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Ementa 
 
Apresentar e discutir a implantação da gestão de documentos e arquivos em 
instituições de saúde, de modo especial em laboratórios de pesquisa de referência 
e de hospitais. Faz parte do objetivo da disciplina, abordar as relações entre a 
gestão de documentos e programas institucionais voltados para a acreditação, a 
certificação, o sistema da qualidade e a gestão da informação.  Para isto, será 
traçado um painel da arquivologia brasileira contemporânea, procurando 
contextualizar a gestão de documentos, seus princípios teóricos e suas aplicações 
nas instituições de ciência e tecnologia em saúde. 
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