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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 
 

PLANO DE ENSINO 
 

Cabeçalho da Ficha 1  

Disciplina: GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVÍSTICA GP 116 
Natureza: Obrigatória Oferta: (X) Semestral (  ) Anual (  ) Modular Versão/revisão: 2016 

Pré-requisito: - não há Modalidade: () Presencial   ( x ) Totalmente EaD 

Carga Horária Total da disciplina: 30 Carga Horária em EaD: 0 Periodização: 4º semestre 

CH semanal 3,75  Padrão PD 2 Laboratório LB 0 Campos CP 0 Estágio ES 0 Orientação OR 0 
 

EMENTA (Unidade Didática)  

Histórico sobre o Arquivo; gestão de documentos; legislação pertinente; Leis 8.159/91 e 
12.527/2011, métodos para classificação e avaliação documental; gerenciamento eletrônico de 
documentos (GED)- conceitos; microfilmagem; arquivo e suas particularidades; materiais para 
arquivamento; segurança dos documentos; arquivos especiais e especializados; arquivos centralizados 
e descentralizados; preservação de documentos; sistemas e métodos de arquivamento. 

 

 

Ficha 2 (Parte variável) 

OBJETIVOS 

Geral: 

• Capacitar o aluno para desenvolver um planejamento arquivístico a partir da correta gestão documental, 
utilizando diferentes métodos de arquivamento. 
 

Específico 

• Conhecer as principais formas de organizar documentos para inseri-los no arquivo. 

 

Unidades do Programa 

a) Histórico sobre o Arquivo  
b) Gestão de documentos  
c) Legislação pertinente  
d) Métodos para classificação e avaliação 

documental;  
e) Tabela de temporalidade e Teoria das 

três idades 

f) Sistemas e métodos de arquivamento 
g) Materiais para arquivamento 
h) Segurança dos documentos  
i) Tipos de arquivos 
j) Preservação documental eletrônica 

 

 

DISCIPLINA 
Esta disciplina com carga horária total de trinta (30) horas será ofertada na modalidade remota, conforme 
Resolução 22/21 CEPE, “que regulamenta, em caráter excepcional, período especial para o desenvolvimento 
de atividades de ensino nos cursos de educação superior, profissional e tecnológica da UFPR, no contexto 
das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no País”.  
 
Na oferta de quarenta e cinco vagas (45), estão previstas quarenta (40) para o curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública e cinco (5) para o Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional. 
 
As teorias e propostas das tarefas serão totalmente assíncronas e estão respaldadas no disposto do artigo 
13 da Resolução 22/2021 onde pode ser lido que “as atividades didáticas remotas poderão variar desde 
totalmente assíncronas até totalmente síncronas”, no caso em tela as aulas serão disponibilizadas na 
plataforma UFPR virtual.  
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Contudo, está previsto no cronograma dois (2) encontros síncronos, o primeiro será no dia 03/05/2021, para 
apresentações e considerações a respeito da proposta de trabalho, e o segundo encontro síncrono está 
previsto para o período compreendido entre 28/06/21 a 02/07/21, oportunidade em que os discentes farão o 
esboço de um projeto de arquivo. 
 
Esta disciplina será ofertada no período compreendido entre (03/05/2021 a 13/07/2021), incluindo aqui o 
período de previsão de provas finais, conforme consta Resolução 22/2021 CEPE. Portanto, as atividades 
remotas assíncronas terão início na data de 03/05/2021 e finalizarão em 02/07/2021, totalizando nove (9) 
semanas, sendo uma (1) semana para ambientação e apresentações no Fórum, oito (8) semanas para 
atividades letivas. Há a previsão de uma (1) semana reservada para aplicação de exame final (se 
necessário).  
 

 

As unidades do programa serão disponibilizadas na UFPR virtual conforme cronograma: 

Data Atividade síncrona assíncrona 

04/05/21 a 07/05/2021 Período de ambientação – fórum de 

apresentações pessoais e expectativas a 

respeito da disciplina. 

