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PLANO DE ENSINO 2018.1 

(Atenção para todas as notas de rodapé) 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: CIN 7122 – ARQUIVO PERMANENTE 

CARGA HORÁRIA: 72h/aulas semestrais - 4h/aulas semanais (02 créditos teóricos e 02 práticos). 

OFERTA: Obrigatória ao Curso de Graduação em Arquivologia, Turma 06335, 6ª fase. 

EMENTA: Trata do conceito de respeito aos fundos como eixo das atividades de arranjo. O processo de 

elaboração e aplicação do arranjo. As relações entre a pesquisa histórica e os arquivos permanentes. 

Tratamento de acervos especiais. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Proporcionar um espaço de estudo, reflexão e prática sobre fontes documentais nos arquivos permanentes. 

 

2.2 Específicos 

2.2.1 Propiciar aos discentes noções do princípio da proveniência; 

2.2.2 Caracterizar as relações entre classificação, avaliação documental e arquivo permanente; 

2.2.3 Investigar as tendências de acesso e as correlações com elaboração de instrumentos de pesquisa; 

2.2.3 Fomentar a elaboração de conhecimentos a respeito do valor do arquivo histórico. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Arquivos Permanentes: conceitos e características; 

3.1.1 Definição, características gerais e específicas dos arquivos permanentes; 

3.1.2 Conceito de fundo e suas partes constitutivas; 

3.1.3 Informação e documento de arquivo. 

 

3.2 Classificação e arranjo em arquivos permanentes; 

3.2.1 Unidades de classificação e métodos; 

3.2.2 Classificação, arranjo e descrição de gêneros/suportes documentais. 

 

3.3 O arquivo permanente e a questão do acesso; 

3.3.1 Relação entre o acesso e as novas tecnologias; 

3.3.2 Públicos e usos; 

3.3.3 Ações culturais: produção e divulgação. 

 

3.4 Arquivo permanente como patrimônio. 

 

4 METODOLOGIA 

Para desenvolver os conteúdos da disciplina e subsidiar as atividades previstas serão utilizadas aulas 

expositivas, dialogadas e práticas, com atividades individuais e coletivas. 

 

5 AVALIAÇÃO 

Estão previstos como instrumentos de avaliação: apresentação e discussão da literatura nas aulas, nos 

seminários
1
 e prova. Para faltas em dia de avaliação ver Resolução 017/CUn, art.74, de 30/set./1997. Da 

                                                           
1
 A nota do seminário é única para todos os integrantes da equipe. Todos são co-responsáveis pela mesma (itens 

principais a serem considerados: domínio do conteúdo; capacidade de organização e exposição das ideias; integração 
do grupo; dinamicidade; adequação ao tempo previsto; entre outros). 
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composição das notas: frequência
2
 e participação nas aulas 10%; exercícios 15%; seminários 25%; provas 

50%. Para atividade de recuperação no final do semestre
3
: será considerado todo o conteúdo trabalhado no 

semestre letivo.  E a nota final constituída pela: média das avaliações, mais (+) prova de recuperação, 

divida (÷) por dois. 

 
6 CRONOGRAMA DE PREVISÃO DAS ATIVIDADES
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Conteúdo  Período Observações 

3.1 Arquivos Permanentes: conceitos 

e características; 

3.1.1 definição, características gerais e 

específicas dos arquivos permanentes; 

3.1.2 conceito de fundo e suas partes 

constitutivas; 

3.1.3 informação e documentação de 

arquivo. 

05 semanas 

(27/fev., 06/mar., 

13, 20 e 27/mar.) 

Recepção aos alunos, apresentação da 

disciplina (plano e cronograma). 

Atividades dirigidas; aulas expositivas, 

dialogadas e práticas. 

3.2 Classificação e arranjo em 

arquivos permanentes; 

3.2.1 unidades de classificação e 

métodos; 

3.2.2 classificação, arranjo e descrição 

de gêneros/suportes documentais. 

04 semanas 

(03, 10, 17 e 24/abr) 

Atividades dirigidas; aulas expositivas, 

dialogadas e práticas; visita de estudos, 

pesquisas, avaliação dia 10/04; 

apresentações dos seminários I
5
 dias 24 

(grupos 1, 2, 3 e 4) e 08/05 (grupos 5 e 6) 

50min. p/cada grupo. 

3.3 O arquivo permanente e a 

questão do acesso; 

3.3.1 relação entre o acesso e as novas 

tecnologias; 

3.3.2 públicos e usos para o documento; 

3.3.3 ações culturais: produção e 

divulgação.  

03 semanas 

(08, 15, e 22/maio) 

Atividades dirigidas; aulas expositivas, 

dialogadas e práticas (dias 22/05 na 

unidade selecionada para estudo). 

3.4 Arquivo permanente como 

patrimônio. 

05 semanas 

(29/maio, 05/jun., 12, 

19 e 26/jun.) 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas, 

atividades dirigidas. Prática na unidade 

selecionada para estudo 05/06). 

Apresentações dos seminários II
6
 - 12/06 

(grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6). Avaliação dia 

19/06. 

3.5 Atividades de revisão e 

recuperação. 

01 semana 

(03/jul.) 

Estudos, avaliação de recuperação e 

resultado final. 
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2
 Frequência 72h/aula = 100%. É obrigatória frequência mínima de 75% das aulas (conforme Resolução 017/CUn, art. 

69, de 30/09/97). O controle do número de faltas é de responsabilidade de cada estudante. 
3
 Para os alunos que obtiverem nova inferior a 6,0 (seis). 

4
 Pode ocorrer alguma alteração entre a data e a atividade programada, o que será previamente avisado. 

5
 Seminário I: pesquisa e estudo da fundamentação teórica, elaboração escrita (entregar antes do início da apresentação 

oral, não será aceita posteriormente), apresentação oral e discussão. Temas: 1- Arquivo permanente: arranjo, 

classificação e métodos; 2- Arquivo permanente: descrição e representação da informação orgânica; 3- Arquivo 
permanente: preservação e conservação; 4- Arquivo permanente: avaliação e tabela de temporalidade; 5- Arquivo 
permanente: acervos digitais e repositórios confiáveis; 6- Arquivo permanente: acesso, ações culturais, promoção e 
difusão. 
6
 Seminário II: a) análise de uma unidade de arquivo permanente (local escolhido pela equipe), pautada pela 

fundamentação teórica estudada no seminário I; b) apresentação do produto final da aplicação/prática no arquivo 
selecionado (entregar antes do início da apresentação, não será aceito em data posterior). Objetivo contribuir com a 
unidade pesquisada segundo a realidade encontrada e os respectivos temas: Arquivo permanente: 1- arranjo, 

classificação e métodos [...]; 2- descrição e representação da informação orgânica [...]; 3- preservação e conservação; 4- 
avaliação e tabela de temporalidade; 5- acervos digitais e respositórios confiáveis; 6- acesso, ações culturais, promoção e 
difusão. 
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