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Himno del Archivero 
 

A manera de un fiel centinela 
Custodiando un palacio real, 

Archiveros: cuidemos nosotros 
De la patria el más puro caudal. 

 
El caudal son los ricos infolios 

Donde esplende la luz del saber, 
Y en sus signos palpita y perdura, 
Cual un rito del alma, ¡el ayer…! 

 
El Archivo es un cofre sagrado 

En el caudal, como perlas del mar, 
Se acrisola un tesoro de siglos, 

¡Por quien juntos debemos velar! 
 

Gentes todas que amáis la cultura, 
Venid siempre a esta noble mansión, 

Donde muestra el tic-tac de los tiempos, 
Cual un viejo reloj, ¡la Nación! 

 
Rafael Ángel Barroeta 

  



RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar como a função classificação é abordada 
nos currículos e nos programas de ensino das disciplinas ministradas nos cursos de graduação 
em Arquivologia das universidades localizadas no sudeste do Brasil, de modo a identificar o(s) 
lugar(es) da função classificação na formação acadêmica do arquivista. Para tanto, apresenta os 
aspectos históricos, teóricos, metodológicos, terminológicos, técnicos e instrumentais que 
norteiam a função classificação a partir de uma revisão da literatura especializada. Em seguida, 
traça um panorama sobre o processo de institucionalização da Arquivologia no Brasil e da sua 
consolidação no espaço universitário do sudeste do país. Nesse sentido, realiza uma pesquisa 
histórica a respeito das estruturas institucionais, curriculares, disciplinares e programáticas dos 
cursos de graduação em Arquivologia abrigados nas instituições universitárias que compõem o 
campo empírico da pesquisa, a saber: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES); Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP); e Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). A metodologia científica aplicada se baseia no método 
crítico-reflexivo, possui abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, e utiliza fontes 
bibliográficas e documentais. Os resultados demonstram que: (I) o ensino arquivístico em 
classificação, entre fins da década de 1970 até a década de 1990, esteve focado na metodologia 
de arranjo e na sua relação com a descrição para organizar arquivos permanentes; (II) as 
atividades de classificação foram sendo abordadas sob a perspectiva da gestão de documentos 
e de uma abordagem integrada das fases de vida dos arquivos, a partir da década de 1990, 
provavelmente por influência da aprovação da chamada “Lei de Arquivos”; e (III) a função 
classificação, a partir da década de 2000, começa a constituir disciplinas obrigatórias dedicadas 
ao seu aprofundamento teórico-metodológico, em maior ou menor grau, nos currículos dos 
cursos de Arquivologia da UNIRIO, UFF, UFES e UNESP, com exceção da UFMG. 
 
Palavras-chave: Curso de Graduação em Arquivologia. Função Arquivística Classificação. 
História do Ensino Arquivístico em Classificação. 
 
  



ABSTRACT 

 

 

The present research has as general objective to analyze how the classification function is 
approached in the curricula and in the teaching programs of the disciplines taught in the 
undergraduate courses in Archival Science of the universities located in the southeastern Brazil, 
in order to identify the place(s) of the function classification in the archivist’s academic 
background. Therefore, it presents the historical, theoretical, methodological, terminological, 
technical and instrumental aspects that guide the classification function from a review of the 
specialized literature. Then, it gives an overview of the process of institutionalization of 
Archival Science in Brazil and its consolidation in the university space of the southeast of the 
country. In this sense, it conducts a historical research about the institutional, curricular, 
disciplinary and programmatic structures of the undergraduate courses in Archival Science 
housed in the university institutions that compose the empirical field of the research, namely: 
Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO); Fluminense Federal University 
(UFF); Espírito Santo Federal University (UFES); São Paulo State University “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP); and Minas Gerais Federal University (UFMG). The applied 
scientific methodology is based on the critical-reflexive method, has a qualitative, exploratory 
and descriptive approach, and uses bibliographic and documentary sources. The results 
demonstrate that: (I) the teaching of the classification function, between the late 1970s and the 
1990s, was focused on the arrangement methodology and its relation to t0he description for 
organizing permanent archives; (II) classification activities have been approached from the 
perspective of record management and an integrated approach to the archive’s life stages since 
the 1990s, probably influenced by the approval of the so-called “Law of Archives”; and (III) 
the classification function, since the 2000s, begins to constitute compulsory subjects dedicated 
to its theoretical and methodological deepening, to a greater or lesser extent, in the curricula of 
the archives of UNIRIO, UFF, UFES and UNESP, with exception of UFMG. 
 
Keywords: Archival Classification Function. Undergraduate Course in Archival Science. 
History of Archival Teaching in Classification.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Arquivologia é um campo científico autônomo relativamente recente, cujas bases 

epistemológicas foram inicialmente sistematizadas na obra “Manual de Arranjo e Descrição de 

Arquivos”, também conhecida como “Manual dos Holandeses”, publicada pela Associação dos 

Arquivistas Holandeses, no ano de 1898, o qual estabelecia o Princípio da Proveniência como 

referencial teórico-metodológico para a organização, arranjo e descrição dos documentos de 

arquivo. Além disso, alçava a Arquivologia ao status de uma disciplina científica independente 

da Diplomática, da Paleografia e da História. 

A formulação francesa do Princípio da Proveniência, “O Respeito aos 
Fundos”, surge como resposta a problemas práticos, do Fazer, se 
tornando um dos primeiros e talvez um dos principais princípios 
teóricos da área, um Saber, que quase cinquenta anos depois foi 
chancelado pelo Manual dos Holandeses (SCHMIDT, 2012, p. 108). 
 

O Princípio do Respeito aos Fundos, postulado na França, no ano de 1841, cuja autoria 

foi atribuída a Natalis de Wally, concebia a organização e a classificação dos documentos de 

arquivo a partir da noção de fundo, consistindo em “manter grupados, sem misturá-los a outros, 

os arquivos (documentos de qualquer natureza) provenientes de uma administração, de uma 

instituição ou de uma pessoa física ou jurídica; é o que se chama de fundo de arquivos dessa 

administração, instituição ou pessoa” (DUCHEIN, 1982, p. 14). 

Segundo Rousseau e Couture (1998), o surgimento do Princípio do Respeito aos 

Fundos ocorreu em reação à aplicação dos métodos de classificação bibliográficos (assunto, 

tema, alfabético, cronológico, geográfico, numérico, etc.) aos documentos de arquivo que 

ocasionavam graves e irrecuperáveis mutilações aos fundos. 

Sabemos agora que Natalis de Wailly acabava, com estas propostas, de dar 
uma personalidade disciplinar própria dos arquivistas fornecendo-lhes uma 
maneira original de abordar os arquivos, que permitia evitar os graves e 
irreparáveis erros que se cometiam desde há muito com a organização dos 
arquivos por assunto, por tema ou por outro qualquer fator. Assim nasceu a 
primeira componente do princípio da proveniência segundo a qual cada um 
dos fundos de arquivos é diferente dos seus semelhantes. Ao propor esta 
abordagem (reunião dos documentos consoante a pessoa física ou moral que 
os criou ou recebeu), Natalis de Wailly acaba de fazer sair a Arquivística da 
anarquia e, mais importante, instalava-se sobre uma base sólida que lhe 
permitiria, posteriormente, evoluir normalmente para o estatuto de disciplina 
(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 80). 
 

De acordo com Silva et al (2009), as classificações bibliográficas começaram a ser 

empregadas nos acervos arquivísticos a partir do final do século XVII, paralelamente ao 

despontar do pensamento filosófico iluminista que apregoava uma visão de mundo baseada no 
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racionalismo. Na tentativa de organizar a documentação visando a demanda de um público 

específico – os eruditos –, a organicidade da documentação e, por conseguinte, seu potencial 

informacional, foram comprometidos de forma permanente. 

Nos séculos XVII e XVIII, intensificou-se a procura dos arquivos, em função 
do chamado valor secundário da documentação [...]. As reclassificações 
temático-funcionais são uma consequência natural deste movimento de 
sistematização da informação. Por outro lado, a curiosidade teórica e o 
racionalismo iluminista vão conduzir os seus mentores para um conceito 
deturpado de realidade arquivística, responsável pelo desvio aberrante das 
classificações metódicas, de base intelectual. Desconhecedores da prática 
administrativa, muitos deles ir-se-ão ocupar da organização de arquivos, 
defendendo a classificação por matérias [...]. Desde o terceiro quartel de 
Setecentos e durante quase um século irão ser desarticulados importantes 
arquivos, cuja recomposição em muitos casos ficou comprometida (SILVA et 
al, 2009, p. 95-96). 
 

Os autores portugueses ainda explicam que as classificações de base intelectual, 

chamadas de classificações científicas, assentadas sob a teoria do conhecimento, continuaram 

a ser empregadas no decorrer do século XIX, de modo a atender à demanda ocasionada pelo 

historicismo positivista e o seu projeto de construção de uma memória coletiva proposta pelo 

Estado-Nação, ideal herdado da Revolução Francesa. 

Na mesma linha de pensamento, Heredia Herrera (1991a) afirma que: 

Nas suas origens, a Arquivologia, logo Arquivística, nasce unida à 
Diplomática, à Paleografia e à Biblioteconomia, o que ocasionará uma 
dependência negativa que atrasará sua própria delimitação, até o extremo de 
que em seus inícios se nutrirá da linguagem e metodologia daquelas. [...] A 
independência total não é alcançada até épocas muito próximas, quando se 
assume plenamente e se leva à prática a teoria de que os documentos podem 
ser organizados de acordo com a estrutura da instituição de onde procedem, 
de forma bem diferente dos livros nas bibliotecas, das coleções ou dos 
periódicos, com frequência temáticos, praticadas pelos historiadores 
(HEREDIA HERRERA, 1991a, p. 29, tradução nossa). 
 

O Princípio da Proveniência, por sua vez, é uma formulação prussiana datada do ano 

de 1881, que pode ser considerado um aprimoramento do princípio francês do Respeito aos 

Fundos, e consiste em “manter agrupados, sem misturá-los com outros, os documentos de 

qualquer natureza procedentes de uma entidade, seja ela uma administração pública, privada, 

uma pessoa, família [...], respeitando a estrutura ou classificação própria da dita entidade” 

(CRUZ MUNDET, 2001, p. 231, tradução nossa).  

Partindo dessa perspectiva prussiana, sistematizada e divulgada pelo “Manual dos 

Holandeses”, Heredia Herrera (2003) explica que o Princípio da Proveniência apresenta duas 

dimensões que se relacionam com a origem e com a ordem natural de acumulação do conjunto 

documental arquivístico, isto é, com sua proveniência e com sua ordenação interna. Portanto, o 
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Princípio da Proveniência exprime o contexto de origem/proveniência do conjunto documental, 

resultante da identificação histórica da entidade produtora; e o seu subsidiário, o Princípio de 

Respeito à Ordem Natural ou Ordem Original, reflete a estrutura interna, funções e atividades 

do organismo produtor. E disto depreende que a organização dos documentos de arquivo resulta 

das respectivas atividades de classificação e de ordenação. 

Dito isso, a autora afirma que “o Princípio da Proveniência, de Respeito aos Fundos 

ou de Respeito à Origem, e seu subsidiário de Respeito à Ordem Natural, têm sido até agora o 

principal princípio da Arquivística” (HEREDIA HERRERA, 2003, p. 8, tradução nossa). 

Assim, constatamos que o Princípio da Proveniência é um princípio teórico empregado 

para classificar documentos de arquivo, cujo objetivo é exprimir a organicidade do conjunto 

documental diferentemente das classificações bibliográficas que possuem uma metodologia de 

organização de documentos voltada para a recuperação temática do documento organizado 

dentro de coleções1. 

Nesse contexto, Sousa (2006) recorda que os Princípios da Proveniência e da Ordem 

Original se consolidaram no decorrer do século XX, ainda que essa dupla aplicação não fosse 

empregada de forma unânime. Para o autor, “a elaboração desses dois princípios marca, [...] a 

passagem da classificação com bases intuitivas para uma outra sedimentada no caráter e nas 

especificidades do objeto” (SOUSA, 2006, p. 138). 

De acordo com Gonçalves (1998), a classificação arquivística (e/ou o arranjo – questão 

terminológica que será abordada posteriormente) pode ser definida como uma operação lógica 

que consiste em criar categorias referentes à estrutura, funções, atividades-meio e atividades-

fim da entidade produtora, seja ela física ou jurídica, de modo a evidenciar as relações orgânicas 

existentes entre ela e os seus documentos. O produto final dessa operação se manifesta num 

instrumento denominado plano de classificação e/ou quadro de arranjo, no qual os documentos 

de arquivo são ordenados hierarquicamente em séries (arquivos correntes e intermediários) ou 

grupos (arquivos permanentes) até o nível do item documental, conforme sua composição 

estrutural e/ou funcional, podendo ser (ou não) nomeados com notações. 

Conforme Lopes (1996), a classificação arquivística objetiva exprimir o contexto 

orgânico-funcional do conjunto documental arquivístico. Mas, também, destaca-se por auxiliar 

na operacionalização da função arquivística avaliação, responsável pela conformação do 

patrimônio histórico-documental institucional e social, e da função arquivística descrição, que 

                                                 
1  Segundo Simões e Freitas (2013), a classificação bibliográfica engloba as atividades de catalogação descritiva 

e de indexação, podendo ser compreendida como a organização intelectual e física de documentos, informações 
e/ou conhecimentos, com vistas à recuperação do seu conteúdo temático, para fins culturais e/ou educativos. 
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funciona como intermediária entre a informação contida nos documentos e a satisfação das 

necessidades informacionais dos usuários. 

Assim, Lopes (1996) declara que: 

A operação de definir a classificação e aplicá-la às informações e acervos é 
matricial. Sem ela, qualquer outra operação descritiva ou avaliativa tenderá a 
fracassar. Mesmo no que se refere às atividades de preservação e restauração, 
a classificação é que permitirá definir a prioridade de procedimentos. Acervos 
guardados sem qualquer classificação estão no limbo do universo do 
conhecimento, porque não é possível acessá-los ao conteúdo informacional 
existente (LOPES, 1996, p. 98). 
 

Nesse sentido, evidenciamos que a classificação arquivística perpassa todo o labor 

profissional do arquivista, haja vista que assume um papel preponderante na epistemologia da 

Arquivologia. Recordamos que os seus desdobramentos foram responsáveis por alçar a 

Arquivologia ao posto de disciplina científica, visto que uma das primeiras obras elementares 

da área – o “Manual dos Holandeses” – foi compilada, em grande parte, pela urgência de um 

método classificatório que atendesse às especificidades inerentes ao documento de arquivo. E, 

da mesma forma, o marco teórico da área – o Princípio da Proveniência – foi formulado em 

razão da necessidade de se classificar documentos de arquivo a partir da entidade produtora. 

Em razão disso, entendemos que a cientificidade da Arquivologia está intrinsicamente 

ligada à função arquivística classificação, que emerge como uma operação fundamental para a 

manutenção dos princípios basilares da área e para a condução adequada das demais operações 

arquivísticas relativas à gestão e ao tratamento dos documentos de arquivo nas fases corrente, 

intermediária e permanente do seu ciclo de vida. Assim, defendemos sua preponderância frente 

às demais funções arquivísticas, haja vista que a classificação permeia todo o trabalho 

intelectual e técnico do profissional arquivista. 

A percepção da classificação arquivística como operação expoente e mantenedora das 

especificidades do documento arquivístico, e da Arquivologia como disciplina científica, 

ocasionou a demanda por capacitação de profissionais para atenderem às necessidades técnicas 

dos acervos documentais e das instituições arquivísticas. 

Tais questões tiveram início no período pós-Revolução Francesa, entre os anos de 

1789 e 1796, quando o Archives Nationales (Arquivos Nacionais, França) foi concebido e 

regulamentado, a fim de centralizar os arquivos provenientes dos órgãos do governo central, 

distrital, municipal e provincial, assim como os de igrejas, hospitais e famílias nobiliárquicas. 

A instituição emergiu imbuída de preservar o corpo documental referente aos direitos recém-

conquistados pelo projeto de construção de um Estado-Nação, a “Nova França”, que ocasionou 

a definição dos conceitos de memória e história, bem como a noção de patrimônio documental, 
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que serviram ao propósito de criar uma identidade nacional por meio dos documentos 

preservados (SCHELLENBERG, 2006).  

Com isso, tornou-se premente a criação de um curso voltado à formação e capacitação 

de profissionais para trabalhar com arquivos, o que ocorreu no ano de 1821, no âmbito da École 

Nationale des Chartes (Escola Nacional de Chartes, França), cujo currículo era balizado numa 

tradição historicista, formando arquivistas-paleógrafos (SILVA et al, 2009). 

Esse modelo influenciou a criação de arquivos nacionais e de cursos de capacitação 

em diversos países da Europa e das Américas. Especificamente no Brasil, o Arquivo Nacional 

(AN) foi fundado no ano de 1838, intitulado como Arquivo Público do Império. Os primeiros 

esforços da instituição para capacitar pessoal para o trabalho com arquivos tiveram início com 

a tentativa de criação de um Curso de Diplomática, no ano de 1911. Do mesmo modo, o 

primeiro curso superior em arquivos do país, intitulado Curso Permanente de Arquivo (CPA), 

foi implantado na instituição através do Decreto nº 44.862/1958, sendo inicialmente ministrado 

aos seus funcionários por meio do intercâmbio de informações com arquivistas estrangeiros e 

da tradução de importantes manuais sobre o saber-fazer arquivístico. O CPA recebeu mandato 

universitário pela atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no ano de 1973; e, 

pouco tempo depois, foi transferido para a atual Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO), no ano de 1977. 

Com inúmeras pesquisas e discussões sobre essa temática, Marques (2007) afirma que: 

A análise da trajetória da formação da Arquivística como disciplina no Brasil 
[...] é marcada pela necessidade de habilitação técnica de pessoal para o 
tratamento dos acervos produzidos/acumulados, sobretudo pelas instituições 
públicas brasileiras. Diante dessa necessidade de habilitação, a realização de 
diversos cursos pelo AN foi essencial para a implementação do CPA, que, por 
sua vez, subsidiou a conquista de espaços na Universidade, pela Arquivística. 
Nesse sentido, não resta dúvidas que essa conquista definiria os rumos e 
configuração da disciplina no Brasil (MARQUES, 2007, p. 171). 
 

Assim, é possível verificar que, a partir da década de 1970, houve um maior avanço 

do pensamento arquivístico no Brasil tanto no âmbito da produção e da comunicação do 

conhecimento científico quanto da educação continuada. Tais esforços foram empreendidos 

sobremaneira pela Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB (1971-2015), quanto à: 

criação e veiculação do periódico científico “Arquivo & Administração” (1972-2014); atuação 

na regulamentação das profissões de arquivista e técnico de arquivo, respectivamente, pela Lei 

nº 6.546/1978 e pelo Decreto nº 82.590/1978; e, mais ainda, promoção dos Congressos 

Brasileiros de Arquivologia, que funcionavam como fóruns de debates a respeito da inserção 
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de cursos de nível superior em Arquivologia em âmbito universitário e temas relevantes para o 

pensamento científico da área. 

