
INTRODUÇÃO À ARQUIVOLOGIA

Natureza do curso: optativo
Período: diurno e noturno
Código: 
Créditos: 5
Professor responsável: Ana Maria de Almeida Camargo

Ementa: com a perspectiva de subsidiar a prática do profissional de História no âmbito das 
instituições  de  custódia  de  documentos  (arquivos,  centros  de  memória  e  entidades 
congêneres),  como  pesquisador  ou  como  responsável  por  atividades  de  organização  e 
elaboração  de  instrumentos  de  acesso,  o  curso  introduz  princípios,  procedimentos 
metodológicos e conceitos básicos da Arquivologia, com ênfase em seu estatuto científico.
 

Programa:

• O documento de arquivo e sua natureza
• Tipologia das instituições de custódia de documentos
• História dos arquivos, da Diplomática e da Arquivologia 
• A gestão de arquivos numa perspectiva dinâmica e de continuidade: o ciclo vital dos 

documentos e os procedimentos típicos de cada fase
• Proveniência e ordem original
• Espécies e tipos documentais
• A questão da autenticidade
• Da teoria à prática: arranjo e descrição
• O direito à informação e suas limitações
• Políticas de arquivo e jurisdição arquivística

Métodos utilizados:

• aulas expositivas
• seminários
• pesquisa

Atividades discentes:

• leitura e discussão de textos
• análise de documentos
• participação em seminários



Critérios de avaliação:

• capacidade de sistematizar dados e de formular e transferir conceitos
• participação nas atividades propostas

Critérios de recuperação:
• trabalho e/ou prova escrita sobre um ou mais itens do programa
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