI Navarra), el Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI), la Biblioteca, el Instituto de
Agrobiotecnología,  la Comis ión de Invest igac ión, la Comis ión de Doctorado y e l  Comité de Ét ica,
Experimentación Animal y Bioseguridad.

2 El  Servic io de Invest igac ión es la unidad administrat iva que, dependiente del  V icerrectorado de
Investigación, gestiona el censo y el catálogo de grupos de investigación, los datos de los grupos de
investigación en marcha y la actividad del personal investigador en formación (becarios y extranjeros). Al
mismo t iempo, gest iona los procesos relac ionados con proyectos de invest igación, transferencia de
conocimiento y difusión y gestión de convocatorias relacionadas con la actividad investigadora – nacionales
e internacionales, de financiación tanto pública como privada.

3 La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación es una unidad perteneciente al Vicerrectorado
de Investigación, cuyo objetivo es promover y gestionar las relaciones entre los investigadores de la
Univers idad y las empresas y ent idades, impulsando la transferencia de la oferta c ient í f ico-técnica
universitaria a los sectores productivos. Se ocupa básicamente de los contratos de investigación con las
empresas, de las patentes, de los proyectos de I+DT europeos, y de la detección de ofertas y demandas
tecno lóg icas .
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4 El Servicio de Apoyo a la Investigación es una unidad encuadrada en el Vicerrectorado de Investigación,
destinada a prestar servicios de técnica experimental a los grupos de investigación de la Universidad
Pública de Navarra y a las empresas públicas y privadas interesadas.

5 La Bibl ioteca universitaria es una unidad dependiente del Vicerrectorado de Investigación que actúa
como proveedora de fuentes necesarias para la generación y transmisión de conocimiento.

6 El  Inst i tuto de Agrobiotecnología es un centro de invest igac ión v inculado a l  V icerrectorado de
Investigación en el que se l levan a cabo investigaciones en el terreno de la f is iología, bioquímica y
biología molecular de plantas.

7 La Comisión de Investigación es un órgano contemplado en los Estatutos de la Universidad Pública de
Navarra, cuyas funciones son: a) proponer al Consejo de Gobierno la distribución del presupuesto de
investigación; b) planificar la adquisición y util ización de la infraestructura universitaria de apoyo a la
investigación; c) proponer la convocatoria y adjudicar becas y ayudas a la investigación; d) elaborar la
memoria anual de las actividades de investigación de la Universidad; e) sol ic itar, real izar y difundir
estudios que permitan a las entidades públicas y privadas conocer los aspectos de la actividad investigadora
de la Universidad a fin de establecer contratos de colaboración o aportar fondos; f) asesorar al Consejo de
Gobierno, departamentos e inst i tutos universitar ios en la planif icación, coordinación, propuestas de
estímulo y control del desarrollo de la investigación.
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8 La Comisión de Doctorado es un órgano contemplado en los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
con competencia en cuestiones que afecten a los programas de doctorado y a la realización de tesis doctorales.

9 El Comité de Ética, Experimentación Animal y Bioseguridad tiene las siguientes funciones: a) informar sobre
proyectos o trabajos de investigación que impliquen estudios en seres humanos, utilización de sus datos
personales o de muestras biológicas de origen humano, experimentación animal o empleo de agentes biológicos
u organismos genéticamente modificados; b) valorar proyectos de investigación que puedan afectar de modo
directo a los derechos fundamentales de las personas, al bienestar de los animales y a los intereses vinculados
a la defensa y protección del medio ambiente; c) velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de
investigación y experimentación; d) informar para los órganos de gobierno de la Universidad sobre los
problemas éticos relacionados con los apartados anteriores que puedan suscitar la investigación y la docencia;
e) promover el debate en la comunidad universitaria sobre cuestiones bioéticas de interés general; f) difundir
en la opinión pública las implicaciones éticas de los avances científicos y sus aplicaciones y ofrecer la
información precisa para comprender su alcance y sus posibles consecuencias.

Espanha, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra
Nota: Para a função Gestión de la investigación
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Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
Nota: Para a função Habilitação de condutor de veículo. Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro
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APÊNDICE A

Representação dos relacionamentos de funções com entidades coletivas e recursos
arquivísticos
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APÊNDICE B

Exemplos integrais

Os exemplos fornecidos são ilustrativos e não prescritivos. Eles ilustram possíveis aplicações ou
interpretações das regras. Os exemplos, ou a forma como são aqui apresentados, não devem ser
tomados como instruções. As regras nesta Norma especificam a entrada de dados em uma descrição
de função e não a saída ou formatos de apresentação para essa informação, já que para isso
existe uma infinita variedade de possíveis abordagens, todas podendo estar corretas de acordo
com as regras.
Mais exemplos integrais de descrições de acordo com a ISDF podem ser encontrados no sítio do
CIA em: www.ica.org.

Exemplo 1 – Descrição de atividade
Idioma da descrição: inglês (Reino Unido)
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Exemplo 2 – Descrição de atividade
Idioma da descrição: inglês (Reino Unido)
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Exemplo 3 – Descrição de atividade
Idioma da descrição: inglês (Reino Unido)
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Exemplo 4 – Descrição de atividade
Idioma da descrição: inglês (Reino Unido)
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Exemplo 5 – Descrição de função
Idioma da descrição: francês (França)
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Exemplo 6 – Descrição de função
Idioma da descrição: francês (França)
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Exemplo 7 – Descrição de subfunção
Idioma da descrição: espanhol (Espanha)
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Exemplo 8 – Descrição de atividade
Idioma da descrição: espanhol (Espanha)
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1 0 Expediente que recoge el proceso de elaboración del catálogo de grupos de investigación, incluyendo el
baremo para valorar la actividad investigadora del grupo.
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Exemplo 9 – Descrição de função
Idioma da descrição: espanhol (México)
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Exemplo 10 – Descrição de função
Idioma da descrição: português (Brasil)
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Exemplo 11 – Descrição de função
Idioma da descrição: francês (Costa do Marfim)
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Exemplo 12 – Descrição de função
Idioma da descrição: francês (Costa do Marfim)
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