Verifica-se, assim, que a formação profissional em Arquivologia no Brasil principiou 

com a criação de cursos técnicos no âmbito de uma instituição arquivística nacional (AN) e que 

sua institucionalização universitária ocorreu mediante o apoio de uma associação arquivística 

nacional (AAB). Na atualidade, existem dezesseis cursos universitários em Arquivologia no 

Brasil, distribuídos entre cinco macrorregiões, sendo todos bacharelados instituídos no âmbito 

de universidades públicas federais e/ou estaduais, entre os anos de 1977 e 2012. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos Cursos Universitários em Arquivologia por Macrorregiões 

Macrorregião Ano de Criação Instituição Universitária 

Sudeste 

1977 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 
1978 Universidade Federal Fluminense – UFF 
1999 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 
2003 Universidade Estadual Paulista – UNESP 
2008 Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

Sul 
 

1977 Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 
1997 Universidade Estadual de Londrina – UEL 
1999 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 
2008 Fundação Universidade do Rio Grande – FURG 
2009 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Centro-Oeste 1991 Universidade de Brasília – UNB 

Nordeste 
1997 Universidade Federal da Bahia – UFBA 
2006 Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 
2008 Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

Norte 
2008 Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
2012 Universidade Federal do Pará – UFPA 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
Então, perante a complexidade desse cenário e a expressividade assumida pela 

classificação arquivística no corpus científico da Arquivologia, interessa-nos sistematizar a 

trajetória histórica a respeito da conformação do ensino universitário em Arquivologia no 

sudeste do Brasil, de modo a verificar como os futuros arquivistas vêm sendo preparados para 

o mercado de trabalho, no que tange especificamente à função classificação, e se as dissonâncias 

teórico-metodológicas apontadas na literatura especializada da área interferem na sua formação 

acadêmica e profissional. Para tanto, objetivamos averiguar se: a classificação arquivística se 

constitui como uma disciplina específica dos cursos de graduação em Arquivologia analisados; 

os currículos demonstram a relevância da função para a singularidade profissional do arquivista 

e a sua interrelação com outras operações arquivísticas; e os programas de ensino das disciplinas 

selecionadas abrangem tanto questões teóricas quanto práticas dessa função arquivística. 
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Assim, a pesquisa tem como objetivo geral analisar como a função classificação é 

abordada nos currículos e nos programas de ensino das disciplinas ministradas nos cursos de 

graduação em Arquivologia das universidades localizadas no sudeste do Brasil, de modo a 

identificar o(s) lugar(es) da função classificação na formação profissional do arquivista.  

Nesse sentido, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar os aspectos históricos, conceituais, teóricos e metodológicos da função 

arquivística classificação; 

 Contextualizar o histórico de criação dos cursos de graduação em Arquivologia 

localizados na região do sudeste do Brasil;  

 Identificar conteúdos fundamentais, objetivos e marcos teóricos-metodológicos no 

ensino da função classificação nas universidades selecionadas; e 

 Comparar os cursos de graduação em Arquivologia presentes na região do sudeste do 

Brasil a partir da sua vinculação acadêmico-institucional, organização curricular e 

conteúdos programáticos relativos ao ensino da função arquivística classificação. 

Partimos de alguns pressupostos iniciais que acreditamos terem influenciado o ensino 

da função arquivística classificação em períodos de tempo específicos e que, portanto, orientam 

a análise realizada nessa pesquisa. São eles: 

 No decurso das décadas de 1970 e 1990, quando surgem os primeiros cursos superiores 

em Arquivologia no Brasil, o ensino da função classificação focalizava a metodologia 

de arranjo, possivelmente influenciada pela importação do modelo europeu que se 

preocupava com a organização dos arquivos permanentes em função do seu valor 

histórico; 

 Da década de 1990 em diante, especificamente a partir da aprovação da Lei nº 8.159, 

de 8 de janeiro de 1991, que determinava a responsabilidade do Poder Público na 

gestão documental dos arquivos públicos e privados, a ênfase dada ao ensino da função 

classificação se ampliou de arranjar os arquivos permanentes para gerir os arquivos 

correntes/intermediários, sendo compreendida como um instrumento de gestão de 

documentos; e 

 Da década de 2000 em diante, o avanço tecnológico ocasionado pelas tecnologias de 

informação e comunicação e, por conseguinte, a aproximação da Arquivologia com a 

Ciência da Informação, situou o ensino da função classificação na perspectiva da 

organização da informação e do conhecimento contido nos documentos de arquivo. 

Essa foi interlocução entre as áreas do conhecimento propiciou o surgimento de 

estruturas curriculares comuns aos cursos de graduação em Arquivologia, 
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Biblioteconomia e/ou Museologia, que foram sendo reunidos em departamentos 

redesignados como Departamento(s) de Ciência(s) da Informação. 

Pontuados os objetivos e os pressupostos da nossa investigação, faz-se necessário 

justificá-la. Para tanto, recordamos que a classificação arquivística destaca-se como uma 

operação que fundamenta e distingue todo o labor profissional do arquivista, porquanto está 

intimamente ligada à conformação científica da Arquivologia e à formulação do seu escopo 

teórico e metodológico. Posto isso, recordamos que seu estudo foi inicialmente motivado pela 

aplicação equivocada de métodos classificatórios estranhos às especificidades do documento 

de arquivo, que ocasionavam a perda da organicidade do conjunto documental. 

Nesse sentido, concordamos com Lopes (1997) e Sousa (2003; 2006) quando declaram 

que a classificação arquivística impera como função “matricial” da Arquivologia, pois 

salvaguarda as informações contidas nos registros documentais e auxilia na condução adequada 

das funções posteriores do trabalho de gestão arquivística. 

Apesar disso, Sousa (2006) relembra que “o reconhecimento da importância da função 

classificação não garantiu um aprofundamento e um cuidado maior com a questão” (SOUSA, 

2006, p. 133). E elenca elementos não solucionados de ordem terminológica e metodológica, 

tais como: a aplicação de termos diferentes para o processo classificatório arquivístico em 

conformidade com a fase do ciclo de vida documental (classificação e arranjo); a crença errônea 

na similaridade entre as atividades de classificação, ordenação e arquivamento; e a influência 

de áreas afins, como a Biblioteconomia e a História, quanto à aplicação equivocada de métodos 

classificatórios que não respeitam as especificidades do documento de arquivo, ocasionando a 

perda da organicidade. Também aponta peculiaridades concernentes às distintas vertentes do 

pensamento arquivístico nacional e internacional. 

Sousa (2003; 2006; 2008) prossegue afirmando que devido ao fato dessa operação ser 

envolta em dissonâncias terminológicas, metodológicas e operacionais, o seu arcabouço teórico 

se beneficiaria de uma maior interação com teorias de outros campos do conhecimento, haja 

vista que a práxis arquivística contemporânea possui desafios oriundos do aumento exponencial 

da informação, fomentado pelas novas tecnologias de informação e de comunicação, tais como: 

a iminência do novo suporte de inscrição eletrônico; o acúmulo de papéis pelas organizações; 

a instabilidade de funções/atribuições das empresas públicas e privadas; e o estímulo ao 

desenvolvimento social por meio do direito de acesso à informação. Nesse sentido, sublinha 

que a classificação arquivística assegura a transparência e o compartilhamento de informações, 

possibilita a plena cidadania por seus usuários, e respalda a tomada de decisões pelas 

organizações contemporâneas. 
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Esse cenário em que a classificação arquivística se apresenta como vital para a 

Arquivologia, mas prossegue com problemáticas conceituais e operacionais que são pouco 

investigadas quanto à sua aplicação na realidade empírica dos arquivos, influi diretamente no 

modelo de ensino e aprendizagem dos seus estudantes.  

Nessa linha de pensamento, concordamos com Bottino (1999) quando declara que os 

currículos devem ser compreendidos como um produto histórico-social. De fato, são construtos 

que alinham informação, cultura e sociedade, cujas informações refletem um tempo, espaço e 

contexto determinados. 

A educação é um bem cada vez mais reivindicado pela sociedade, pois o nível 
de participação social tanto quanto as oportunidades são produtos da formação 
e informação que seus membros possuem. É preciso, pois, estreitar a relação 
universidade-sociedade para que aquela se faça presente na construção do 
conhecimento, assumindo uma posição crítica diante da realidade enquanto 
fórum de cultura e saber, desenvolvendo a consciência inovadora, com vistas 
à transformação da sociedade e promoção do bem-estar social. O 
entendimento do contexto universidade-sociedade-formação profissional é 
fundamental na lógica da elaboração dos currículos dos cursos de graduação, 
que não devem ser analisados sob o prisma reducionista da profissionalização 
e especialização. Os currículos devem ser entendidos como um artefato social 
e cultural. Longe de serem vistos como um elemento neutro de transmissão do 
conhecimento, devem ser elaborados e compreendidos enquanto processo 
histórico-social (BOTTINO, 1999, p. 114-115). 
 

Da mesma maneira, ratificamos o posicionamento de Britto (1999) quando afirma que 

a investigação dos níveis de ensino da Arquivologia no país é de interesse do Estado, das 

universidades e das associações, de modo a capacitar os arquivistas para atuarem na confluência 

entre o saber-fazer arquivístico e os imperativos sociais da sua profissão.  

Diante disso, defendemos que a análise do modelo disciplinar empregado nos 

currículos dos cursos de graduação deve ser algo constante para sua adequação à realidade 

acadêmica, profissional e social do estudante, que é dinâmica. No caso específico da formação 

profissional do arquivista, focalizamos a análise no ensino da função classificação por 

considerarmos que a teoria e a prática arquivística se consolidaram atreladas às sucessivas 

mudanças metodológicas na organização e classificação dos arquivos. 

Nesta perspectiva, considerando a destacada relevância dessa função para o tratamento 

documental arquivístico, as problemáticas conceituais e operacionais que a cercam e o 

quantitativo de pesquisas na área, julgamos pertinente o presente trabalho de pesquisa que tem 

como proposta analisar os preceitos teóricos-metodológicos que norteiam a função 

classificação, a fim de verificar como decorre o processo de ensino dos conteúdos dessa 

natureza no modelo formativo utilizado pelos cursos de graduação em Arquivologia das 



31 
 

universidades localizadas no sudeste do Brasil. Para tanto, realizaremos um estudo dos 

instâncias acadêmico-institucionais, dos currículos e dos programas de ensino das disciplinas 

oferecidas sob uma perspectiva histórico-epistemológica.  

Cabe aqui ressaltar que o objetivo inicial dessa pesquisa era analisar como a função 

classificação estava sendo abordada nos currículos e nos programas de ensino das disciplinas 

ministradas nos dezesseis cursos de graduação em Arquivologia presentes no Brasil. No 

entanto, esse intento foi descartado em razão, principalmente, do curto período de tempo fixado 

para a conclusão da pesquisa durante o mestrado e das atividades subjacentes a ele (conclusão 

de disciplinas, participação em eventos científicos, escrita e submissão de artigos científicos, 

etc.).  

Outro fator preponderante foi a dificuldade em obter informações e/ou documentos 

completos nas respostas aos requerimentos submetidos às escolas/departamentos/coordenações 

dos cursos tanto pelo e-mail institucional quanto pelo Sistema Eletrônico de Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC), do Governo Federal. 

Assim, optamos por restringir nosso campo empírico às universidades localizadas no 

sudeste do Brasil. Apesar desses fatores, essa seleção não deve ser compreendida como um 

mero recorte geográfico, mas antes considerada pela relevante amostragem existente e pelo seu 

contributo à trajetória histórica da Arquivologia no cenário universitário nacional. 

Posto isso, destacamos que: 

 A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) despontou com o 

primeiro curso universitário em Arquivologia do país, tendo um percurso acadêmico-

institucional ímpar que se iniciou no Curso Permanente de Arquivos, oferecido pelo 

Arquivo Nacional a partir do ano de 1960, e prosseguiu após a sua transferência para 

a instituição supracitada no ano de 1977; 

 A Universidade Federal Fluminense (UFF) criou o terceiro curso universitário da área 

à nível nacional e o segundo à nível estadual, além de ser a instituição que abriga a 

presente pesquisa; 

 A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) implementou o sétimo curso de 

graduação na virada do milênio, quando as discussões sobre os efeitos das novas 

tecnologias de informação e comunicação no campo arquivístico se ampliavam; 

 A Universidade Estadual Paulista (UNESP) instituiu a nona graduação em 

Arquivologia, no ano de 2003, e nos oferece a possibilidade de analisar o ensino de 

uma universidade estadual em contraponto com as demais que são federais; e 
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 A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) fundou a décima quarta graduação, 

no ano de 2008, sendo bastante recente em relação ao último curso universitário em 

Arquivologia instituído pela Universidade Federal do Pará (UFPA), no ano de 2012. 

Assim sendo, a amostra abrange cinco cursos universitários de Arquivologia no Brasil, 

dentre os quais estão reunidos dois dos três cursos mais antigos do país fixados em ambiente 

universitário (UNIRIO e UFF), perpassando quarenta e dois anos de história desde a inserção 

da Arquivologia no espaço institucional acadêmico-universitário brasileiro (1977-2019). E, 

ainda, apresenta quatro graduações vinculadas à esfera federal (UNIRIO, UFF, UFES e UFMG) 

e um em âmbito estadual (UNESP). 

O quadro abaixo exprime a conformação universitária do ensino em Arquivologia no 

sudeste do país na atualidade, sendo organizado a partir dos seguintes elementos: ano de criação 

dos cursos de graduação em Arquivologia; instituição universitária; vinculação institucional 

e/ou departamental; e vigência dos currículos praticados até o momento. Essas instituições 

configuram o nosso campo empírico, a respeito das quais trataremos nas próximas seções. 

 

Quadro 2 – Cursos de Graduação em Arquivologia no Sudeste do Brasil 

Ano de 
criação 

Universidade Unidade Institucional Departamento Currículos 

1977 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 

Escola de Arquivologia 
1978-1990 
1991-2006 

2007- 

1978 
Universidade Federal 

Fluminense 
Instituto de Arte e 

Comunicação Social 
Ciência da 
Informação 

1979-1992 
1993-2006 

2007- 

1999 
Universidade Federal do 

Espírito Santo 
Centro de Ciências 

Jurídicas e Econômicas 
Arquivologia 

2000-2017 
2017- 

2003 
Universidade Estadual 

Paulista 
Faculdade de Filosofia e 

Ciências 
Ciência da 
Informação 

2003-2012 
2013- 

2008 
Universidade Federal de 

Minas Gerais 
Escola de Ciência da Informação 

2009-2014 
2015- 

Legenda: as datas referem-se ao ano de criação dos cursos de graduação; e à vigência dos currículos. 
Fonte: elaborado pela autora.  
 

Por fim, enfatizamos que a investigação a respeito da função classificação e do modelo 

disciplinar utilizado para o seu ensino no espaço universitário brasileiro são relevantes para a 

Arquivologia, pois contribuem para um maior aprofundamento sobre o campo arquivístico, em 

razão do currículo refletir um posicionamento político-didático-pedagógico dos representantes 

acadêmicos em relação aos anseios sociais e profissionais do seu espaço e tempo históricos; e, 

também, possibilitam acompanhar como a práxis arquivística, no tocante à classificação 
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praticada nos arquivos brasileiros, se desenrolou ao longo das últimas quatro décadas frente às 

inovações tecnológicas e às reflexões a respeito do seu ferramental teórico-metodológico. 

Também acreditamos que o tema se enquadra no escopo da Ciência da Informação por 

tratar-se de um estudo na raiz da formação acadêmico-profissional do arquivista (entendido 

como um profissional da informação em arquivos); e, ainda, por partilhar do intento de 

satisfazer às necessidades informacionais dos indivíduos através de ferramentas de organização 

e tratamento da informação, como a classificação arquivística que está inserida na concepção 

de gestão de documentos, logo de gestão da informação. 

Em termos metodológicos, essa pesquisa se fundamenta nos seguintes elementos: 

 Método científico que conduz a investigação: dialético ou crítico-reflexivo; 

 Procedimentos de coleta, análise e exposição das informações: qualitativos; 

 Conduta para alcance dos objetivos: exploratória e descritiva; e 

 Fontes de informação utilizadas: bibliográfica e documental. 

Um método científico, conforme afirma Ludwig (2014), corresponde necessariamente 

à adoção de uma cosmovisão da realidade circundante responsável por regular as regras de 

conduta aplicadas na coleta, interpretação e análise do fenômeno investigado.  

No caso específico dessa pesquisa, elegemos o método dialético ou crítico-reflexivo, 

que instrui acerca da contextualização do objeto de estudo como produto de processos 

históricos-sociais que se desenrolam num tempo e espaço específicos. Basicamente, esse 

método compreende que a realidade do objeto de estudo é dinâmica, cabendo ao pesquisador 

representá-la e analisá-la em sua historicidade.  

Assim, a investigação e a exposição se fundamentam na consecução de três fases, 

conforme a seguir: síncrese, que corresponde à representação inicial do objeto de estudo, 

realizada a partir do levantamento exaustivo de material bibliográfico e documental; análise, 

em que se realiza a decomposição, análise e interpretação do objeto e das suas relações num 

espaço e tempo determinados; e síntese, que se refere à recomposição do objeto, evidenciando 

suas múltiplas facetas, com vistas à produção de conhecimento (LUDWIG, 2014). 

No que tange aos objetivos propostos nessa pesquisa, utilizamos o método dialético 

orientado à identificação dos aspectos históricos, teóricos, metodológicos, terminológicos e 

técnicos/instrumentais que distinguem e norteiam a função classificação, buscando determinar 

os elementos considerados fundamentais ao estudo do tema. Posteriormente, procedemos à 

análise das particularidades da referida função arquivística no âmbito do modelo de ensino 

praticado pelos cursos de graduação em Arquivologia das universidades localizadas no sudeste 
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do Brasil (UNIRIO, UFF, UNESP, UFES e UFMG), refletido nos currículos e nos programas 

de ensino das disciplinas. 

Assim, a partir da análise da literatura especializada relacionada à função classificação, 

identificamos cinco critérios, cada qual com elementos específicos, a serem examinados nos 

conteúdos descritos nos programas de ensino das disciplinas, conforme abaixo: 

 Históricos: compreensão da relação histórico-epistemológica existente entre a 

conformação científica da Arquivologia e a sistematização de princípios teóricos e 

metodológicos para a classificação de documentos de arquivo, em contraposição às 

classificações temáticas que não respeitavam as especificidades do fundo documental; 

 Teóricos: aplicação do Princípio da Proveniência, do Princípio do Respeito aos 

Fundos, e do Princípio da Ordem Original; 

 Metodológicos: diferenciação entre os métodos empregados na classificação praticada 

nos arquivos correntes/intermediários e o arranjo feito nos arquivos permanentes; 

 Terminológicos: definição dos métodos (classificação e arranjo), atividades 

(classificação intelectual, ordenação interna e arquivamento físico) e dos instrumentos 

(plano de classificação, quadro de arranjo, código de classificação) produzidos no 

decurso do processo de classificação em arquivos; e 

 Técnicos/instrumentais: aplicação dos métodos, desenvolvimento das atividades e 

elaboração dos instrumentos de classificação. 

