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Prevê‑se, ainda para o decurso do presente ano, a publicação do Guia
do Arquivo da Universidade de Coimbra (AUC).
Para os menos familiarizados com a terminologia, de acordo com as
Orientações para a Descrição Arquivística, Guia é um instrumento de descrição documental “que descreve um ou mais acervos documentais, ao nível
do fundo (historial da entidade produtora, estrutura interna da documentação, instrumentos de descrição documental disponíveis, bibliografia, etc.) ou
da colecção, fornecendo ainda informação de carácter geral e sumário sobre
as respectivas entidades detentoras” (DGARQ, 2007, p. 107).
O primeiro Guia de fundos do AUC foi publicado no Boletim do Arquivo
da Universidade de Coimbra em 1973. Elaborado há mais de quatro décadas, de acordo com as regras e os critérios arquivísticos vigentes na altura,
já há muito deixou de cumprir, integralmente, a sua função de instrumento de descrição e recuperação de informação, acima de tudo por estar já
muito incompleto.
O novo Guia é composto pela descrição sumária de, aproximadamente,
cinco centenas e meia de fundos documentais de outras tantas entidades
produtoras, que foram sendo incorporados no AUC desde os alvores da sua
existência – inicialmente, apenas, como Arquivo definitivo da Universidade
de Coimbra para, posteriormente, também assumir funções de Arquivo
Distrital e incorporar os fundos decretados por lei.
A descrição dos fundos foi normalizada à luz do corpo normativo nacional e internacional, nomeadamente ODAs e ISAD(G). A descrição dos campos
obrigatórios, obedecendo à sequência pré‑definida nas normas, permite tornar
as descrições autoexplicativas, dispensando a mediação do arquivista no acesso à informação, o que se revela de capital importância para as pesquisas
online. A descrição normalizada servirá, ainda, para auxiliar o investigador a
localizar as partes constituintes do arquivo de uma mesma Instituição, que se
encontrem dispersas por diversos Arquivos do país ou do mundo.
Aproveitando as potencialidades da web, como veículo de comunicação
instantâneo e global, o Guia será disponibilizado em suporte eletrónico,
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agilizando a consulta e o acesso imediato à informação, para além de permitir a impressão a todos os que permanecem fiéis ao suporte analógico.
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