
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Gestão de Documentos e Arquivologia Código: SEPT 006 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

Não há 

Co requisito: 

Não há 
Modalidade: ( ) Presencial ( x ) Totalmente EaD     

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Gestão de Documentos: conceito, legislações pertinentes, órgãos consultivos da gestão documental 

no Brasil. 

Arquivologia: Tipos de arquivos e materiais utilizados para disposição física de documentos, sistemas 

e métodos de arquivamento de documentos; preservação, conservação e prazos de guarda 

documental. Gestão de documentos eletrônicos e preservação da informação digital. 

 

DISCIPLINA 
 

Esta disciplina será ofertada na modalidade remota, conforme Resolução 59/2020 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”.  
 
Os conteúdos serão divididos entre um período inicial de ambientação e três (3) módulos, a saber: I) 
gestão de documentos; II) arquivologia; III) elaboração de projeto de arquivo e prova individual.  
 
As teorias e propostas das atividades totalmente assíncronas serão disponibilizadas na UFPR VIRTUAL 
conforme disposto no artigo 18 da Resolução 59/2020, no qual constam os ciclos de oferta das 
disciplinas. 
 
Esta disciplina será ofertada no período do ciclo 3, (10/08/2020 a 14/09/2020), conforme Res.59/20. 
Portanto, as atividades remotas assíncronas terão início na data de 10 de agosto de 2020 e finalizarão 
em 10/09/2020, cuja carga horária total é de 30 (trinta) horas aula. 
 

  
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 

Está previsto um período de 06 dias (10/08 a 16/08 de 2020) para ambientação no qual os alunos se 

apresentarão no fórum estabelecendo diálogos entre colegas e professora. A carga horária prevista para 

este período é de 04 horas. 
 

No primeiro módulo serão estudados: conceito de gestão de documentos (formato, gênero, tipo e espécie) 

e legislação pertinente à prática arquivística no Brasil, órgãos consultivos para implantação de arquivos 

(Conselho Nacional dos Arquivos – CONARQ e Arquivo Público do estado do Paraná). Ainda nesse 

módulo serão estudados os instrumentos de destinação de documentos arquivísticos: teoria das três idades 

e tabela de temporalidade documental. A carga horária deste módulo terá um total de oito (08) horas, 

divididos entre leitura textual, pesquisa no site do CONARQ e elaboração de uma atividade, cujo período 
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previsto será de 17/08 a 24/08 de 2020, totalizando sete (7) dias. 

 

O segundo módulo tratará do estudo dos arquivos, desde um breve histórico a tipos de arquivos: gerais, 

setoriais, especiais, especializados, físicos e eletrônicos e os principais métodos de arquivamento de 

documentos. Serão abordadas ainda nesse módulo a questão da preservação documental e a 

microfilmagem de documentos; documentos eletrônicos: origem, suporte, confiabilidade, preservação 

digital e gestão do email corporativo como prática arquivística. A carga horária total deste módulo será de 

dez (10) horas distribuídas entre atividades que envolvem leitura e realização de exercícios práticos, cujo 

período será entre 25/08 a 01/09/ de 2020, totalizando sete (7) dias. 

 

No terceiro módulo os alunos farão a elaboração de um projeto de arquivo, que exigirá os conhecimentos 

constantes nos módulos anteriores. O módulo finaliza com uma avaliação individual. A carga horária total 

deste módulo será de oito (08) horas aulas distribuídas em oito (8) dias de atividades que envolvem 

pesquisa para elaboração de um projeto e realização de prova individual. O período previsto para essas 

atividades será entre 02/09/2020 a 10/09/2020. 
 

OBJETIVO GERAL 

• O aluno deverá ser capaz de conhecer e aplicar métodos de controle da produção e uso e 

tramitação de documentos, bem como da organização de arquivos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Aplicar uma política de gestão documental para agilizar os processos de trabalho nas organizações 

contemporâneas. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A proposta desta disciplina está amparada pela Resolução 59/2020 de Ensino Remoto Emergencial 
(ERE) e será ministrada na plataforma UFPR VIRTUAL <https://ufprvirtual.ufpr.br>. O processo de ensino-
aprendizagem será mediado pela professora que disponibilizará materiais e conduzirá as atividades no 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA), além de fazer uso de outras formas de comunicação como por 
exemplo, o correio eletrônico (email) e grupo no whats app. 
 
No início dessas atividades à distância haverá um prazo para ambientação e apresentação pessoal – da 
professora e dos alunos. Nessa fase os alunos terão acesso ao guia do curso que estabelece objetivos, 
composição dos módulos e formas e critérios de avaliação.  
 
Os materiais didáticos serão produzidos pela docente na forma de textos e slides embasados em 
publicações nas obras e artigos científicos da área, além de disponibilizar também conteúdos de vídeos 
no youtube e indicação de leituras em artigos científicos. 
 
A docente contará com o apoio do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) do Setor de Educação 
Profissional e Tecnológica (SEPT/UFPR), cuja comissão tem por objetivo apoiar os professores nesse 
período especial. O controle de frequência dos alunos se dará por meio das postagens e das atividades e 
interações no fórum.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
No primeiro módulo haverá uma atividade denominada “elaboração de tabela de temporalidade documental” que 
valerá 10 pontos. Esta tabela poderá constar no projeto de arquivo a ser elaborado no terceiro módulo. 

 
No segundo módulo terá dois exercícios de prática arquivística – método alfabético e método geográfico, 
valendo 10 pontos cada um, portanto, num total de 20 pontos para essas atividades. 
 
No terceiro e último módulo o aluno deverá elaborar a prévia de um projeto de arquivo cuja atividade 
valerá 70 pontos. Ainda nesse módulo os alunos farão uma avaliação final individual que valerá 100 
pontos. 
 
Portanto, a média final na disciplina será obtida a partir da soma de todas as notas dividido por dois. O 
aluno será aprovado se obtiver média igual ou superior a 70 pontos e não exceder o limite de faltas.  
 
Quanto aos critérios que serão avaliados consta a entrega das atividades via UFPR virtual no prazo 

https://ufprvirtual.ufpr.br/


estabelecido e a interação com os colegas e professora no fórum de discussão, tanto para dirimir 
dúvidas, quanto para compartilhar os conhecimentos adquiridos na disciplina. 
 
No primeiro dia de aula o aluno receberá o “guia do curso” no qual constará todas as informações a 
respeito de cada módulo e suas formas de avaliação. Nesse guia constará um cronograma com as datas 
de todas as atividades, o período a carga horária de cada unidade didática e o tipo de avaliação com 
seus devidos critérios e pontuações. Tal instrumento visa nortear as atividades tanto da docente quanto 
dos discentes. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

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 (mínimo 05 títulos) 
 

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> 
 

 
 

 

Professor da Disciplina: Profª Drª Zélia Freiberger 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Profª Drª Juliana Passos. 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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