Posto isso, buscamos analisar individualmente todas as disciplinas obrigatórias de cada 

currículo pleno que vigorou nos cursos selecionados em busca daquelas voltadas ao ensino da 

função classificação. Também selecionamos para exposição as disciplinas obrigatórias que 

tratavam do tema classificação, ainda que não necessariamente em arquivos.  

Cabe destacar que somente as disciplinas obrigatórias foram analisadas nessa pesquisa 

em razão de que objetivamos compor um panorama do ensino universitário em Arquivologia 

do sudeste do Brasil, de modo que se faz necessário examinar o modelo formativo no tocante à 

função classificação aplicado a todo o corpo discente das referidas graduações. 

Quanto à apreciação crítica, se deu a partir da vinculação acadêmico-institucional; da 

análise da organização curricular dos referidos cursos de graduação em núcleos de formação 

comum e/ou específico; e, também, dos seguintes elementos constitutivos dos programas de 

ensino das disciplinas: denominação da disciplina; carga horária teórica e prática; números de 

créditos; pré-requisitos; correquisitos; ementa; objetivos; e conteúdos programáticos. A 

bibliografia obrigatória e complementar não foi um item analisado durante essa pesquisa, pois 
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demandaria um conhecimento bastante aprofundado a respeito de todos as obras listadas, algo 

que não seria possível no curto tempo estipulado para a conclusão dessa pesquisa de mestrado. 

Em relação à consolidação do referencial teórico, incialmente realizamos um 

levantamento bibliográfico (livros, artigos, teses, dissertações) sobre o tema e subtemas 

relacionados ao objeto de estudo, publicados nos meios físico e virtual. Nenhum critério 

cronológico foi empregado, somente linguístico, circunscrevendo a pesquisa às obras em língua 

portuguesa, espanhola e inglesa por possibilitarem melhor interpretação por parte da autora. 

Nesse primeiro momento, o objetivo foi efetuar uma revisão da literatura especializada 

para proceder à identificação, seleção e interpretação dos autores seminais referentes ao estudo 

da classificação arquivística, em âmbitos nacional e internacional. E, também, compreender o 

processo de institucionalização universitária da Arquivologia no Brasil. 

Nesse sentido, realizamos uma pesquisa exaustiva de fontes bibliográficas através de 

buscas simples e/ou combinadas, nos campos assunto, título e livre, das seguintes palavras-

chaves: arranjo; classificação arquivística; classificação em arquivos; ensino da classificação 

arquivística; ensino universitário da Arquivologia no Brasil; formação profissional do 

arquivista; função classificação; história da Arquivologia no Brasil; institucionalização da 

Arquivologia; plano de classificação; e quadro de arranjo.  

Ressaltamos que esse primeiro processo de busca ocorreu entre os meses de janeiro e 

maio do ano de 2018, nos sítios de pesquisa listados abaixo: 

 Anais da Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ); 

 Arquivo Nacional (Fundo Arquivo Nacional);  

 Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI);  

 Biblioteca Maria Beatriz Nascimento;  

 Fundação Biblioteca Nacional; 

 Biblioteca Nacional Digital;  

 Biblioteca Central do Gragoatá (UFF/BCG);  

 Biblioteca Central da UNIRIO;  

 Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (UFRJ);  

 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD/IBICT);  

 Catálogo de Teses e Dissertações (CAPES);  

 Portal de Periódicos CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES/MEC);  

 Portal SciELO – Scientific Electronic Library Online; 
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 Repositório BENANCIB de Apresentações e Palestras nos Encontros Nacionais de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação; e 

 Buscador Google, de forma aleatória. 

Em seguida, sob uma perspectiva histórica, procedemos à investigação do espaço 

acadêmico, institucional e administrativo em que os cinco cursos de graduação que compõem 

o campo empírico de análise dessa pesquisa foram instituídos e estão atualmente vinculados. 

Nesse caso, fez-se necessária uma pesquisa nos websites de cada instituição de ensino, a fim de 

levantar informações e documentos pertinentes, tais como: currículos, planos pedagógicos e 

programas de ensino das disciplinas. Também foi necessária a pesquisa documental das 

legislações que regem os referidos cursos no Portal de Legislações; o contato com alguns 

setores das universidades, institutos, escolas, departamentos e/ou coordenações de cursos por 

meio de e-mail institucional e/ou telefone; o contato com docentes através de e-mail pessoal; e 

a submissão de pedidos de informação através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 

ao Cidadão do Governo Federal (e-SIC).  

O levantamento das fontes bibliográficas e documentais que nos permitiram 

reconstituir historicamente o contexto de criação e consolidação dos cinco cursos de graduação 

em Arquivologia da região sudeste do Brasil ocorreu de maneira contínua e não linear, se 

estendendo entre os meses de fevereiro de 2018 e abril de 2019, em razão da dificuldade de 

obter respostas por parte de alguns dos cursos analisados e/ou de receber os documentos 

solicitados para o pleno andamento da pesquisa.  

Devido à multiplicidade de locais de busca e recuperação do corpus documental e de 

informações, bem como de palavras-chaves que contemplassem o universo da pesquisa relativa 

ao campo empírico, optamos por elaborar o quadro a seguir. 
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Quadro 3 – Processo de Busca e Recuperação do Corpus Documental nas Universidades Analisadas 

Universidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

Palavras-Chaves 

Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara – FEFIEG 
Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro – FEFIERJ 
Universidade do Rio de Janeiro – UNI-RIO 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 
Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH 
Escola de Arquivologia – EA 
Curso de Arquivologia 
Curso Permanente de Arquivos – CPA 

Sítios de Pesquisa 
Consultados na 
Universidade 

UNIRIO – Arquivo Central 
UNIRIO – Arquivo do Centro de Ciências Humanas e Sociais  
UNIRIO – Boletim de Serviço: <http://www2.unirio.br/unirio/reitoria/chefia-de-gabinete> 
UNIRIO – Catálogo da Biblioteca Central: <http://web02.unirio.br/sophia_web/> 
UNIRIO – Conselhos Superiores: <http://www2.unirio.br/unirio/conselhossuperiores> 
UNIRIO – Escola de Arquivologia: <http://www.unirio.br/arquivologia> 
UNIRIO – Institucional: <http://www.unirio.br/> 
UNIRIO – Pró-Reitoria de Graduação: <http://www.unirio.br/prograd/normatizacao-academica/resolucoes>  
UNIRIO – Repositório Institucional: <http://www.repositorio-bc.unirio.br:8080/xmlui/> 

Universidade UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

Palavras-Chaves 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFERJ 
Universidade Federal Fluminense – UFF 
Instituto de Arte e Comunicação Social – IACS 
Departamento de Documentação – GDO 
Departamento de Ciência da Informação – GCI 
Curso de Arquivologia 

Sítios de Pesquisa 
Consultados na 
Universidade 

UFF – Arquivo da Coordenação do Curso de Arquivologia 
UFF – Arquivo Setorial do Instituto de Arte e Comunicação Social 
UFF – Boletim de Serviço: <http://www.noticias.uff.br/bs/bs.php> 
UFF – Catálogo da Biblioteca Central do Gragoatá: <https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php> 
UFF – Coordenação de Arquivos da Universidade Federal Fluminense: <http://arquivos.uff.br/> 
UFF – Curso de Arquivologia: <http://iacs.sites.uff.br/graduacao_arquivologia/> 
UFF – Curso de Biblioteconomia e Documentação: <http://iacs.sites.uff.br/graduacao_biblioteconomia-e-documentacao/> 
UFF – Institucional: <http://www.uff.br/> 
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UFF – Instituto de Arte e Comunicação Social: <http://iacs.sites.uff.br/> 
UFF – Repositório Institucional: <https://app.uff.br/riuff/> 

Universidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES 

Palavras-Chaves 

Universidade do Espírito Santo – UES 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE  
Departamento de Biblioteconomia 
Departamento de Ciências da Informação 
Departamento de Arquivologia 
Curso de Arquivologia 

Sítios de Pesquisa 
Consultados na 
Universidade 

UFES – Boletim Oficial: <http://grafica.ufes.br/boletim-oficial> 
UFES – Catálogo da Biblioteca: <http://www.acervo.bc.ufes.br/biblioteca/index.php> 
UFES – Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas: <http://www.ccje.ufes.br/> 
UFES – Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados: <http://www.daocs.ufes.br/> 
UFES – Curso de Arquivologia: <http://www.arquivologia.ufes.br/> 
UFES – Curso de Biblioteconomia: <http://www.biblioteconomia.ufes.br/> 
UFES – Institucional: <http://www.ufes.br/> 

Universidade UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – UNESP 

Palavras-Chaves 

Universidade Estadual Paulista – UNESP 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília – FAFI 
Faculdade de Educação, Filosofia, Ciências Sociais e da Documentação – FEFCD 
Faculdade de Filosofia e Ciências – FFC 
Departamento de Biblioteconomia e Documentação 
Departamento de Ciência da Informação – DCI 
Curso Arquivologia 

Sítios de Pesquisa 
Consultados na 
Universidade 

UNESP – Catálogo da Biblioteca: <http://www.parthenon.biblioteca.unesp.br/primo_library/libweb/action/search.do> 
UNESP – Curso de Arquivologia: http://www.marilia.unesp.br/#!/graduacao/cursos/arquivologia/informacoes-gerais/ 
UNESP – Curso de Biblioteconomia: https://www.marilia.unesp.br/#!/graduacao/cursos/biblioteconomia/ 
UNESP – Faculdade de Filosofia E Ciências: <https://www.marilia.unesp.br/> 
UNESP – Institucional: <https://www2.unesp.br/> 
UNESP – Legislação: <https://sistemas.unesp.br/legislacao-web/> 
UNESP – Publicações: <http://www.cedem.unesp.br/#!/publicacoes/> 
UNESP – Publicações: <https://www2.unesp.br/portal#!/prograd/e-livros-prograd > 
UNESP – Repositório Institucional: <https://repositorio.unesp.br/> 
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Universidade UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 

Palavras-Chaves 

Universidade de Minas Gerais – UMG 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
Escola de Biblioteconomia 
Escola de Ciência da Informação – ECI 
Curso de Arquivologia 

Sítios de Pesquisa 
Consultados na 
Universidade 

UFMG – Arquivo Digital: <https://www.ufmg.br/brasildoc/> 
UFMG – Boletim: <https://ufmg.br/comunicacao/publicacoes/boletim> 
UFMG – Boletim Informativo do Sistema de Bibliotecas da UFMG: <https://cerrado.bu.ufmg.br/bu/index.php/publicacoes-bu> 
UFMG – Catálogo da Biblioteca: <https://cerrado.bu.ufmg.br/bu/> 
UFMG – Catálogo da Biblioteca Professora Etelvina Lima: <http://biblio.eci.ufmg.br/> 
UFMG – Comemoração de 80 anos: <https://www.ufmg.br/80anos/index.html> 
UFMG – Comemoração de 90 anos: <https://www.ufmg.br/90anos/> 
UFMG – Curso de Arquivologia: <http://colgradarquivo.eci.ufmg.br/> 
UFMG – Curso de Biblioteconomia: < http://colgradbiblio.eci.ufmg.br/> 
UFMG – Curso de Museologia: <http://colgradmuseo.eci.ufmg.br/> 
UFMG – Escola de Ciência da Informação: <http://www.eci.ufmg.br/> 
UFMG – Escola de Ciência da Informação – Atas de Reunião: <http://www.eci.ufmg.br/a-eci/documentos> 
UFMG – Institucional: <https://ufmg.br/> 
UFMG – Legislação: <https://ufmg.br/a-universidade/documentos-e-normas> 
UFMG – Periódicos: <https://www.ufmg.br/periodicos/> 
UFMG – Publicações: <http://seloppgcom.fafich.ufmg.br/index.php/seloppgcom> 
UFMG – Repositório Institucional: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/> 
UFMG – Revista Múltiplos Olhares em Ciência da Informação: <http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci> 
UFMG – Revista Perspectiva em Ciência da Informação: <http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci> 

Fonte: elaborado pela autora a partir do levantamento documental realizado. 
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Após a consolidação do aporte teórico-metodológico referente à função classificação, 

respaldando a vital relevância da matéria para a Arquivologia, e da trajetória histórica relativa 

à implantação universitária da Arquivologia no Brasil e em cada universidade examinada 

individualmente, procedemos à identificação e à análise do modelo de ensino praticado quanto 

à classificação arquivística.  

Assim, analisamos o surgimento dos referidos cursos de graduação, considerando sua 

temporalidade histórica, no tocante aos seguintes aspectos: espaço universitário, unidade 

institucional e departamento de ensino em que estiveram e estão inseridos; currículos plenos e 

ajustes e/ou reformas curriculares realizados para adequação às realidades social, acadêmica e 

profissional vigentes; e programas de ensino das disciplinas que elencam conteúdos relativos à 

função classificação, considerando os critérios explicitados anteriormente. 

Cabe aqui ressaltar que os currículos e os conteúdos elencados nos programas das 

disciplinas possibilitam uma caracterização do modelo educacional e dos compromissos 

políticos-pedagógicos assumidos pelos cursos de graduação em Arquivologia do sudeste do 

Brasil sob uma perspectiva teórica, haja vista que a realidade ético-pedagógica propiciada pela 

interação professor-aluno possa diferir substancialmente. Apesar disso, essa análise permite 

sistematizar informações pertinentes sobre a formação acadêmica e profissional do arquivista e 

ampliar a reflexão sobre a educação arquivística no tocante à classificação. 

Por fim, elaboramos um quadro com o mapa mental da pesquisa, a fim de melhor 

contextualizar o objeto de estudo e os temas e subtemas subjacentes a ele que serão explorados 

no decurso dessa pesquisa. 

 

Quadro 4 – Quadro Sinótico da Pesquisa 

Aspectos 
Teóricos 

Princípio do Respeito aos Fundos (França, 1841) 
Princípio da Ordem Original (Prússia, 1881) 
Princípio da Proveniência (Prússia, 1881 / Países Baixos, 1898) 

Aspectos 
Metodológicos 

Metodologias Métodos Etapas Instrumentos 

Classificação 
Arranjo 

Estrutural 
Funcional 
Híbrido 

Classificação intelectual 
Ordenação 
Arquivamento 

Plano de Classificação 
Quadro de Arranjo 
Código de Classificação 

Aspectos 
Terminológicos 

Classificação x Arranjo 
Ordenação x Arquivamento 
Plano de Classificação x Quadro de Arranjo x Código de Classificação 

Aspectos 
Educacionais 

Universidades do Sudeste do Brasil Elementos analisados 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Histórico 
Currículos 
Disciplinas 
Programas de Ensino 

Universidade Federal Fluminense 
Universidade Federal do Espírito Santo 
Universidade Estadual Paulista 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Diante do exposto, elucidamos que a presente pesquisa foi estruturada em quatro 

seções principais, numa relação explícita com os objetivos específicos elencados anteriormente.  

Na presente “Introdução”, contextualizamos o tema e o problema que motivaram a 

realização dessa investigação. Também delimitamos os objetivos geral e específicos que 

esperamos alcançar a partir de um estudo histórico das estruturas institucionais, curriculares e 

programáticas dos cursos de graduação em Arquivologia do sudeste do Brasil, com ênfase na 

identificação e análise do modelo formativo adotado pelos referidos cursos quanto ao ensino da 

função classificação. Justificamos o recorte do campo empírico por macrorregião, em razão da 

representatividade da amostra na trajetória de institucionalização universitária da Arquivologia 

no cenário nacional. E, ainda, elencamos os procedimentos metodológicos adotados na coleta, 

seleção e interpretação das fontes primárias e secundárias obtidas no decurso da pesquisa. 

Na segunda seção, intitulada “A Função Classificação: Aspectos Históricos e 

Epistemológicos”, conceituamos os aspectos históricos, conceituais, teóricos, metodológicos e 

instrumentais que norteiam a função classificação a partir de uma revisão da literatura 

especializada. Com isso, elucidamos que o aporte teórico que orienta a função arquivística 

classificação se baseia no Princípio da Proveniência, no que respeita aos fundos e à ordem 

original. E, também, que existem duas metodologias possíveis para sua execução: a 

classificação nos arquivos correntes e intermediários e o arranjo nos arquivos permanentes, 

cada qual com suas particularidades, resultando em instrumentos denominados plano de 

classificação e quadro de arranjo, respectivamente. Também chamamos a atenção para a 

ausência de padronização conceitual entre os termos envolvidos na função, muitas vezes 

compreendidos como uma mesma atividade, como é o caso das etapas de classificação, 

ordenação e arquivamento, dentre outros que são melhor definidos na referida seção. 

Na terceira seção, denominada “A Função Classificação nos Cursos de Graduação em 

Arquivologia do Sudeste do Brasil: Uma Análise da História, dos Currículos e dos Programas 

de Ensino das Disciplinas”, traçamos um panorama geral sobre o processo de 

institucionalização da Arquivologia no Brasil e sua consolidação no espaço universitário do 

sudeste do país. Para tanto, contextualizamos historicamente a criação dos cursos de graduação 

em Arquivologia das seguintes instituições universitárias: Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Nesse cenário, estabelecemos a vinculação acadêmica-institucional dos referidos 

cursos de graduação; analisamos todos os currículos plenos empregados no decurso da sua 
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trajetória acadêmica, a partir das reformas e/ou ajustes curriculares realizados; e identificamos 

as disciplinas obrigatórias que tratam da função classificação, a fim de analisar os elementos 

constantes nos seus programas de ensino, considerando os aspectos previamente elencados 

nessa seção como relevantes ao tratamento do tema classificação em arquivos. 

Na quarta e última seção, temos “O(s) Lugar(es) da Função Classificação na Formação 

Acadêmica do Arquivista no Sudeste do Brasil”, na qual procedemos à análise dos aspectos 

anteriormente sistematizados, a fim de compreender o modelo formativo adotado pelos cursos 

de Arquivologia das universidades localizadas no sudeste do Brasil quanto ao ensino da função 

classificação.  

E, por fim, finalizamos a presente investigação com nossas “Considerações Finais”, 

na qual apresentamos os desdobramentos da pesquisa. 
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2 A FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS E EPISTEMOLÓGICOS 

 

A história dos arquivos e, transversalmente, da Arquivologia, podem ser analisadas 

epistemologicamente a partir de distintos aspectos, dentre os quais elegemos os métodos de 

organização (classificação, ordenação e arquivamento) empregados no tratamento dos arquivos 

produzidos pela sociedade no decorrer das eras históricas, cujos desdobramentos alçaram a 

Arquivologia ao posto de uma disciplina científica.  