1 hora 2 horas 

10/05/21 a 14/05/21 Módulo I – Gestão de documentos 

Documento como objeto de análise. 

-  2 horas 

17/05/21 a 21/05/21 Módulo II – avaliação e classificação 

Fases da gestão de documentos 

Órgãos consultivos 

- 2 horas 

24/05/21 a 28/05/21 Módulo III - tabela de temporalidade 

Elaboração tabela temporalidade documental 
- 2 horas 

31/05/21 a 04/06/21 Módulo IV – Documentos digitais  

Repositórios digitais 

Preservação digital 

Gestão do e-mail corporativo 

- 4 horas 

07/06/21 a 11/06/21 Módulo V – Introdução do estudo dos 

arquivos  

Métodos: alfabético, variadex e geográfico. 
Tarefa método alfabético 

 4 horas 

14/06/21 a 18/06/21 Módulo VI – Métodos 

numérico simples, dígito terminal, 

alfanumérico, duplex e Dewey. 

- 4 horas 

21/06/21 a 25/06/21 Módulo VII – organização documental 

diversa 

Fotografia como documento arquivístico 

Microfilmagem de documentos 

- 4 horas  

28/06/21 a 02/07/21 Módulo VIII – Projeto 

Elaboração da tarefa projeto de arquivo 

individual 

1 hora 4 horas 

    

Total atividades 

síncronas e 

assíncronas 

 2 h/aula. 28 h/aula 

Carga horária total  30 horas aulas 

   

05 a 07/07/2021 Correções e divulgação das médias finais  

08 a 12/07/2021 Preparação para provas finais.   

13/07/21 Aplicação de prova final.   

14/07/2021 Encerramento da disciplina   
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FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

 

A avaliação dos estudantes será feita ao longo da oferta da disciplina por meio de tarefas disponibilizadas na 

UFPR virtual, sendo: 

Tarefa Tabela Temporalidade (TTD) 10 pontos 

Tarefa método alfabético 10 pontos 

Projeto final  80 pontos 

Média final 100 pontos 

Caso o aluno não obtiver a média superior ou igual a 70, poderá fazer um Exame Final na data indicada no 

cronograma da disciplina. 

O registro de frequência será computado pela realização das tarefas (entregues no prazo) e acessos aos vídeos 

aula na plataforma UFPR virtual.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

MORAES, Paulo Eduardo Sobreira. OLIVEIRA, Vanderleia Stecce de. Gestão da informação e arquivística 
no contexto secretarial. Curitiba: Intersaberes, 2015. 
PAES, Marilena Leite. Arquivos: teoria e prática. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 
SANTOS, Vanderlei Batista dos. INNARELLI Humberto Celeste, SOUZA, Renato Tarciso Barbosa de. 
Arquivística Temas Contemporâneos. Distrito Federal: SENAC, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARTALO, Linete. MORENO, Nádina Aparecida. Gestão em Arquivologia: abordagens múltiplas. Londrina-PR: 

Eduel, 2008. 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos Permanentes: tratamento documental. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

RONDINELLI, Rosely Curi. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos: uma abordagem teórica da 

diplomática arquivística contemporânea. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

SCHELLENBERG. Theodore R. Arquivos Modernos: princípios e técnicas. Rio de Janeiro. Editora FGV, 2006. 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Disponível em CONARQ: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/dicionrio_de_terminologia_arquivstica.pdf> 

Tabela de Temporalidade Documental. Disponível em CONARQ: 
<http://conarq.gov.br/publicacoes-tecnicas/37-publicacoes/20-classificacao-temporalidade-e-destinacao-de-

documentos-de-arquivo-relativo-as-atividades-meio-da-administracao-publica.html> 

 
 
 

 Prof.ª Dr.ª. Zélia Freiberger Profª Drª.Marcia Regina Ferreira 
 Professora da disciplina Vice Coordenadora do Curso 
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