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PLANO DE ENSINO 2019.2 

(Atenção para todas as notas de rodapé) 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN7511 Fundamentos em Arquivologia 
Oferta: 5ª fase do Curso de Graduação em Arquivologia  
Carga Horária: 72 H/A -4 créditos (2 teóricos e 2 práticos) 
PROFª: Drª Eva Cristina Leite da Silva   -   e-mail: eva.cristina@ufsc.br 

EMENTA: Arquivologia: Natureza e função dos Arquivos. Profissional Arquivista. O documento 
arquivístico. Métodos e técnicas da Arquivologia.  
 
2 OBJETIVOS 
2.1 Objetivo Geral 
Compreender o desenvolvimento da Arquivologia e dos Arquivos. 
2.2 Objetivos Específicos 
2.2.1 Situar a arquivologia dentro do contexto social, econômico, político e cultural nos quais os 
documentos foram gerados;  
2.2.2 Identificar os suportes utilizados para o registro da informação nos diversos períodos 
históricos;  
2.2.3 Caracterizar o profissional arquivista. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1 Arquivologia 
3.1.1 História: origem dos arquivos e as fases da história dos arquivos e da arquivologia  
3.1.2 Conceitos: terminologia  
3.1.3 Profissional arquivista 
3.2 Registro da informação  
3.2.1 Métodos e técnicas 
3.2.2 Tipologia documental  
3.2.3 Armazenamento dos documentos: suportes. 
 

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 seminários1 e prova. Para faltas em dia de avaliação ver Resolução 017/CUn, art.74, 

de 30/set./1997. Da composição das notas: frequência2 e participação nas aulas 10%; seminários 

40%; provas 50%. 

Para atividade de recuperação no final do semestre3: 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. 

 

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

principais a serem considerados: normas acadêmicas para escrita (texto impresso e slides), domínio do conteúdo; 
capacidade de organização e exposição das ideias; integração do grupo; dinamicidade; entre outros; para apresentação 
oral também adequação ao tempo previsto). 
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 superior a 3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis). 

mailto:dptcin@cin.ufsc.br
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6 CRONOGRAMA DE PREVISÃO DAS ATIVIDADES 

Conteúdo  Período Observações4 

3.1 Arquivologia 
3.1.1 História: origem dos 
arquivos e as fases da 
história dos arquivos e da 
arquivologia  
3.1.2 Conceitos: 
terminologia  
3.1.3 Profissional arquivista 

Dias: 08, 09, 

15, 16, 22, 

23, 29 e 

30/08, 05, 

06, 12, 13, 

19, 20, 16 e 

27/09, 03 e 

04/10 

Recepção aos alunos, apresentação da disciplina 

(plano e cronograma). 

Atividades dirigidas; aulas expositivas, dialogadas e 

práticas, e visita técnica em unidade de informação. 

Avaliação dos conteúdos (dia 19/09). 

Desenvolvimento dos seminários, local livre (dia 

20/09). Prévia das apresentações dos seminários 

(26/09, 15 min. p/cada grupo). Finalização do 

desenvolvimento dos seminários 27/09 (local livre). 

Apresentações dos seminários (45min p/ cada 

grupo. Há disponibilização de datashow, demais 

equipamentos/recursos cada grupo será 

responsável): dia 03/10 grupos: 1- História da 

Arquivologia: perspectivas/correntes do pensamento 

arquivístico; e 2- Conceitos, princípios e funções 

arquivísticas. Dia 04/10 grupos: 3- O Profissional 

arquivista; e 4- Unidade de informação: arquivo, que 

espaço é este (estrutura, acervo e serviços)? 

3.2 Registro da 
informação 
3.2.1 Métodos e técnicas 
3.2.2 Tipologia documental  
3.2.3 Armazenamento dos 
documentos: suportes. 

Dias: 10, 11, 

17, 18, 24, 

25, e 31/10, 

01, 07, 08, 

14, 155, 21, 

22, 28 e 

29/11. 

Atividades dirigidas; aulas expositivas, dialogadas e 

práticas, e visita técnica em unidade de informação. 

Desenvolvimento dos seminários, local livre (dias 25 

e 31/10). Prévias dos seminários (01/11). 

Finalização dos seminários, local livre (07/11). 

Apresentações dos seminários II: dia 08/11 grupo 1- 

Evolução dos suportes documentais arquivísticos e 

armazenamento; grupo 2 – Tipologia documental; 

Dia 14/11 grupo 3 - Políticas nacionais de arquivos 

no Brasil: normativas CONARQ, etc.; grupo 4 

Repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq). 

Avaliação (22/11). 

Atividades de revisão e 

recuperação. 

Dias: 05 e 

06/12 

Avaliação de recuperação. 
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4
 Pode ocorrer alguma alteração entre a data e a atividade programada, o que será previamente avisado em sala de aula 

e, ou via fórum. 
5
 Feriado. Reposição de aula, atividade: análise escrita dos textos de Natália Tognoli e Luís Carlos Lopes, entrega do 

texto dia 21/11. 
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