Nesse sentido, fundamentamos essa pesquisa na periodização atribuída pelo arquivista 

e historiador alemão Adolf Brenneke (1875-1946) que, conforme nos explicam Martín-Pozuelo 

Campillos (1996) e Schmidt (2012), elencava três marcos históricos que considerava 

responsáveis pelo avanço científico do campo dos arquivos, os quais estavam diretamente 

relacionados à concepção do arcabouço teórico-metodológico da classificação dos documentos 

de arquivos – isto é, do que atualmente denominamos como função classificação. Assim, temos 

a aplicação do método prático indutivo na classificação dos arquivos antigos e medievais, entre 

os séculos XVI e XVII; do método teórico dedutivo na classificação dos documentos de arquivo 

através de uma prática racionalista, orientada pelo Iluminismo, por volta do século XVIII; e do 

método de classificação propriamente arquivístico, baseado no Princípio da Proveniência, que 

emerge no fim do século XIX.  

Dessa maneira, Schmidt (2012) afirma que:  

Essa periodização de Brenneke está claramente baseada na classificação como 
elemento teórico e norteador do desenvolvimento da área, nos remetendo a 
considerar sua concepção de que a reflexão no campo dos arquivos avança a 
partir do momento em que encontra um método próprio para organizar seu 
objeto de trabalho, que é o documento que está no arquivo, construindo assim, 
como resultado, elaborações teóricas (SCHMIDT, 2012, p. 98). 

De acordo com Sousa (2003; 2006), no decorrer da Idade Moderna, os arquivos 

prestavam-se à autoridade política e jurídica dos Estados absolutistas e sua concentração 

massiva em depósitos obrigaram à promulgação de instruções com princípios gerais para sua 

organização. Nesse ínterim, afloraram tratados de Paleografia e de Diplomática voltados à 

manutenção do valor jurídico-probatório desses documentos. Dentre as obras de Diplomática 

produzidas no período merece destaque o último volume da obra “De Re Diplomática”, de 

autoria de Jean Mabillon, escrita em 1681, na qual os primeiros elementos da doutrina 

arquivística emergiram ao tratar do conceito de classificação documental, ainda que a obra 

descrevesse um “método sistemático de investigação para determinar os fatos e os eventos nos 
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quais os documentos se inseriam e não noções sobre a organização ou sua descrição” (SOUSA, 

2003, p. 244). 

Cruz Mundet (2001) concorda que a aplicação de técnicas paleográficas e diplomáticas 

nos arquivos, através do crescente interesse pelo método crítico textual, adveio da necessidade 

de verificação da autenticidade dos diplomas medievais para fins probatórios e históricos. Com 

o objetivo de satisfazer às pesquisas de uma elite erudita que tinha acesso privilegiado aos 

arquivos reais, diversos conjuntos documentais foram desarticulados ao serem organizados a 

partir de critérios sistemáticos, sob influência direta dos métodos usualmente praticados nas 

bibliotecas. 

Nesse sentido, o autor sintetiza bem o momento ao declarar que: 

Desde o século XV e ao longo de toda a Idade Moderna muda também o valor 
do documento como fonte de conhecimento. Se a crônica medieval se baseava 
nas fontes orais, narrativas, a historiografia dá um giro considerável para 
passar a se interessar pela documentação original arquivística, para – mediante 
a crítica textual – revisar os pressupostos da história [...]. No entanto, o 
desenvolvimento do método crítico requeria duas premissas: o acesso aos 
arquivos e sua organização em função da investigação histórica. A primeira 
esteve, ainda durante séculos, reservada a uma elite de eruditos bem 
relacionados com os círculos de poder e a seu serviço; a segunda, por 
desgraça, seria posta em prática ao final do período, dando lugar a graves 
desarranjos em boa parte dos fundos documentais europeus. Influenciados 
pelos bibliotecários, muitos fundos foram organizados somente com critérios 
sistemáticos, de disciplinas, o que levou a sua desintegração, à 
desnaturalização dos grupos documentais (CRUZ MUNDET, 2001, p. 34, 
tradução nossa, grifo nosso). 
 

Diante disso, verificamos que o método prático indutivo, empregado no decurso dos 

séculos XVI e XVII, se baseava na crítica textual, realizada a partir de critérios paleográficos e 

diplomáticos, e na organização dos documentos de arquivos por assuntos, objetivando garantir 

a autenticidade do item documental ara atender à demanda dos eruditos que realizavam estudos 

preliminares sobre História, inspirados pelos ideais renascentistas. E, ainda, que a utilização 

dos métodos de classificação biblioteconômicos nos arquivos ocasionou o desmantelamento de 

diversos conjuntos documentais, o que ainda se prolongaria por alguns séculos. 

Com o advento da corrente filosófica do Iluminismo, em meados do século XVIII, que 

se pautava nos princípios de racionalidade e cientificismo, novos métodos de classificação se 

desenvolveram e acabaram sendo aplicados à organização de arquivos. De fato, tratavam-se de 

classificações sistemáticas de base metódica, organizadas de maneira temático-funcional, e 

fundamentadas, sobremaneira, nas concepções teóricas do enciclopedismo. Ou seja, essas 

classificações científicas objetivavam organizar o conhecimento por disciplinas/matérias, não 
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se incumbindo de assegurar as particularidades da produção e acumulação dos fundos (SILVA 

et al, 2009). 

Nesse contexto, Cruz Mundet (2001) explica que a aplicação desses preceitos teóricos 

foi um revés para o desenvolvimento do campo dos arquivos, pois: 

[...] os novos arquivistas adotaram um método de classificação: o sistemático 
ou de matérias. Isso supunha separar os fundos da sua vinculação originária, 
para reagrupá-los segundo critérios sistemáticos pela matéria de que tratam os 
documentos, com o qual os arquivos se desnaturalizam e passam a sofrer 
contínuas classificações e reclassificações à medida que variam os critérios 
subjetivos que as inspiram (CRUZ MUNDET, 2001, p. 36, tradução nossa).  
 

Na mesma linha de pensamento, Silva et al (2009) manifestam a opinião de que: 

[...] a curiosidade teórica e o racionalismo iluminista vão conduzir os seus 
mentores para um conceito deturpado de realidade arquivística, responsável 
pelo desvio aberrante das classificações metódicas de base intelectual. 
Desconhecedores da prática administrativa, muitos deles ir-se-ão ocupar da 
organização de arquivos, defendendo a classificação por matérias [...]. Desde 
o terceiro quartel de Setecentos e durante quase um século irão ser 
desarticulados importantes arquivos, cuja recomposição em muitos casos 
ficou comprometida. [...] É de salientar que estas operações só foram possíveis 
pelo desenvolvimento dos estudos de Diplomática (SILVA et al, 2009, p. 96). 
 

Diante do exposto, podemos verificar que a organização dos arquivos, antes orientada 

por um método de classificação baseado na prática indutiva, foi sendo gradualmente substituído 

por outro que respeitava uma base teórica dedutiva, que não necessariamente se preocupava 

com as especificidades dos arquivos. 

No final do século XVIII, os ideais iluministas inspiraram, ainda, a criação do primeiro 

arquivo nacional conhecido no mundo ocidental, os Archives Nationales (Arquivos Nacionais, 

França, 1790), sob os auspícios da Revolução Francesa (1789). A respeito desse momento, 

Schellenberg (2006) relata que todos os arquivos do território francês foram centralizados, 

tendo sido reunidos documentos de vários órgãos do governo central que se encontravam 

conservados em depósitos próprios, como documentos de províncias, comunas, igrejas, 

hospitais, universidades e famílias nobres, e arquivos distritais que abrigavam documentos de 

órgãos municipais. O objetivo era assegurar a manutenção dos arquivos que refletissem as 

conquistas da “Nova França”. Na sequência, no ano de 1794, foi estabelecido o direito de acesso 

público aos documentos do Antigo Regime. 

Dessa forma, como ressaltam Silva et al (2009), a centralização dos arquivos franceses 

acarretou a massiva desarticulação orgânica dos documentos, bem como promoveu eliminações 

aleatórias. Os acervos, provenientes de distintos órgãos do domínio francês, foram organizados 

como procedentes de uma única entidade, de modo que toda a documentação foi dividida, de 



46 
 

forma arbitrária, entre cinco seções metódico-cronológicas (administrativa, legislativa, 

dominial, judiciária e histórica). A respeito disso, os autores portugueses declaram que:  

Mais do que a nacionalização e mudança forçada dos documentos, importa 
salientar o facto de, pela primeira vez na história dos arquivos, se defender a 
desarticulação metódica dos acervos de origem, tudo em nome de valores 
estranhos ao critério que presidiu à sua concentração por parte das entidades 
produtoras (SILVA et al, 2009, p. 101).  
 

Nesse cenário, foram realizadas severas mutilações físicas e intelectuais nos conjuntos 

documentais. Em razão disso, mais tarde, no ano de 1841, o primeiro princípio classificatório 

arquivístico seria enunciado: o Princípio do Respeito aos Fundos, redigido pelo historiador e 

paleógrafo francês Natalis de Wailly, então chefe da Divisão Administrativa dos Arquivos 

Departamentais do Ministério do Interior da França (ROUSSEAU; COUTURE, 1998; SILVA 

et al, 2009). 

De acordo com Duchein (1982), o Princípio do Respeito aos Fundos “consiste em 

manter agrupados, sem misturá-los a outros, os arquivos (documentos de qualquer natureza) 

provenientes de uma administração, de uma instituição ou de uma pessoa física ou jurídica; é o 

que se chama de fundo de arquivos dessa administração, instituição ou pessoa” (DUCHEIN, 

1982, p. 14). O autor afirma, ainda, que “[...] à margem do Respeito aos Fundos todo trabalho 

arquivístico é arbitrário, subjetivo e desprovido de rigor” (DUCHEIN, 1982, p. 17). 

Kaiser (1931), num texto mais antigo, explica as vantagens da aplicação do Princípio 

do Respeito aos Fundos na classificação dos arquivos, que era executado através da separação 

dos fundos a partir da origem da entidade produtora e da ordenação interna por assuntos, 

conforme vê-se: 

Uma classificação geral de documentos por fundos e (nos fundos) por assunto, 
é a única maneira adequada de se assegurar a realização imediata de uma 
ordem regular e uniforme. Tal classificação apresenta várias vantagens. Em 
primeiro lugar, é mais simples de se pôr em prática do que qualquer outro 
sistema, pois consiste tão-somente em reunir peças das quais apenas é 
necessário determinar a origem. Num grande número de casos, essa 
classificação é feita com mais facilidade, porquanto consta simplesmente da 
reprodução da ordem atribuída por seus donos anteriores; essa ordem pode, 
talvez, ser conseguida por meio de inventários existentes, sendo neste caso, 
suficiente confrontar os documentos inventariados e dar-lhes outra vez a 
ordem original. Se, ao invés de seguir esse método, se propõe uma ordem 
teórica, baseada na natureza das coisas, todas essas vantagens se perdem 
(KAISER, 1931, p. 25 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 244). 
 

Schellenberg (2006) concorda que esse preceito classificatório arquivístico possuía um 

caráter pragmático, determinando que os documentos produzidos por um dado organismo 

fossem reunidos num único fundo arranjado internamente em grupos de assuntos relacionados 
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entre si e, em seguida, ordenados a partir de critérios temáticos (alfabético, cronológico, 

geográfico, etc.).  

Nessa linha de pensamento, o autor afirma que a: 

[...] circular de 24 de abril de 1841 formulou o princípio básico do respeito 
aos fundos, pelo qual todos os documentos originários de uma “autoridade 
administrativa, corporação ou família” devem ser agrupados, constituindo 
fundos. Dentro desses documentos devem ser arranjados por assuntos, e após, 
em ordem cronológica, geográfica ou alfabética. As relações entre os grupos 
de assuntos, dentro de um fundo, devem ser determinadas pelo conteúdo dos 
mesmos. O grupo importante deve preceder o grupo menos importante e o 
geral deve preceder o específico (SCHELLENBERG, 2006, p. 243). 
 

Em síntese, o princípio francês estabelecia tão-somente que os documentos de arquivo 

de uma mesma proveniência não fossem misturados com os de outra. Mas, apesar da instrução 

a respeito da organização dos fundos e da necessidade de classificá-los a partir da sua origem, 

a ordenação interna manteve-se por assuntos e, portanto, dependente do caráter discricionário 

do classificador. 

Apesar disso, Silva et al (2009) destacam que o Princípio do Respeito aos Fundos abriu 

o caminho a ser percorrido pela Arquivologia na busca de sua cientificidade e independência 

perante à Paleografia, à Diplomática e à História, haja vista que conferiu o aporte teórico e 

metodológico necessário para a materialização do seus objetos, objetivos e campo de pesquisas. 

Nas palavras dos autores portugueses: 

Reconhecido desde então, de forma generalizada, não apenas como uma regra 
de caráter prático, mas também como um postulado com valor teórico 
evidente, o princípio de respeito pelos fundos tem sido considerado como o 
fundamento essencial da Arquivística, em contraposição à ordenação por 
assuntos defendida no tempo dos iluministas (SILVA et al, 2009, p. 107). 
 

A elucubração do referido Princípio do Respeito aos Fundos foi fundamental para a 

Arquivologia, tendo sido aprimorado e aprofundado ao chegar à Prússia, de onde emergiu os 

respectivos: Princípio da Proveniência e Princípio de Respeito à Ordem Original.  

Na Prússia, o Princípio do Respeito à Ordem Original foi concebido pelo historiador 

Heinrich von Sybel, então diretor dos Arquivos do Estado da Prússia, no ano de 1881. Conforme 

nos explica Cruz Mundet (2001), o referido princípio: 

Em essência determinava que os documentos de cada fundo deviam se manter 
na ordem que a unidade de origem lhes havia dado, no lugar de fazê-lo por 
assuntos ou matérias. Assim nasce o denominado Princípio de Respeito à 
Ordem Original dos documentos, que indica o necessário respeito ao que foi 
dado originalmente aos documentos. Com este novo princípio geral se 
completavam os dois pilares básicos sobre os quais descansará a teoria e a 
práxis arquivísticas (CRUZ MUNDET, 2001, p. 231-232, tradução nossa). 
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O Princípio da Proveniência foi divulgado nos Países Baixos (Holanda) pelos 

arquivistas Samuel Muller, Johan Feith e Robert Fruin, através do “Manual de Arranjo e 

Descrição de Arquivos”, comumente chamado “Manual dos Holandeses”, publicado pela 

Associação dos Arquivistas Holandeses, no ano de 1898. A partir de então, a obra foi difundida 

por diversos países e traduzida para diversos idiomas, chegando ao Brasil no ano de 1960. 

A principal contribuição da obra supracitada foi ter difundido a noção de organicidade 

do fundo, através da compreensão de que os documentos de arquivo são produzidos de forma 

orgânica e não colecionável, e ter estabelecido que o arranjo deve seguir regras fixas, mas ser 

ordenado internamente conforme a estrutura e as atividades do organismo que os criou. 

O arquivo, portanto, não é criado arbitrariamente, à maneira das coleções de 
manuscritos [...]. O arquivo é, ao contrário, um todo orgânico, um organismo 
vivo que cresce, se forma e sofre transformações segundo regras fixas. Se se 
modificam as funções da entidade, modifica-se, concomitantemente, a 
natureza do arquivo. O arquivista, pois, não pode estabelecer a priori as 
normas relativas à composição, arranjo e formação do arquivo, mas somente 
estudar o organismo e fixar regras consoante as quais foi este criado. Cada 
arquivo possui, por assim dizer, personalidade própria, individualidade -
peculiar, com a qual é mister se familiarize o arquivista antes de proceder à 
sua ordenação. [...] Há que tratar cada um destes – compreenda-se desde logo 
– à sua própria feição, e o presente Manual visa apenas a sugerir os meios para 
inteirar-se alguém da estrutura do arquivo e para extrair das características 
assim reconhecidas os princípios de seu arranjo. Não há como ordená-los 
satisfatoriamente sem prévia análise da sua constituição, nem cabe ao primeiro 
sistematizador encontrado – e muito menos ao primeiro historiador – arranjá-
lo, mas sim a quem lhe estudou a organização (ASSOCIAÇÃO DOS 
ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 17-18). 
 

Nesse contexto, Schellenberg (2006) aclara que o Princípio da Proveniência estabelece 

que os fundos “devem ser agrupados de acordo com as unidades administrativas que os criaram 

(e não de acordo com a natureza das instituições que os criaram, como na França) e [...] que o 

arranjo dado aos documentos pelos próprios órgãos criadores deve ser preservado no arquivo 

de custódia permanente” (SCHELLENBERG, 2006, p. 245). 

Basicamente, o Princípio da Proveniência (sistematizado pelos prussianos e publicado 

pelos holandeses) incorporou o Princípio do Respeito aos Fundos, concepção francesa que 

assegurava a separação dos conjuntos documentais por fundos a partir da origem do organismo 

produtor; e, também, o Princípio do Respeito à Ordem Original, formulação igualmente 

prussiana que estabelecia que a ordenação interna dos fundos deveria ser baseada no modo de 

produção e acumulação dos documentos pelo seu produtor. 

Rousseau e Couture (1998) elucidam que o Princípio da Proveniência ofereceu à 

Arquivologia uma base teórica sólida para a organização e o tratamento de arquivos, de modo 

a assegurar a criação e a plena existência da unidade básica arquivística: o fundo de arquivo. E, 
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além disso, garantir a integridade administrativa e testemunhal dos arquivos; permitir 

compreender a natureza das particularidades administrativas da entidade produtora, que não é 

possível com a organização por assuntos; auxiliar na recuperação das informações contidas nos 

documentos; maximizar a gestão de arquivos; possibilitar o uso do princípio da universalidade 

(noção que parte do geral para o particular); e inviabilizar qualquer dispersão documental.  

O Princípio da Proveniência é a base teórica, a lei que rege todas as 
intervenções arquivísticas. O respeito deste princípio, na organização e no 
tratamento dos arquivos qualquer que seja a sua origem, idade, natureza ou 
suporte, garante a constituição e a plena existência da unidade básica em 
arquivística, a saber, o fundo de arquivo. O Princípio da Proveniência e o seu 
resultado, o fundo de arquivo, impõem-se à Arquivística, uma vez que esta 
tem por objectivo gerir o conjunto das informações geradas por um organismo 
ou por uma pessoa no âmbito das actividades ligadas à missão, ao mandato e 
ao funcionamento do dito organismo ou ao funcionamento e à vida da referida 
pessoa (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 79). 
 

Heredia Herrera (2003) enfatiza que o Princípio da Proveniência é reflexo da natureza 

do documento de arquivo e que, portanto, orienta a teoria e a metodologia de trabalho de todas 

as intervenções arquivísticas. Nas palavras da autora: 

Assim, pois, quando nos deparamos com o Princípio da Proveniência há que 
reconhecê-lo como primeiro, principal, natural e geral princípio da Ciência 
Arquivística. Configurará toda nossa metodologia, estando presente em todas 
as intervenções arquivísticas. Dará especificidade aos arquivos, os 
distinguindo das bibliotecas e dos centros de documentação (HEREDIA 
HERRERA, 2003, p. 3, tradução nossa). 
 

