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Memorando Circular n.º 17/2017/ARA 

Araranguá, 20 de junho de 2017. 

 

 

 

À Comunidade Universitária do Centro Araranguá  

 

 

Assunto: Orientações sobre a guarda das avaliações de ensino no âmbito da Unidade 

 

 

  

1. Atendendo a Portaria nº 1.224 de 18 de dezembro de 2013 do Ministério da 

Educação, que institui as normas sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico das 

Instituições de Ensino Superior (IES), a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino 

Superior, aprovados pela Portaria AN/MJ nº 92, de 23 de setembro de 2011 e a consulta 

realizada ao Departamento de Administração Escolar (DAE), informamos à comunidade 

universitária do Centro Araranguá as novas orientações sobre a destinação das avaliações 

realizadas pelos estudantes que, atualmente, ficam sob a guarda dos professores.  

 

2.  A partir do segundo semestre de 2017, as atividades avaliativas: provas, 

exames, trabalhos, relatórios deverão ser devolvidas aos estudantes ao final do semestre 

depois de transcorrido o tempo legal de revisão de prova
1
. Desta forma, não há necessidade de 

armazená-la por cinco anos conforme orientação anterior. Os documentos que, porventura, 

não forem devolvidos podem ser eliminados após um ano do registro das notas. 

 

3. A orientação desta normativa encontra-se na Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais 

de Ensino Superior no item 125.3 – Avaliação Acadêmica: 

 

 

 

Quadro: Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos referentes à avaliação 

acadêmica  

                                                 
1
 Conforme art. 73 da resolução n.º 17/CUn/1997, é facultado ao aluno requerer revisão da avaliação, dentro de 

dois dias úteis, após a divulgação do resultado. 
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Fonte: Extraído da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-

Fim das Instituições Federais de Ensino Superior, aprovados pela Portaria AN/MJ nº 92, de 23 de setembro de 

2011. 

 

4.  Conforme quadro anterior, a devolução ao estudante deve ser imediata após o 

registro das notas. No entanto, respeitando os prazos da resolução n.º 17/Cun/1997, a 

orientação é que a devolução de todas as avaliações ocorra conjuntamente no final do 

semestre letivo. 

 

5.  Por fim, as avaliações guardadas no Arquivo Central da direção do Centro 

Araranguá serão eliminadas a partir desta data e não serão mais arquivados documentos desta 

natureza. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

PROF. EUGÊNIO SIMÃO 

Diretor do Centro Araranguá 

UFSC Araranguá  

 