Da mesma maneira, Fonseca (2005) enaltece a relevância do Princípio da Proveniência 

como preceito basilar do campo arquivístico, conforme vê-se: 

Assim se estabelece o princípio da proveniência, que até hoje representa, 
apesar de algumas releituras, o paradigma da disciplina arquivística. Criam-
se, a partir daí, princípios de classificação e organização próprios para os 
acervos arquivísticos, subordinados àquelas características inerentes aos 
conjuntos arquivísticos, especialmente as que se referem à organicidade e à 
totalidade (FONSECA, 2005, p. 43). 
 

Cabe aqui ressaltar que o Princípio do Respeito aos Fundos (sistematizado na França, 

no ano de 1841) e o Princípio da Proveniência (sistematizado na Prússia, no ano de 1881, e 

divulgado pelos arquivistas holandeses, no ano de 1898) são, por vezes, abordados na literatura 

especializada arquivística como se fossem homônimos, o que de fato não são, haja vista que 

ambos propõem diferentes métodos de ordenação interna dos fundos. Isto é, no método francês 

a ordenação interna dos documentos no fundo ocorre por temas/assuntos estabelecidos pelo 

arquivista, ao passo que no método de ordenação interna prussiano os documentos são mantidos 

na ordem em que foram produzidos e/ou acumulados pelo seu produtor. 
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À título de exemplo, temos o texto clássico de Duchein (1982): 

Hoje, pode-se dizer que, com pequenas exceções e inexpressivas nuances, que 
o Princípio de Respeito aos Fundos ou Princípio da Proveniência é 
universalmente aceito como base da Arquivística teórica e prática. As críticas 
que, vez por outra, suscita referem-se, tão somente, a algumas de suas 
aplicações e não ao princípio propriamente dito. Podemos considerar, 
legitimamente, que este jamais será questionado fundamentalmente e que se 
constitui numa aquisição definitiva da Arquivística (DUCHEIN, 1982, p. 16, 
grifo nosso). 
 

Além disso, inexiste consenso entre os membros da comunidade científica arquivística 

se o Princípio do Respeito aos Fundos (e seu “suposto” homônimo Princípio da Proveniência) 

e o Princípio do Respeito à Ordem Original são preceitos classificatórios distintos, ou se podem 

ser considerados conceitualmente como um único princípio teórico que respeita tanto à 

proveniência quanto à ordem interna original dos fundos. 

Diante dessa problemática, concordamos com Rousseau e Couture (1998) quando 

declaram que o Princípio da Proveniência engloba dois níveis de aplicação: um primário de 

respeito aos fundos e um secundário de respeito à ordem original. O respeito aos fundos emana 

de uma necessidade de conservar os documentos de uma entidade separados dos de outras, a 

fim de assegurar sua utilidade administrativa e seu valor testemunhal. Já o respeito à ordem 

original tenciona a manutenção ou a reconstituição da estrutura interna primitiva dada pelo 

produtor aos documentos no interior do fundo. Neste segundo caso, a decisão pela intervenção 

(ou não) na ordem original do fundo fica a cargo do arquivista. 

Há um primeiro grau do Princípio da Proveniência que permite isolar e 
circunscrever a entidade que constitui um fundo de arquivo no que respeita ao 
modo como este se distingue de qualquer outro. Além disso, há um segundo 
grau que visa o respeito ou a reconstituição da ordem interna do fundo. [..] 
Assim, quando um fundo de arquivo já foi organizado e ordenado pela 
administração produtora, seria um abuso que o arquivista quisesse voltar a 
organizá-lo. [...] Em compensação, se os arquivos de uma unidade não 
estiverem organizados, o papel do arquivista consiste em colmatar essa lacuna 
antes que os referidos arquivos se tornem semiactivos ou arquivos definitivos. 
Se isso não for possível, o arquivista deve escolher entre a reconstituição da 
ordem primitiva ou uma organização que responda a outros imperativos, como 
os da investigação (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 83-84). 
 

Na mesma linha de pensamento, Heredia Herrera (2003) afirma que o Princípio da 

Proveniência possui dois níveis de aplicação, sendo: o da proveniência (identifica a entidade 

produtora) e o do produtor (indica o órgão, a unidade administrativa ou a função e as atividades 

oriundas da estrutura administrativa do produtor). Todavia, destaca que, por vezes, o 

armazenamento descontrolado dos arquivos suscita dificuldades para essa dupla aplicação, haja 

vista que a reconstituição da estrutura interna do fundo demanda o levantamento de informações 



51 
 

a respeito do organismo produtor e que a definição das séries depende da identificação das suas 

funções e atividades. 

Assim, a autora argumenta o seguinte: 

Entendemos que não são dois princípios, mas um, ainda que existam posições 
e autores que estimam a duplicidade ao considerar por uma parte o princípio 
de proveniência, que determina o conceito de fundo, e outro o princípio de 
respeito à estrutura, que determina a estruturação interna do dito fundo. O 
princípio determina, assim, a organicidade dos fundos e dos arquivos. [...] De 
igual maneira condiciona o agrupamento natural dos documentos, 
determinando sua classificação (HEREDIA HERRERA, 2003, p. 4-5, 
tradução nossa). 
 

Heredia Herrera (2003) recorda, ainda, que o Princípio da Proveniência condiciona a 

constituição, classificação e ordenação do fundo, conforme segue: 

O princípio da proveniência ou de respeito à origem vai determinar a clara 
delimitação do fundo, como agrupamento comum e mais geral dos 
documentos de arquivo de qualquer instituição ou pessoa, fora deste modelo 
somente existirá a artificialidade das coleções. Determinará a estruturação 
hierárquica de cada fundo [...]. Nos obrigará, como consequência, a manter a 
unidade e independência institucional de cada fundo e a buscar a sua 
integridade intelectual. Do princípio do respeito a ordem natural se derivará a 
ordenação interna das séries e a ordenação interna de cada unidade 
documental pertencente a uma série [...]. O quadro de classificação de 
qualquer fundo não será outra coisa que a representação formal da aplicação 
desses princípios (HEREDIA HERRERA, 2003, p. 6, tradução nossa). 
 

Para Cruz Mundet (2001), um fundo reúne os documentos produzidos e acumulados 

por uma pessoa física ou jurídica em decorrência de suas atividades cotidianas. O autor recorda 

que a conformação do fundo decorre da identificação da autoria, natureza, estrutura interna e 

área de atividade do produtor que gera documentos, em razão de suas funções e não do uso 

administrativo, jurídico, histórico e/ou cultural desses documentos. Portanto, a estruturação de 

um fundo obriga ao conhecimento da história e dos procedimentos adotados pela entidade 

produtora. 

Duchein (1982) destaca como essencial na análise de um documento de arquivo saber 

com precisão quem são seu produtor e destinatário; qual ação, objetivo e circunstância 

ocasionaram sua criação; como e quando o documento foi recebido; e por qual meio ele chegou 

ao arquivo. Esses elementos asseguram a organicidade e a autenticidade de todo o conjunto 

documental no interior de um fundo, o qual deve possuir as seguintes características: 

personalidade jurídica própria resultante de um ato (lei) preciso e datado; atribuições específicas 

e estáveis legitimadas por um texto com valor legal ou regulamentar; posição do órgão definida 

com exatidão na hierarquia administrativa e sua subordinação esclarecida; chefe responsável 
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gozando de poder decisório correspondente ao seu nível hierárquico; e organização interna 

conhecida e fixada num organograma. 

Por sua vez, Thomassen (2006) entende que os arquivos resultam de processos de 

trabalho funcionalmente inter-relacionados e influenciados por distintos contextos que 

determinam sua produção, estruturação, administração e interpretação. Logo, os conteúdos e 

formas dos registros.  

Assim sendo, distingue quatro tipos de contextos ambientais que incidem diretamente 

sobre os arquivos, a saber:  

 Contexto social, político, cultural e econômico, que sugestiona o conteúdo, a forma e 

a estrutura dos arquivos;  

 Contexto de uso, determinado pelos usuários dos arquivos;  

 Contexto administrativo, que controla os procedimentos, métodos e meios adotados 

pelo produtor para manter a disponibilidade e a integridade dos arquivos; e  

 Contexto de proveniência, que espelha a produção dos documentos arquivísticos e se 

subdivide nos contextos: organizacional (estrutura interna da organização e suas 

relações exteriores), funcional (conteúdo relativo à missão, funções e objetivos) e de 

procedimentos administrativos (englobam os processos de trabalho que estabelecem a 

estrutura lógica organizacional, as atividades que produzem os dossiês e as ações/ 

transações que geram os documentos individuais). 

Nesse ínterim, Schmidt e Smit (2015) explicam que a classificação nos arquivos 

objetiva representar o contexto de produção e/ou acumulação de um arquivo, de modo a 

evidenciar a relação orgânica existente entre a criação do documento e a ação probatória 

pretendida pelo produtor. Portanto, o instrumento de classificação deve exprimir o contexto 

orgânico-funcional de produção e uso dos documentos, explicitando os vínculos existentes 

entre o produtor, o contexto, a gênese documental e a função que motivou a sua criação. Posto 

isso, reforçam que a autonomia científica da Arquivologia está balizada na função classificação. 

E, ainda, explicam que no âmbito dos arquivos são identificados dois tipos de informação: a 

informação de contexto, gerada no decorrer do processo de produção documental; e a 

informação de conteúdo, contida no item documental, sendo seu tema/assunto, e que deverá ser 

organizada e representada pela função descrição. 

No caso das massas documentais acumuladas, muito comuns na tradição arquivística 

latina, Cardoso (2008) instrui que a investigação histórica e estrutural da entidade produtora 

deve ser procedida com rigor para explicitar os contextos de produção e acumulação.  
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Nas palavras do autor: 

Nos processos de intervenção em massas acumuladas ou acervos que ainda 
não contam com uma organização arquivística temos que, acima de tudo, 
compreender a fundo o seu processo de formação, muitas vezes chamada de 
lógica de acumulação. Não basta somente fazermos uma breve pesquisa sobre 
a evolução estrutural da entidade, pessoa ou família, pois essa breve pesquisa 
(incluída na prática do diagnóstico arquivístico), servirá apenas de subsídio 
para o estabelecimento de instrumentos técnicos de gestão (quadros de 
classificação e arranjo). É preciso incluir em nossas práticas o perfil 
investigativo dos cientistas sociais, já que lidamos com um objeto que é 
resultado de ações humanas. Ao investigarmos rigorosamente o processo de 
formação e acúmulo de um determinado acervo, estaremos diante de um 
contexto que procurará elucidar enigmas formados pela junção de documentos 
que aparentemente não possuem vínculos entre si. O contexto de formação de 
um acervo é que tornará possível ao arquivo cumprir o seu papel primordial 
(CARDOSO, 2008, p. 16). 
 

Por fim, ratificamos que o Princípio da Proveniência, que engloba o respeito aos 

fundos e o respeito à ordem original, é fundamental para o desenvolvimento da Arquivologia 

enquanto campo científico e é intrínseco à função classificação, nos levando a considerá-lo um 

princípio classificatório. Pois, como recorda Sousa (2006): “a aplicação dos princípios de 

respeito aos fundos e o de ordem original incide diretamente sobre a função classificação [...] 

principalmente para definir estratégias de classificação” (SOUSA, 2006, p. 242). 

Ademais, elucidamos que as estratégias ou metodologias de classificação praticadas 

nos arquivos correntes e intermediários podem diferir daquelas empregadas nos arquivos 

permanentes, ainda que haja autores que entendam a classificação arquivística como uma 

operação decorrente de um único método que envolve procedimentos distintos. 

Schellenberg (2006), por exemplo, é um dos autores que mais expressivamente 

contribuiu para demarcar as singularidades das metodologias de classificação e de arranjo 

praticadas, respectivamente, nos arquivos correntes/intermediários e nos arquivos permanentes.  

Assim, referindo-se aos documentos arquivísticos públicos correntes, compreende que 

a classificação figura como um meio de gestão e de controle documental em razão do seu uso 

nas unidades administrativas, sendo procedida pela “a) ação a que os documentos se referem; 

b) a estrutura do órgão que os produz; e c) o assunto dos documentos” (SCHELLENBERG, 

2006, p. 84). 

No caso, o autor explica que a ação se refere às funções (atribuições estabelecidas em 

leis ou regulamentos para alcance dos objetivos pretendidos pelo produtor); às atividades meio, 

facilitativas ou auxiliares (executadas no desempenho de uma função relativa à administração 

interna do órgão); às atividades fim ou substantivas (executadas no desempenho de uma função 

relacionada ao trabalho profissional e técnico do órgão); aos atos políticos ou normativos 
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(relativos às atividade-meio e atividade-fim do órgão e de suas unidades); e aos atos executivos 

(decorrentes das diretrizes políticas ou normativas) que motivaram a produção dos documentos 

pelo organismo produtor. A estrutura organizacional reflete os objetivos e as funções que 

determinaram a criação do órgão, sendo composta por unidades de assessoramento ou staff 

(encarregadas das decisões relativas à organização, à política e, por vezes, aos processos 

jurídicos, fiscais, humanos e administrativos ligados a essas unidades) e unidades de linha 

(execução dos trabalhos). E o assunto está relacionado ao conteúdo dos documentos, não sendo 

recomendado para classificar documentos de natureza arquivística. Por fim, elucida que esses 

elementos postulam três métodos para elaboração de planos de classificação: método funcional 

(classes correspondem às funções, atividades e/ou atos); método organizacional (classes 

refletem a estrutura hierárquica da organização); e método por assuntos (classes definidas pelo 

conteúdo dos documentos). 

Nessa mesma linha de pensamento, Garcia e Schuch Junior (2000) explicam que a 

elaboração do plano de classificação pode ser realizada pelo: método funcional, no qual as 

classes e subclasses referem-se, respectivamente, às funções e atividades; método 

organizacional (também conhecido como método estrutural), no qual as classes representam as 

unidades administrativas que formam a estrutura organizacional do produtor; e método por 

assuntos, no qual as classes correspondem aos assuntos identificados após a análise do conteúdo 

dos mesmos. Nas palavras dos autores: 

Através do método de classificação funcional, o agrupamento dos documentos 
deve se dar por atos, por função. Assim, na elaboração divide-se os 
documentos em classes e subclasses, onde as maiores classes ou classes 
principais são criadas tomando-se por base as maiores funções e as classes 
secundárias considerando as atividades. Pelo método de classificação 
organizacional, a estrutura orgânica forma a base para os grandes 
agrupamentos de documentos. Assim, as classes primárias, em geral, 
representam os principais elementos organizacionais. No método de 
classificação por assunto, devem ser retirados da análise dos documentos, os 
assuntos que farão parte do plano (GARCIA; SCHUCH JUNIOR, 2000, p. 
48). 
 

Para Sousa (2003), a classificação deve estar relacionada diretamente com a gênese 

documental, de modo que os instrumentos de classificação (plano de classificação e quadro de 

arranjo) exprimam as informações sobre a estrutura e os tipos documentais derivados das 

funções e atividades desempenhadas pelo seu produtor. Nas palavras do autor: 

A classificação de documentos arquivísticos deverá ser resultado de uma 
pesquisa onde se possa obter dados sobre a estrutura, funções e atividades 
desenvolvidas pela entidade e das tipologias documentais existentes. A partir 
desses dados é possível elaborar uma proposta preliminar de classificação. O 
resultado pode ser um plano de classificação (arquivo corrente), um plano de 
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destinação (massa documental acumulada) ou um quadro de arranjo (arquivo 
permanente) com uma estrutura que vá do geral para o particular, com 
conjuntos de informações (séries, subséries, maços e peças) ordenados 
logicamente e com títulos mnemônicos, isto é, que representem o conteúdo do 
conjunto. Adotando esse método é possível manter o elo que une os 
documentos e resgatar a ação e o ato que os geraram. A classificação, como 
está sendo proposta pela Arquivística integrada, quando concebida na origem, 
isto é, no momento em que as informações estão sendo acumuladas, garantiria 
não só o respeito à proveniência, mas, inclusive, a adoção posterior da ordem 
original (SOUSA, 2003, p. 4). 
 

De fato, a classificação de documentos nas fases corrente e intermediária está alinhada 

à metodologia de gestão documental que, segundo Oliveira (2007), objetiva a eficiência e a 

eficácia das organizações, haja vista que: 

A classificação documental possibilitará o amplo conhecimento da 
administração produtora/acumuladora, a identificação dos documentos, a 
inter-relação entre os conjuntos documentais, os documentos recapitulativos, 
o contexto histórico-administrativo em que os documentos foram produzidos, 
a diminuição do impacto na mobilidade de pessoal, a agilidade na tomada de 
decisões, além de racionalizar a produção e o fluxo documentais, aumentar a 
estabilidade, a continuidade e a eficiência administrativa, facilitando a 
avaliação, a seleção, a eliminação, a transferência e o recolhimento, na medida 
em que a classificação documental garante a transparência do acervo, o 
princípio da organicidade dos arquivos e o acesso às informações 
(OLIVEIRA, 2007, p. 138). 
 

Nesse sentido, Oliveira (2012) destaca a relevância da função classificação na 

sistematização intelectual do contexto orgânico dos documentos de arquivo e na ordenação 

desses documentos em classes que serão representadas para posterior recuperação, acesso e uso 

de informações. Nas palavras da autora: 

No âmbito da gestão de documentos, uma das atribuições mais relevantes do 
arquivista é a classificação destes segundo um plano ou código de 
classificação. A atribuição do código ou plano de classificação imprime aos 
documentos o registro da organicidade e estabelece a ordem original do 
arquivo. Como esse instrumento de gestão deve ser estruturado segundo as 
funções e atividades da administração, a classificação já define quais 
documentos estão relacionados entre si, quais atividades e funções 
representam e quais se inter-relacionam. Por meio da classificação fica 
próximo o que deve ser reunido e, consequentemente, são separados os 
documentos que não interagem. E se a organização já possui uma tabela de 
temporalidade, a partir do processo de classificação o arquivista pode, desde 
a fase corrente, identificar quais documentos serão de guarda permanente e 
quais serão descartados no futuro. Assim, o domínio desse conhecimento 
possibilita o planejamento de um conjunto de atividades de forma a agilizar o 
acesso, promover a recuperação da informação com maior precisão, destinar 
recursos humanos, materiais, tecnológicos e de infraestrutura com maior 
racionalidade, planejar ações de preservação, equacionando a relação custo-
benefício (OLIVEIRA, 2012, p. 41-42). 
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Por sua vez, ao tratar do arranjo dos documentos públicos numa instituição arquivística 

de custódia, Schellenberg (2006) manifesta a opinião de que é uma operação que envolve a 

disposição de todos os documentos dos diversos órgãos produtores em grupos em conformidade 

com a proveniência dos mesmos, mantendo uma relação de interdependência entre eles. Além 

disso, a ordem original em que os documentos foram criados, mantidos e acumulados deve ser 

respeitada na ordenação interna dos grupos, pois: 

Dar novo arranjo, de acordo com algum plano arbitrário, a documentos que já 
estejam em ordem, ou parcialmente ordenados, seria um extravagante 
desperdício de tempo, e impor um plano de arranjo arbitrário aos poucos 
documentos que estejam inteiramente desordenados não atenderia a nenhum 
objetivo concebível. O arquivista, portanto, deve resistir a todos os esforços 
empreendidos por pesquisadores e estudiosos no sentido de induzi-lo a 
arranjar os documentos de acordo com um sistema abstrato universal de 
classificação de assuntos (SCHELLENBERG, 2006, p. 261). 
 

Diante dos apontamentos de Schellenberg (2006), podemos concluir que existem duas 

metodologias para classificação de documentos de arquivo. Uma que deve ser realizada na 

repartição produtora dos documentos, naquilo que atualmente chamamos de arquivos correntes 

e intermediários. E outra nas instituições de custódia, responsáveis pela conservação dos 

chamados arquivos permanentes, cujo arranjo do fundo deve ser pautado no Princípio da 

Proveniência. Já o método de classificação por assuntos deve ser aplicado somente quando os 

documentos não advêm de uma ação efetiva da organização, constituindo pastas de pesquisa ou 

de referência.  

A distinção entre as metodologias de classificação aplicada aos arquivos correntes/ 

intermediários e de arranjo aos arquivos permanentes é aclarada pelo autor no seguinte trecho:  

Os princípios de arranjo que se aplicam a arquivos de custódia diferem 
daqueles aplicados nas repartições, em muitos pontos. O conservador de 
arquivos (archivist) não se ocupa apenas com o arranjo dos documentos de 
uma única repartição, como é o caso do arquivista encarregado dos 
documentos (record office) de uso corrente. Ocupa-se do arranjo de todos os 
documentos sob sua custódia, os quais emanam de diversos órgãos, de muitas 
subdivisões administrativas e de numerosos funcionários individuais. Arranja 
seus documentos para uso não-corrente, em contraposição ao uso corrente, e 
arranja-os de acordo com certos princípios básicos da Arquivística e não 
segundo qualquer classificação predeterminada ou esquema de arquivamento. 
Os princípios de arranjo de arquivos dizem respeito, primeiro, à ordenação 
dos grupos de documentos, uns em relação aos outros e, em segundo lugar, ao 
ordenamento das peças individuais dentro dos grupos (SCHELLENBERG, 
2006, p. 239). 
 

Em seu turno, Gonçalves (1998) acredita que, na prática arquivística brasileira, 

convencionou-se empregar os termos classificação e plano de classificação nas fases corrente e 

intermediária dos arquivos, e arranjo e quadro de arranjo na fase permanente. Apesar de 
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concordar que o tratamento técnico aplicado a cada fase documental é distinto, afirma que a 

operação classificatória é a mesma em todas as etapas, ou seja, são criadas classes genéricas 

referentes à estrutura, funções, atividades-meio e atividades-fim do órgão produtor, de modo a 

evidenciar as relações orgânicas existentes entre ele e os seus documentos no plano de 

classificação ou no quadro de arranjo. 

Nesse sentido, a autora distingue três procedimentos realizados durante essa operação: 

1) Classificação/Arranjo: atividade intelectual de identificar e relacionar os tipos 

documentais com as razões que motivaram sua criação num esquema denominado 

plano de classificação (fase corrente/intermediária) ou quadro de arranjo (fase 

permanente). Nos referidos instrumentos de classificação estão representadas 

hierarquicamente as classes ou grupos, sendo elaborados a partir: da seleção do critério 

estrutural (classes correspondem à estrutura ou organograma da instituição) ou 

funcional (classes correspondem às funções do órgão); de um levantamento exaustivo 

das funções e das atividades-meio e atividades-fim; da definição das classes a partir 

de três qualidades (simplicidade, flexibilidade e expansibilidade); e da atribuição de 

uma codificação alfabética, numérica ou alfanumérica às classes e subclasses; 

2) Ordenação: processo de escolha de critérios (alfabético, numérico, cronológico, 

geográfico, histórico, temático) que permitem ordenar os tipos documentais no interior 

de uma série pelos seus elementos informativos (data, local de procedência, número 

do documento, tema do documento), a fim de facilitar o arquivamento e a consulta dos 

documentos; e 

3) Arquivamento: operação física de guardar os documentos em caixas/pastas no arquivo. 

Sousa (2006), também, defende que os termos classificação e arranjo são partes de um 

mesmo processo classificatório, não identificando uma distinção conceitual substancial entre 

eles. E aponta uma falta de clareza entre as operações de classificação, ordenação e 

arquivamento envolvidas na função classificação. 

A confusão terminológica entre os dois termos (arranjo e classificação) não 
parece salutar ao desenvolvimento da Arquivística, pois expõe uma quebra 
entre arquivos correntes e permanentes, que no nosso entendimento não existe. 
Trata-se apenas de fases de um mesmo processo. É evidente que o tipo de uso 
que se faz dos conjuntos documentais altera-se com as idades, ou melhor, 
novos usos vão sendo agregados, mas essa é uma questão a ser resolvida por 
uma outra função arquivística: a descrição (SOUSA, 2006, p. 139). 
 

Por sua vez, Bellotto (2006) elucida que os teóricos brasileiros que discutem 

terminologia arquivística recomendam o uso do termo classificação para se referir a essa 
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operação em todas as fases de vida do documento de arquivo, em razão de que o termo arranjo 

deriva de uma tradução equivocada do termo inglês arrangement.  

Para a autora, a classificação operada nos arquivos permanentes (comumente chamada 

arranjo) deve respeitar a classificação feita na origem, na produção documental, que ocorre nos 

arquivos correntes, podendo ser adaptada caso os documentos tenham sido recolhidos 

sistematicamente ou constituam massas documentais acumuladas. Em todo caso, o processo de 

arranjo somente pode ser realizado após o conjunto documental ser recolhido a uma instituição 

de custódia. A partir de então, o arquivista deve levantar o histórico institucional, funcional e 

os tipos documentais do fundo para sistematizar o quadro de arranjo, ou seja, tornar-se 

“conhecedor da origem que dita o fundo; da evolução institucional que lhe permite detectar 

alterações, acréscimos e supressões de órgãos internos; das funções que ditam a própria 

tipologia” (BELLOTTO, 2006, p. 142).  

Em síntese, o arranjo é descrito por Bellotto (2006) como: 

A operação de arranjo resume-se à ordenação dos conjuntos documentais 
remanescentes das eliminações (ditadas pelas tabelas de temporalidade 
executadas nos arquivos correntes e intermediários), obedecendo à critérios 
que respeitem o caráter orgânico dos conjuntos interna e externamente. Cabe 
lembrar que se trata de ordenação feita nos arquivos permanentes, quando 
realmente os conjuntos de documentos produzidos/recolhidos por unidades 
administrativas e/ou pessoas físicas passam a “conviver” uns com os outros, 
só então passando a ser fundos (BELLOTTO, 2006, p. 136). 
 

E, ainda, destaca que: 

O arranjo é uma operação ao mesmo tempo intelectual e material: deve-se 
organizar os documentos uns em relação aos outros; as séries, umas em 
relação às outras; os fundos, uns em relação aos outros; dar número de 
identificação aos documentos; colocá-los em pastas, caixas ou latas; ordená-
los nas estantes (BELLOTTO, 2006, p. 139). 
 

Diante do exposto, verificamos que a terminologia arquivística brasileira empregada 

na função classificação possui uma dualidade que se manifesta conforme a fase do ciclo de vida 

do documento, isto é, nas fases corrente e intermediária são utilizados os termos classificação 

e plano de classificação e na fase permanente os termos arranjo e quadro de arranjo.  

Nesse sentido, Schellenberg (2006) afirma existir uma tendência, por parte dos 

profissionais de uma nova área do conhecimento carente de embasamento científico e teórico, 

em criar terminologias específicas que carecem de significado, falseando sua importância e 

profundidade. Segundo ele, a Arquivologia, embora recente, difere desse paradigma, pois evita 

o uso de termos especializados. Porém, o uso de termos comuns prejudica a definição literária 

e científica do corpo teórico e prático da disciplina. 
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Essa divergência entre os teóricos da área quanto à existência (ou não) de duas 

metodologias para classificação em arquivos suficientemente distintas que justifiquem o uso de 

termos específicos, nos levou a verificar as definições dos termos envolvidos na execução da 

função classificação em dicionários de terminologia arquivística.  

Assim, selecionamos três obras de relevância nacional, abaixo especificadas, para 

transcrever e analisar as definições propostas para os termos: “classificação”, “arranjo”, 

“ordenação”, “arquivamento”, “plano de classificação” e “quadro de arranjo” – os quais 

constituem elementos que serão verificados no conteúdo dos programas das disciplinas dos 

cursos de Arquivologia das universidades selecionadas.  

As obras selecionadas foram as seguintes: 

 O “Dicionário de Terminologia Arquivística”, publicado no ano de 1996, sendo 

coordenado por Ana Maria Camargo e Heloísa Bellotto, por meio de uma parceria 

entre o Núcleo Regional de São Paulo da Associação dos Arquivistas Brasileiros e o 

Governo do Estado de São Paulo; 

 O “Dicionário de Terminologia Arquivística”, publicado no ano de 2005, que resultou 

dos esforços de um grupo de trabalho formado no Arquivo Nacional para aperfeiçoar 

uma obra anterior intitulada “Subsídios para um Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística”, de autoria do Conselho Nacional de Arquivos; e 

 O “Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia”, publicado no ano de 2008, por 

Murilo Cunha e Cordélia Cavalcanti, objetivando reunir os termos utilizados pelos 

profissionais inseridos no escopo da Ciência da Informação. 

 

Quadro 5 – Definições dos Termos Envolvidos na Função Classificação 

Dicionários Termos Definições 

Camargo; 
Bellotto 
(1996) 

Classificação 
Sequência de operações que, de acordo com as diferentes estruturas, 
funções e atividades da entidade produtora, visam a distribuir os 
documentos de um arquivo (p. 16). 

Arranjo 
Denominação tradicionalmente atribuída à classificação nos arquivos 
permanentes (p. 9). 

Ordenação 
Disposição dos documentos de uma série, a partir de elemento 
convencionado para sua recuperação (p. 55-56). 

Arquivamento 
Conjunto de operações de acondicionamento e armazenamento de 
documentos (p. 4). 

Plano de 
Classificação Esquema pelo qual se processa a classificação de um arquivo (p. 60). 

Quadro de 
Arranjo 

Ver Plano de Classificação (p. 63). 
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Arquivo 
Nacional 

(2005) 

Classificação 
Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo 
com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de 
arranjo (p. 49). 

Arranjo 
Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à organização 
dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano 
ou quadro previamente estabelecido (p. 37). 

Ordenação - 

Arquivamento Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda 
ordenada de documentos (p. 26). 

Plano de 
Classificação 

Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com 
métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo 
das estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por 
ela produzido. Expressão geralmente adotada em arquivos correntes 
(p. 132). 

Quadro de 
Arranjo 

Esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de um arquivo, 
a partir do estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade 
produtora e da análise do acervo. Expressão adotada em arquivos 
permanentes (p. 141). 

Cunha; 
Cavalcanti 

(2008) 

Classificação 

Sistema predeterminado de arquivamento (ou ordenação), para as 
séries arquivísticas. Ato ou efeito da identificação de documentos, de 
acordo com um plano de arquivamento (ou ordenação) 
predeterminado (p. 84). 

Arranjo 

Ordenação dada aos documentos que compõem o todo orgânico do 
arquivo. Operação intelectual ou material da organização de uma 
determinada massa documental de documentos. Repartição de um 
grande conjunto de arquivos em vários grupos. Operação material da 
organização dos itens (ou unidades de arquivamento) baseada nos 
princípios de proveniência e respeito aos fundos. Em arquivos 
permanentes: A organização física de documentos em segmentos ou 
fundos. Ordenação das séries que se encontram nos fundos e, se 
necessário, das peças individuais dentro das séries. Em arquivos 
correntes, é a colocação dos documentos de acordo com o quadro de 
arranjo, preestabelecido; classificação (p. 31). 

Ordenação 
Operação de arranjo metódico de documentos, segundo um plano de 
classificação, com a finalidade de conservá-los e, se for o caso, 
recuperá-los posteriormente (p. 270). 

Arquivamento 

Operação que consiste na colocação, ou ordenação, ou guarda dos 
documentos que compõem o todo orgânico de um arquivo, de acordo 
com plano preestabelecido, e que é feita em caixas, estantes, gavetas, 
maços, pastas e outros meios apropriados (p. 24). 

Plano de 
Classificação 

Arranjo sistemático das classes que compõem um sistema de 
classificação. Relação das classes que compõem um esquema de 
classificação, em geral, subdividido hierarquicamente, do mais geral 
ao mais específico. Ver esquema de classificação; tabela de 
classificação (p. 185). 

Quadro de 
Arranjo 

Disposição dos dossiês ou dos documentos (p. 160). 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dicionários brasileiros de terminologia arquivística citados.
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Diante das definições apresentadas nos dicionários terminológicos brasileiros, 

podemos constatar que os termos classificação e arranjo são descritos como equivalentes, isto 

é, como uma sequência de operações intelectuais e físicas realizadas para organizar os 

documentos arquivísticos conforme um plano de classificação/quadro de arranjo estabelecido 

pela estrutura, função e/ou atividades do organismo produtor. Dentre as operações apontadas 

estão: a classificação/arranjo intelectual, a identificação, a ordenação e o arquivamento.  

Nota-se que no dicionário de Camargo e Bellotto (1996), o termo arranjo é equiparado 

à classificação aplicada aos arquivos em fase permanente, cuja terminologia difere pelas fases 

de vida do documento (classificação nos arquivos correntes e arranjo nos arquivos 

permanentes). No dicionário do Arquivo Nacional (2005), os procedimentos de classificação e 

arranjo também são igualados, assim como sua aplicação é estendida às coleções. Com isso, 

parece-nos que a definição proposta pelo AN unifica a classificação de materiais de arquivos e 

bibliotecas. Por fim, o dicionário de Cunha e Cavalcanti (2008) é o único a mencionar a 

aplicação do Princípio da Proveniência para proceder ao arranjo. Também iguala a definição 

dos termos classificação e arranjo, empregando o termo arranjo nos arquivos correntes e 

permanentes, ainda que definindo a classificação como uma operação de arquivamento. 

Os termos plano de classificação e quadro de arranjo, também, são definidos de forma 

homogênea, sendo um esquema sistemático de distribuição de dossiês/documentos dentro de 

classes elaboradas e hierarquizadas a partir do estudo das estruturas, funções e atividades do 

organismo produtor e da análise do acervo. Daí que o termo plano de classificação é empregado 

nos arquivos correntes e quadro de arranjo nos arquivos permanentes.  

O termo ordenação é definido, nos dicionários de Camargo e Bellotto (1996) e de 

Cunha e Cavalcanti (2008), como a disposição dos dossiês/documentos no interior de uma série 

a partir de critérios de conservação e de recuperação. No dicionário do Arquivo Nacional (2005) 

não consta definição de ordenação.  

E o termo arquivamento, em todos os dicionários analisados, é relacionado às 

operações de acondicionamento e armazenamento dos documentos em conformidade com os 

recursos materiais disponíveis e a ordenação dada pelo plano de classificação/quadro de arranjo. 

Em seu turno, Ribeiro (2013), após traçar um panorama histórico sobre o conceito de 

classificação e constatar a inexistência de uma definição unívoca para este, explica que a 

classificação no senso comum consiste numa operação intelectual que separa elementos 

conforme suas semelhanças e dissemelhanças (características, propriedades), em classes e 

subclasses, num sistema ordenado que mantêm as relações entre eles chamado de plano, quadro 

ou tabela de classificação. Diante disso, compreende que as classificações praticadas em 
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arquivos e bibliotecas são mecanismos de organização intelectual, operada através da criação 

do quadro de classificação orgânico-funcional, e de organização física do tipo sistemática, que 

visam a representação da informação para posterior recuperação. Portanto, não havendo 

necessidade de diferenciá-las. 

Nas palavras da autora portuguesa: 

Trata-se, pois, muito mais de representar e recuperar informação do que de 
organizar/arrumar documentos e, neste novo paradigma pós-custodial o 
acesso à informação está no cerne do trabalho e das preocupações dos 
profissionais da área. Percebe-se, assim, que deixa de fazer sentido usar a 
classificação e outras linguagens, de forma diferenciada nos arquivos e nas 
bibliotecas, e que a formação dos profissionais que vão exercer funções nestes 
dois tipos de serviços de informação (ou mesmo noutros organismos, como os 
museus, os centros de documentação e os serviços de gestão de informação 
nas mais variadas organizações) não tem qualquer justificação para ser 
distinta, muito menos no que toca à componente técnica da organização e 
representação da informação (RIBEIRO, 2013, p. 537-538, grifo nosso). 

 
A concepção ora apresentada nos parece bastante peculiar, principalmente, pelo 

delineamento histórico realizado no início dessa seção, no qual distintos autores apontaram as 

desvantagens da aplicação dos métodos de classificação biblioteconômicos aos arquivos por 

ocasionarem danos físicos e intelectuais irreversíveis aos conjuntos documentais.  

Esse posicionamento não é partilhado unanimemente pelo campo arquivístico. Como 

nos explica Sousa (2003), é a natureza distinta dos documentos de arquivos e de bibliotecas que 

definem a sua classificação: 

Os arquivos, ao contrário das bibliotecas ou de outros tipos de coleções, não 
constituem um conjunto de documentos formado em vista de uma finalidade 
específica: eles representam, mais que tudo, o produto da atividade do 
organismo ou da pessoa. [...] Entender o modo como as entidades se 
estruturam e como executam suas funções e atividades é compreender como 
a informação é acumulada. O registro documental é resultado de um ato 
específico desenvolvido e, na maioria dos casos, cotidianamente repetido. A 
gênese documental se dá quando a entidade tem algo a cumprir, a provar, a 
determinar. [...] Esta caracterização e identificação da origem das informações 
arquivísticas tem como objetivo definir em que se fundamenta a classificação 
(SOUSA, 2003, p. 3). 
 

Schmidt (2012), ainda, recorda o seguinte: 

Na Arquivologia, não é a informação contida nos documentos (conteúdo) 
aquilo que tem mais valor, mas sim o significado de cada documento num 
conjunto e seu vínculo com outros documentos de um mesmo Fundo. Dois 
documentos podem ter a mesma informação, aqui entendidas como o seu 
assunto, mas não necessariamente o mesmo valor arquivístico. E por outro 
lado, mesmo que o mais importante seja a representatividade do documento 
como uma unidade dentro de um conjunto costurado por um vínculo, também 
interessa ao campo dos arquivos o entendimento e o conhecimento de como 
estes documentos são produzidos e acumulados enquanto resultado de uma 
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função ou atividade – um processo –, capaz de lhe atribuir valor de prova ou 
testemunho (SCHMIDT, 2012, p. 83-84). 
 

Nesse contexto, importante salientar que os materiais a serem organizados por um 

arquivo e por uma biblioteca diferem quanto ao modo de criação, seleção, classificação, 

avaliação e finalidade usada para justificar sua preservação. O documento de arquivo decorre 

de uma acumulação natural e orgânica de uma pessoa física ou jurídica, em função de suas 

atividades, devendo ser classificado segundo o Princípio da Proveniência; geralmente é único, 

o que exige do arquivista um posicionamento resoluto quanto à sua preservação ou destruição; 

e somente adquire valor histórico-cultural após cumprir a função primária que lhe deu origem, 

passando à guarda de uma instituição arquivística de custódia. Em contrapartida, a aquisição e 

a conservação do acervo de uma biblioteca busca satisfazer primeiramente a uma necessidade 

sociocultural, de modo que os itens são analisados isoladamente conforme a bibliografia 

disponível sobre o tema, os conhecimentos do método biblioteconômico, e a necessidade de 

desenvolvimento da instituição. Em seguida, são organizados numa coleção e classificados 

segundo algum critério temático que possibilite a posterior localização de documentos e a 

recuperação de informações (SCHELLENBERG, 2006). 

Diante disso, desaconselhamos a aproximação entre os preceitos classificatórios de 

arquivos e de bibliotecas, visto que a classificação arquivística é estruturada através da divisão 

do conjunto documental a partir das ações que lhe deram origem, ou ainda, da estrutura do 

órgão produtor, obedecendo ao Princípio da Proveniência (Respeito aos Fundos e Respeito à 

Ordem Original). Já os itens de uma biblioteca são classificados a partir da união de materiais 

idênticos num sistema lógico, no qual os objetos, dispostos nas estantes, podem ser recuperados 

por meio de notações. Essa percepção é vital para a compreensão de que a aplicação das 

classificações bibliográficas aos fundos ameaça a singularidade dos arquivos, pois extingue as 

informações referentes ao contexto produtor, prejudicando a interpretação do seu conteúdo. 

Apesar disso, é bem verdade que a aplicação equivocada de métodos de classificação 

bibliográficos nos arquivos públicos foi uma realidade consolidada durante muitas décadas no 

Brasil. Numa pesquisa realizada a respeito da situação dos arquivos correntes da Administração 

Pública Federal brasileira, em meados do século XX, Sousa (1995) constatou o seguinte: 

A organização, quando existe, fundamenta-se no empirismo e na 
improvisação. Os métodos utilizados oscilam entre a fragmentação dos 
dossiês de assunto, o arquivamento por espécie documental, por ato de 
recebimento ou expedição, pela numeração, etc. As correspondências, por 
exemplo, são dispostas por suas variantes (ofício externo, ofício interno, 
circular, memorando etc.) ou em “recebidas” e “expedidas”. Os processos são 
ordenados numericamente. Os outros tipos são classificados pelos nomes a 
eles atribuídos, tais como: projetos, relatórios, atas, pareceres etc. O método 
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empregado, quase sempre, não está consolidado em um plano preestabelecido. 
A denominação dos dossiês e dos conjuntos documentais é criada 
aleatoriamente e, muitas vezes, dissociada dos elementos que representam. O 
caráter mnemônico desses títulos nem sempre é respeitado. Há casos em que 
esse trabalho é feito por bibliotecários. Eles criam códigos de classificação 
baseados na lógica e na metodologia da sua profissão. Em geral, dispõem os 
documentos por assuntos ou pelo nome pelos quais são conhecidos e aplicam 
a codificação decimal extraída do método de Melvil Dewey. Uma das 
principais características desses instrumentos é a fragmentação das unidades 
documentais. Desta forma, tratam os documentos individualmente, como se 
fossem livros e periódicos (SOUSA, 1995, p. 2-3). 
 

Cabe ressaltar, porém, que esse cenário vem se modificando gradualmente desde a 

promulgação da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (“Lei de Arquivos”), que estabeleceu 

uma política nacional de arquivos, atribuindo à Administração Pública a responsabilidade pela 

gestão e pela preservação dos documentos por ela produzidos; e da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (“Lei de Acesso à Informação”), que dispôs sobre o acesso aos documentos 

e às informações de todas as instâncias públicas.  

A breve discussão aqui apresentada acerca dos preceitos de classificação em arquivos 

e em bibliotecas se fez necessária, pois essa distinção fundamental constitui um dos elementos 

que iremos analisar nos programas das disciplinas que versam sobre a função classificação.  

Apesar de toda a divergência conceitual que observamos no tocante à teoria, à 

metodologia e à operacionalização da classificação nos arquivos, fato é que a função 

classificação se ocupa da organização contextualizada dos conjuntos documentais arquivísticos, 

pois examina a gênese dos registros documentais, investigando a estrutura, as funções, as 

atribuições e a história das entidades produtoras, salvaguardando o contexto de produção 

orgânico-funcional dos arquivos, logo o seu potencial probatório e informacional. 

Dito isso, defendemos nessa pesquisa que a função arquivística classificação é una, 

mas que sua execução depende de duas metodologias distintas que são aplicadas em 

conformidade com a fase de vida dos arquivos. Nos arquivos correntes/intermediários é 

procedida a metodologia de classificação que visa classificar, ordenar e arquivar os documentos 

para o seu uso, de modo que o plano de classificação é elaborado a partir de elementos que 

considera a estrutura organizacional e a ação (funções, atividades e atos) que deram origem aos 

documentos, podendo ser ampliados aos tipos documentais. Daí que o plano de classificação 

pode ter caráter organizacional/estrutural, funcional ou combinar ambos os aspectos, sendo 

denominado orgânico-funcional. Já a metodologia de arranjo, empregada nos arquivos 

permanentes, considera o Princípio da Proveniência na sua dupla aplicação, mantendo o 

respeito pela individualidade, pela integridade e pela organicidade dos distintos fundos 
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custodiados, assim como a ordenação interna desses fundos em grupos e subgrupos que 

respeitam a ordem original atribuída pelo órgão produtor. 

Por fim, ressaltamos que a práxis arquivística contemporânea possui desafios oriundos 

do aumento exponencial de documentos e informações, fomentado pelas novas tecnologias de 

informação e de comunicação. E que, diante dessa realidade, a função classificação contribui 

para uma melhor compreensão das atividades de produção, gestão, avaliação, descrição e 

conservação dos documentos de arquivo, que possibilitam a redução das massas documentais, 

a constituição e manutenção do patrimônio documental do órgão produtor, e a recuperação de 

documentos e informações contextualizadas. 
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3 A FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

ARQUIVOLOGIA DO SUDESTE DO BRASIL: UMA ANÁLISE DA HISTÓRIA, 

DOS CURRÍCULOS E DOS PROGRAMAS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS 

 

A presente seção tem por objetivo sistematizar os principais acontecimentos que 

possibilitaram a institucionalização universitária do ensino arquivístico no Brasil. E, em 

seguida, realizar um estudo das estruturas institucionais, curriculares, disciplinares e 

programáticas dos cinco cursos de graduação em Arquivologia que compõem nosso campo 

empírico de análise, criados entre as décadas de 1970 e 2000, nessa ordem: Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (1977); Universidade Federal Fluminense – 

UFF (1978); Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – UFES (1999); Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP (2003); e Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG (2008). 

 

3.1 O CONTEXTO HISTÓRICO-EDUCACIONAL DA ARQUIVOLOGIA NO BRASIL 

 

A criação do Arquivo Nacional da França (1790) e sua concomitante assunção dos 

procedimentos relativos ao tratamento da documentação recolhida em solo nacional, no período 

pós-Revolução francesa (1789), evidenciaram a necessidade de formar e capacitar profissionais 

para lidar com os documentos de arquivo. Com isso, no ano de 1821, foi instituído um curso 

técnico na École Nationale de Chartes (Escola Nacional de Chartes), cujo currículo 

fundamentava-se numa base historicista. O modelo formativo voltado para a Paleografia e a 

Diplomática espalhou-se por toda a Europa nos anos seguintes e, no século posterior, chegou 

às Américas (SILVA et al, 2009; SOUSA, 2003; MARQUES, 2007). 

No caso do Brasil, a fundação do Arquivo Nacional (1838) foi um fator inegável para 

o desenrolar do pensamento arquivístico no país, visto que os primeiros esforços para formar 

profissionais aptos a trabalhar em arquivos foram empreendidos pela instituição.  

No ano de 1911, foi aprovada a criação de um Curso Técnico em Diplomática, através 

do Decreto nº 9.197, de 9 de dezembro de 1911. Na década de 1920, foi prevista a criação de 

um Curso Técnico para capacitar profissionais para lidar com arquivos, bibliotecas e museus 

simultaneamente, numa parceria entre Museu Histórico Nacional (Decreto nº 15.596, de 2 de 

agosto de 1922), Biblioteca Nacional (Decreto nº 15.670, de 6 de setembro de 1922) e Arquivo 

Nacional (Decreto nº 16.036, de 14 de maio de 1923). Apesar da regulamentação do curso, o 

mesmo nunca vigorou.  
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Nesse ínterim, os amanuenses2 receberam formação em cursos eventuais oferecidos 

pelas seguintes instituições: Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Instituto de Desenvolvimento e Organização Racional do 

Trabalho (IDORT-SP) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) 

(MARQUES, 2007; 2011). 

Conforme Bottino (1999), diante da precarização formativa dos profissionais de 

arquivo, o AN tentou, sem sucesso, vincular o Curso Técnico de arquivos ao ensino superior, 

no ano de 1932, na recém-criada Universidade do Rio de Janeiro (atual Universidade Federal 

do Rio de Janeiro). 

Diante da contínua inexistência de cursos de formação de especialistas em arquivos 

até fins da década de 1950, o AN estabeleceu no seu novo regimento, aprovado pelo Decreto 

nº 44.862, de 21 de novembro de 1958, que caberia à Seção de Cursos “organizar e manter os 

cursos de formação de pessoal especializado em arquivos e pesquisadores de História”. Assim, 

com o apoio do DASP, instituiu o Curso de Preparação do Pessoal Auxiliar de Arquivo, em 

abril do ano de 1959 (Portaria nº 3/1959). Em setembro do mesmo ano, já contando com a 

presença do professor francês Henri Boullier de Branche, iniciou o Curso de Aperfeiçoamento 

de Arquivo (Portaria nº 299/1959). No ano de 1960, Branche ministrou mais dois cursos 

semestrais: um de caráter intensivo e outro no modelo formativo semelhante ao do ano anterior. 

Ainda nesse ano, o Curso Permanente de Arquivos (CPA) passa a ser ministrado regularmente 

(Portaria nº 5/1960). 

Na década de 1970, a Arquivologia brasileira deslanchou com a criação de uma 

associação de classe, a Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB (1971-2015), que 

emergiu como uma força na defesa à regulamentação da profissão de arquivista, à promoção 

dos primeiros Congressos Brasileiros de Arquivologia, à elaboração do periódico científico 

“Arquivo & Administração” (1972-2014), e à institucionalização do ensino da Arquivologia 

em nível universitário (FONSECA, 2005; MARQUES, 2007; SCHMIDT, 2012). 

Nesse sentido, Schmidt (2012) defende que a AAB atuou como mediadora das 

necessidades elencadas pelos trabalhadores da área, que ansiavam por uma formação mais 

completa, uma profissão reconhecida segundo seu mérito, e saberes pensados no lócus da 

universidade e da pesquisa científica. 

                                                 
2  A profissão definida como amanuense se refere ao escriturário de uma repartição pública que registra, processa 

e copia documentos oficiais, geralmente, de forma manual. 
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Marques (2007) compartilha a opinião de que a institucionalização acadêmica da 

Arquivologia era uma necessidade premente, haja vista que o aumento do número de arquivos 

no país não refletia num cuidado maior com o Fazer e o Saber arquivísticos. 

Entretanto, o cenário das instituições de arquivo no Brasil, na década de 1970, 
ratificava a necessidade de institucionalização acadêmica da disciplina. De 
acordo com os dados coletados pelo Serviço de Registro e Assistência do AN, 
criado em 1958, existiam, no País, em meados dessa década, 3.800 arquivos 
cadastrados (MARQUES, 2007, p. 95). 
 

Em 1972, o Conselho Federal de Educação (CFE) se manifestou favorável à criação 

de cursos superiores de arquivo, através do Parecer nº 212, de 7 de março de 1972. Com isso, 

no mesmo ano, durante a realização do I Congresso Brasileiro de Arquivologia, foi elaborada 

uma proposta de currículo mínimo, que foi encaminhada pela AAB ao CFE. No ano de 1973, 

o CPA recebeu mandato universitário pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 

assinatura de um Termo de Acordo, publicado no Diário Oficial de 21 de outubro de 1973. No 

ano de 1974, o CFE estabeleceu a duração e o currículo mínimo obrigatório para os cursos 

superiores de arquivo, por meio da Resolução nº 23, de 13 de maio de 1974. Já no ano de 1977, 

o CPA, sob a nomenclatura de Curso de Arquivologia, foi transferido para a atual Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), por meio do Decreto nº 79.239, de 2 de março 

de 1977 (AN, [s.d.]; FONSECA, 2005; MARQUES 2007; 2011; SCHMIDT, 2012). 

Após a procrastinação encetada no ano de 1911, com a proposta de criação de um 

curso de arquivo que só seria concretizada em 1960, e pela delonga de quase uma década para 

sua institucionalização universitária, enfim a Arquivologia foi alçada à universidade no ano de 

1977. No ano seguinte, foi a vez da profissão de arquivista e de técnico de arquivo serem 

regulamentadas, respectivamente, pela Lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978, e pelo Decreto nº 

82.590, de 6 de novembro de 1978. Também foi instituído o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), pelo Decreto nº 82.308, de 25 de setembro de 1978, tendo o AN como órgão central 

na preservação dos documentos do Poder Público. 

Verifica-se, assim, que a década de 1970 impulsionou o desenvolvimento da 

Arquivologia brasileira enquanto campo do Fazer e do Saber, em grande parte pelo empenho 

dos profissionais conjugados na AAB.  

Nesse sentido, Schmidt (2012) conclui que: 

Muitos elementos fundamentais para introduzir o campo dos arquivos no 
âmbito científico já estavam institucionalizados, como a existência de 
periódico, de curso superior, realização de congresso, legislação e associação 
profissional. Isso sem considerar as publicações que haviam sido traduzidas 
pelo Arquivo Nacional, que embasavam uma “literatura arquivística” e os 
intercâmbios internacionais entre profissionais. Entretanto, vale ressaltar que 
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essa cientificidade se dá mais pelo estabelecimento de estruturas institucionais 
que a suportam do que propriamente pela produção de conhecimento 
científico relevante (SCHMIDT, 2012, p. 173). 
 

Na década de 1980, a condução do alargamento do pensamento arquivístico no país 

foi fomentado pelo Arquivo Nacional, que buscou fortalecer as instituições arquivísticas 

públicas através da participação nos debates sobre a elaboração do texto constitucional da Carta 

Magna, do ano de 1988, no que se refere aos arquivos; da criação de cursos regionais de 

capacitação em arquivos; da promoção da “Conferência Nacional de Arquivos Públicos”, por 

meio de uma rede de cooperação interinstitucional entre o Fórum de Diretores de Arquivos 

Estaduais e a Coordenação do Sistema Nacional de Arquivos; e da publicação do periódico 

“Acervo” (1986-), que inicialmente publicava artigos sobre História e Arquivologia 

(FONSECA, 2005).  

E, 

[...] no tocante à qualificação internacional do pensamento arquivístico 
brasileiro, vale ressaltar o fato de arquivistas brasileiros serem 
convidados, pela primeira vez, para proferir palestras no Congresso 
Internacional de Arquivos. Além disso, o Brasil passou a ocupar um 
cargo na Secretaria Executiva do Conselho Internacional de Arquivos, 
bem como a presidência e a vice-presidência da Associação Latino-
Americana de Arquivos (FONSECA, 2005, p. 70). 
 

De acordo com Fonseca (2005), a década de 1990 foi um momento de consolidação 

do pensamento arquivístico em âmbito universitário – compreendido como um espaço político, 

acadêmico e científico.  

Nesse sentido, elenca como pontos fulcrais para a progressão do pensamento 

arquivístico no período: I) aumento do número de cursos de graduação em Arquivologia no 

país, que à época somavam oito, a saber: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(1977), Universidade Federal de Santa Maria (1977), Universidade Federal Fluminense (1978), 

Universidade de Brasília (1991), Universidade Estadual de Londrina (1997), Universidade 

Federal da Bahia (1997), Universidade Federal do Espírito Santo (1999), e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (1999); II) saída de muitos profissionais das instituições 

arquivísticas para lecionar nas universidades ou trabalhar em entidades de informação variadas; 

III) maior qualificação do corpo docente dos cursos de Arquivologia pelo ingresso dos mesmos 

na pós-graduação; IV) produção e difusão científica em periódicos especializados da área por 

professores universitários; e V) expansão de áreas de concentração nos cursos da pós-graduação 

que permitiam a pesquisa em Arquivologia, com ênfase nos cursos de Ciência da Informação. 
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Além disso, merecem destaque a aprovação da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 

conhecida como “Lei de Arquivos”, que versa sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados, determinando a responsabilidade do Estado para com a gestão arquivística de seus 

documentos; a criação do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), no ano de 1994, que 

determina as normas e diretrizes a serem seguidas pelo SINAR; e a fixação do Sistema de 

Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA), da Administração Pública Federal, no ano de 2003, 

em razão da “Lei de Arquivos”. 

Nas décadas seguintes, a Arquivologia se consolidou como uma cátedra universitária 

e novos cursos de graduação foram fundados, a saber: Universidade Estadual Paulista (2003); 

Universidade Estadual da Paraíba (2006); Fundação Universidade do Rio Grande (2008); 

Universidade Federal da Paraíba (2008); Universidade Federal do Amazonas (2008); 

Universidade Federal de Minas Gerais (2009); Universidade Federal de Santa Catarina (2009); 

e Universidade Federal do Pará (2012).  

Também surgiram novos cursos de pós-graduação em História Social e em Ciência da 

Informação com áreas de concentração em arquivos e, inclusive, o primeiro programa de pós-

graduação brasileiro voltado unicamente ao estudo da Arquivologia, o Mestrado Profissional 

em Gestão de Documentos e Arquivos, fundado na UNIRIO, no ano de 2012. 

Conforme Marques (2011), a criação e o estabelecimento das graduações brasileiras 

em Arquivologia estiveram, em sua maioria, vinculadas aos institutos, departamentos e/ou 

escolas de Biblioteconomia, e na atualidade aos de Ciência da Informação.  

Nesse sentido, Britto (1999) já afirmava o seguinte: 

A comunidade latino-americana tem demonstrado uma preocupação 
constante com o ensino dos profissionais de arquivo [...]. No entanto, 
constatamos que a maioria dos programas atuais são oferecidos por 
universidades e se vinculam às escolas de Biblioteconomia, ou ainda 
são escolas independentes (BRITTO, 1999, p. 24). 
 

Obviamente, essa interação pode ser benéfica à medida que as especificidades de cada 

campo do conhecimento sejam resguardadas. Porém, como recorda Silva et al (2009), no que 

tange à área de classificação em arquivos, o uso de métodos de organização e de classificação 

por assuntos em períodos históricos anteriores (usualmente praticadas nas áreas de História e 

Biblioteconomia), ocasionaram a desarticulação orgânica de diversos arquivos e, por 

conseguinte, perdas irreparáveis sobre o contexto de produção dos mesmos. 

Nesse sentido, recordamos que a autonomia científica da Arquivologia esteve 

primordialmente atrelada à função classificação, haja vista que sua teoria se consolidou paralela 

às sucessivas mudanças metodológicas na organização e classificação dos arquivos, com o 
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desenvolvimento de princípios teóricos-metodológicos que assegurassem sua singularidade. 

Portanto, reafirmamos sua preponderância no que tange à teoria, à metodologia e à prática da 

Arquivologia, logo em todo labor profissional do arquivista, e destacamos a necessidade de 

estudos destinados ao seu aprofundamento teórico-metodológico.  

Isto posto, consideramos de suma importância investigar como decorreu e decorre o 

ensino da função arquivística classificação nas universidades brasileiras e como seus conceitos 

– fundamentais e, por vezes, problemáticos – são apreendidos pelo futuro arquivista.  

Essa opinião é corroborada por Britto (1999) e Fonseca (2005), que defendem a 

necessidade de examinar constantemente a adequação das matrizes curriculares às necessidades 

profissionais e intelectuais do arquivista.  

Britto (1999) compreende que investigar os níveis de ensino da Arquivologia no país 

é de interesse do Estado, das universidades e das associações, de modo a capacitar os arquivistas 

para atuar na confluência entre o Saber-Fazer arquivístico e os imperativos sociais da profissão. 

Segundo a autora: 

Considerando a evolução histórica do ensino brasileiro de 
Arquivologia, acreditamos que existe espaço para pesquisas e 
interrogações a respeito dos níveis de ensino de Arquivologia no Brasil, 
tanto da parte dos governos como das universidades e das associações 
[...]. Nossa proposição se traduz na elaboração de um programa-padrão 
que responda aos seguintes objetivos: dar mais flexibilidade ao 
programa; viabilizar um ensino em que o conteúdo atenda melhor às 
necessidades dos futuros profissionais da área arquivística e integrar o 
ensino ao conjunto das funções arquivísticas (BRITTO, 1999, p.66-67). 
 

E Fonseca (2005) corrobora a precisão de pesquisas voltadas para a análise qualitativa 

do ensino da Arquivologia no país, evidenciando que: 

[...] o ensino da Arquivologia pode se dar em diferentes níveis, de 
acordo com o público a que se destina, seja ele o profissional de nível 
acadêmico ou científico ou o profissional de nível técnico. Para cada 
um destes públicos, a necessidade de literatura se modifica. Colocando 
carências específicas que não são supridas com manuais e livros-texto 
de abrangência geral (FONSECA, 2005, p. 73). 
 

Assim, com vistas à satisfação dos objetivos dessa pesquisa, ratificamos o intento de 

traçar um panorama histórico a respeito do processo de ensino dos elementos referentes à 

função classificação nas matrizes curriculares dos cursos universitários em Arquivologia 

localizados no sudeste brasileiro. Para tanto, pretendemos examinar as referidas graduações a 

partir da sua vinculação acadêmico-institucional, dos currículos e ajustes/reformas ocorridos ao 

longo da sua existência, e das disciplinas responsáveis pelo ensino da classificação arquivística, 

a fim de proceder à análise do conteúdo dos seus programas de ensino.   
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3.2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO (1977) 

 

O curso de bacharelado em Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro está vinculado institucionalmente à Escola de Arquivologia, a qual está integrada ao 

Centro de Ciências Humanas e Sociais. O histórico de criação dessa graduação remonta ao 

Curso Permanente de Arquivos, que foi instituído pelo Arquivo Nacional, no ano de 1960, e 

transferido para esta universidade no ano de 1977. Portanto, figura como um marco no processo 

de institucionalização da Arquivologia em âmbito nacional. 

Assim sendo, nas subseções seguintes, buscamos contextualizar retrospectivamente os 

distintos espaços institucionais em que o curso esteve abrigado ao longo da sua existência; 

sistematizar as matrizes curriculares e as disciplinas desenvolvidas nas suas diferentes fases; e 

proceder à análise dos programas de ensino pertinentes aos objetivos propostos por essa 

pesquisa no que tange ao tema classificação em arquivos. 

 

3.2.1 Histórico 

 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) foi criada no extinto 

estado da Guanabara, cujo território foi incorporado ao atual estado do Rio de Janeiro durante 

o governo do presidente militar Ernesto Geisel, no ano de 1975. Durante sua curta existência, 

o estado da Guanabara (1960-1975) manteve o prestígio político e uma economia pungente 

herdadas da época em que o território abrigou a capital do Brasil colonial e imperial (1763-

1889) e o Distrito Federal da República (1891-1960). 

A excepcionalidade do seu contexto histórico, propiciou o surgimento dos primeiros 

estabelecimentos de ensino superior que se tem conhecimento no território brasileiro, com a 

chegada da família real portuguesa (1808). Algumas dessas instituições seriam reunidas para 

formar a Universidade do Rio de Janeiro (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro), no 

ano de 1920. Mais adiante, mantendo esse mesmo modelo de conformação universitária, outras 

unidades iriam constituir a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara 

(atual UNIRIO), no ano de 1969. 

A Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG) 

foi instituída pelo Decreto-Lei n° 773, de 20 de agosto de 1969, que determinou a junção de 

sete escolas federais isoladas de ensino superior, sob a forma jurídica de fundação de direito 

público, e a agregação de duas unidades de direito privado para fins de ensino e pesquisa. Foram 

incorporadas as seguintes instituições: Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de 
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Janeiro (1859); Escola de Biblioteconomia e Documentação, que adveio do Curso de 

Biblioteconomia da Biblioteca Nacional (1911); Conservatório de Teatro do Serviço Nacional 

de Teatro, renomeado como Escola de Teatro (1937); Instituto Nacional do Câncer (1937); 

Escola de Enfermagem “Alfredo Pinto” (1942); Instituto “Villa-Lobos” (1942); Escola Central 

de Nutrição (1943)3. E agregadas: a Escola Brasileira de Reabilitação Profissional; e a Escola 

de Serviço Social do Rio de Janeiro. 

Por conta da fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, no ano de 1975, a 

FEFIEG teve sua denominação alterada para Federação das Escolas Federais Isoladas do 

Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ), pelo Decreto-Lei n° 7.683, de 17 de dezembro de 1975.  

Após quatro anos, foi institucionalizada com a designação de Universidade do Rio de 

Janeiro (Uni-Rio), por ação da Lei n° 6.655, de 5 de junho de 1979. 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), renomeação dada 

pela Lei n° 10.750, de 24 de outubro de 2003, mantém-se como uma fundação de direito 

público, subordinada ao sistema federal de educação superior, situada no município-sede do 

Rio de Janeiro. Possui uma infraestrutura composta por cinco centros acadêmicos que abrigam 

dezoito escolas, quatro institutos e duas faculdades, distribuídos pelos bairros Botafogo, Centro, 

Tijuca e Urca (onde está situado o campus Praia Vermelha). Além disso, está presente em trinta 

e um municípios dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo com polos de ensino 

à distância4. 

Nesse cenário, ressaltamos que o Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH) 

abriga a Escola de Arquivologia, a qual foi instituída especificamente para receber o curso de 

Arquivologia que havia sido transferido do Arquivo Nacional, no ano de 1977. Também situam-

                                                 
3  A Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro se originou do Instituto Hahnemanniano do 

Brasil, fundado em 1859, do qual se desvinculou por meio de estatuto próprio aprovado pela Lei n° 1.121/1949. 
A escola foi federalizada pela Lei n° 3.271/1957, e transformada em fundação pela Lei n° 4.730/1965. O Curso 
de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional foi criado pelo Decreto-Lei n° 8.835/1911, sendo implementado 
no ano de 1915. Foi extinto pelo Decreto n° 15.670/1922, e reestabelecido pelo Decreto n° 20.673/1931. O 
Serviço Nacional de Teatro foi criado pelo Decreto-Lei n° 92/1937. No ano de 1939, estabeleceu o Curso 
Prático de Teatro, o qual foi renomeado como Conservatório de Teatro, por ação do Decreto-Lei n° 841/1969. 
O Instituto Nacional do Câncer foi instituído pelo Decreto n° 50.251/1961, tendo se originado do Instituto do 
Câncer (criado pelo Decreto-Lei n° 15.941/1944) e este do Centro de Cancerologia do Hospital Estácio de Sá 
(criado pelo Decreto-Lei n° 378/1937). Pela Lei n° 5.734/1971, deixou a FEFIEG e foi reincluído no sistema 
federal de saúde. A Escola de Enfermagem “Alfredo Pinto” recebeu esse nome através do Decreto-Lei n° 
4.725/1942, sendo oriundo da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospício Nacional dos 
Alienados, criada pelo Decreto n° 791/1890. O Instituto “Villa-Lobos” foi criado pelo Decreto-Lei n° 
61.400/1967, a partir da renomeação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, criado pelo Decreto-Lei 
n° 4.993/1942. A Escola Central de Nutrição se originou do Curso de Nutricionista do Serviço de Alimentação 
da Previdência Social, criado pelo Decreto-Lei nº 5.443/1943. 

4  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Unidades acadêmicas. Disponível em: 
<http://www.unirio.br/unidades-academicas-1>. Acesso em: 1 out. 2018. 
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se nas dependências do CCH as Escolas de Biblioteconomia, de Museologia, de Ciências 

Sociais, de Educação, de Filosofia, de História, de Serviço Social, e de Turismologia.  

Administrativamente, essas escolas são encarregadas dos cursos de graduação em 

Arquivologia (bacharelado), Biblioteconomia (bacharelado e licenciatura), Ciências Sociais 

(licenciatura), Filosofia (bacharelado e licenciatura), História (bacharelado e licenciatura), 

Museologia (bacharelado), Pedagogia (licenciatura), Serviço Social (bacharelado) e Turismo 

(bacharelado e licenciatura). E os departamentos de Estudos e Processos Arquivísticos, Estudos 

e Processos Biblioteconômicos, Estudos e Processos Museológicos, Ciências Sociais, Didática, 

Filosofia, Fundamentos da Educação, História, Processos Técnicos-Documentais, e Turismo e 

Patrimônio oferecem disciplinas aos cursos. 

Na pós-graduação são oferecidos os programas em: Biblioteconomia (mestrado 

profissional), Educação (mestrado e doutorado acadêmicos), Ensino da História (mestrado 

profissional), Gestão de Documentos e Arquivos (mestrado profissional), História (mestrado e 

doutorado acadêmicos), Memória Social (mestrado e doutorado acadêmicos), e Museologia e 

Patrimônio (mestrado e doutorado acadêmicos)5. 

Ressaltamos que o CCH foi instituído no ano de 1975, a partir da institucionalização 

da FEFIERJ, que acompanhou um movimento de reestruturação universitária responsável pela 

reunião das escolas autônomas em centros universitários6. 

A Escola de Arquivologia (EA)7 foi instituída unicamente para abrigar o Curso de 

Arquivologia, cuja transferência decorreu do Termo de Convênio assinado entre o Arquivo 

Nacional e a FEFIERJ, na data de 21 de julho de 1977. 

Com feito, era assim designada nos boletins internos da instituição desde o ano de 

1977. Porém, ao que consta registrado, a organização dos cursos universitários no formato de 

escolas somente foi efetivada através da Ordem de Serviço GR n° 8, de 10 de agosto de 1988, 

resultante dos esforços de uma comissão, formada pela Resolução n° 1.089, de 28 de novembro 

de 1986, que objetivava atribuir aos cursos universitários o prenome de escolas. 

O Departamento de Arquivologia (HEA) foi criado no Centro de Ciências Humanas 

através da Resolução n° 12, de 27 de janeiro de 1978, sendo responsável por oferecer as 

disciplinas específicas do curso. Posteriormente, mediante a Resolução n° 478, de 13 de março 

                                                 
5  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PDI: Plano de Desenvolvimento 

Institucional: 2017-2021. 2ª versão. RJ: UNIRIO, 2018, p. 81. 
6  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual do Aluno da Escola de 

Arquivologia. RJ: UNIRIO, 1991, p. 4. 
7  A Escola de Arquivologia localiza-se à Avenida Pasteur, n° 458, Urca, Rio de Janeiro, CEP: 22.290-240. 

Telefone: +55 (21) 2542-1623. Website: <http://www.unirio.br/arquivologia>. Acesso em: 1 out. 2018. 
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de 1986, passou a denominar-se Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos (DEPA). 

E, por ação da Resolução n° 4.839, de 22 de agosto de 2017, voltou a ser designado 

Departamento de Arquivologia (DEPA)8.  

O histórico de criação do Curso de Bacharelado em Arquivologia na Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro remonta à aprovação da criação do Curso de Diplomática 

no Arquivo Nacional pelo Decreto n° 9.197/11, o qual foi sendo progressivamente reformatado 

no Curso Técnico conjunto do AN, BN e MHN (Decretos n° 16.036/23; 15.670/22; e 

15.596/22); no Curso Avulso de Preparação de Pessoal Auxiliar para Arquivos (Portaria n° 

53/59); no Curso Avulso de Aperfeiçoamento de Pessoal para Arquivo (Portaria n° 299/59); no 

Curso Permanente de Arquivos (Decreto n° 44.862/58; Portaria n° 5/60); no Curso 

“Universitário” Permanente de Arquivos (Termo de Acordo AN/UFRJ do ano de 1973); e, por 

fim, no Curso de Arquivologia da UNIRIO (Decreto n° 79.329/77). Em razão dessa trajetória 

histórica já ter sido explicitada na subseção anterior, não voltaremos a abordá-la aqui.  

O reconhecimento do curso pelo Conselho Federal de Educação era um ato formal ao 

qual o curso de bacharelado em Arquivologia da UNIRIO esteve inicialmente dispensado por 

ação do Parecer CFE n° 46, de 25 de janeiro de 1979, nos termos do Decreto-Lei n° 464, de 11 

de fevereiro de 1969. Devendo, entretanto, respeitar as recomendações do Parecer CFE n° 

3.969/75. 

Por fim, destacamos que a UNIRIO, em mais uma atitude pioneira, criou o primeiro 

programa de pós-graduação stricto sensu brasileiro na área de Arquivologia, o Mestrado 

Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos (PPGARQ), através da Resolução n° 

3.898, de 9 de abril de 2012 9. Cabe ressaltar que uma comissão de estudos foi estabelecida com 

essa finalidade, por meio da Resolução n° 434, de 12 de novembro de 2008, sendo formada 

pelos docentes Anna Carla Almeida Mariz, Icléia Thiesen, João Marcus Figueiredo Assis, José 

Maria Jardim, Julia Bellesse da Silva Lins, Luiz Cleber Gak, e Rosalina Correa de Araújo. 

 
 

 

  

                                                 
8  Nos Boletins Internos da UNIRIO foram localizadas quatro resoluções, com texto idêntico, que informam sobre 

a renomeação do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos (DEPA) para Departamento de 
Arquivologia (DEPA): Resolução n° 4.839, de 22 de agosto de 2017; Resolução n° 4.871, de 6 de setembro de 
2017; Resolução n° 4.885, de 7 de novembro de 2017; e Resolução n° 4.922, de 19 de dezembro de 2017. 

9  Nos Boletins Internos da UNIRIO foram localizadas duas resoluções, com texto idêntico, que informam sobre 
a criação do Programa de Pós-graduação em Gestão de Documentos e Arquivos: Resolução n° 3.898, de 9 de 
abril de 2012; e Resolução n° 3.928, de 15 de maio de 2012. 
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3.2.2 Currículos 

 

O curso de bacharelado em Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro se originou efetivamente do Curso Permanente de Arquivos, ministrado pelo 

Arquivo Nacional a partir do ano de 1960. O referido curso recebeu mandato universitário 

outorgado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 1973, após o Conselho 

Federal de Educação se manifestar a favor da criação de cursos superiores de Arquivologia no 

Brasil por meio do Parecer nº 212, de 7 de março de 1972.  

Com a sua transferência para a então Federação das Escolas Federais Isoladas do 

Estado do Rio de Janeiro (atual UNIRIO), no ano de 1977, o currículo do curso anterior foi 

mantido, baseado nas diretivas de conteúdo curricular e de duração mínima estabelecidas pela 

Resolução CFE nº 28, de 13 de maio de 1974, em conformidade com o Parecer MEC nº 698/74. 

Nesse contexto, consideramos pertinente sistematizar o currículo mínimo estabelecido 

pelo Conselho Federal de Educação, assim como os currículos do Curso Permanente de 

Arquivos do Arquivo Nacional e do Curso de Arquivologia da FEFIERJ/UNIRIO, a fim de 

possibilitar traçar um quadro comparativo entre as matrizes, revelando como a legislação foi 

adaptada no âmbito das distintas instituições. 

O currículo mínimo aprovado pelo Conselho Federal de Educação para os cursos 

superiores em Arquivologia (Resolução n° 28/74), estabelecia a carga horária mínima total de 

2.160 horas-aula, a serem integralizadas entre seis e dez períodos letivos, sendo: 

 17 disciplinas de conteúdo obrigatório: Arquivo I, Arquivo II, Arquivo III, Arquivo 

IV, Documentação, Educação Física, Estudo de Problemas Brasileiros, História 

Administrativa, Econômica e Social do Brasil, Introdução à Administração, 

Introdução à Contabilidade, Introdução ao Estudo da História, Introdução ao Estudo 

do Direito, Língua Estrangeira Moderna, Noções de Contabilidade, Noções de 

Estatística, Notariado, e Paleografa e Diplomática; 

 Estágio Supervisionado, com carga horária correspondente à dez por cento da carga 

horária total do curso (mínimo de 216 horas); e  

 Habilitações opcionais em Arquivos Históricos, Arquivos Oficiais, Arquivos 

Empresariais e/ou Arquivos Escolares, além da Habilitação Geral que formava o 

“arquivologista”. 

Cabe ressaltar que a titulação profissional foi corrigida de “arquivologista” para 

“arquivista”, por meio da Resolução CFE n° 4, de 9 de julho de 1979. 
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O currículo do Curso Permanente de Arquivos, fixado pelo Regimento do Arquivo 

Nacional, datado de 13 de maio de 1976, estabelecia uma carga horária total de 2.250 horas-

aula/150 créditos e a duração mínima e máxima de seis e dez semestres, respectivamente. A 

matriz era composta por 49 disciplinas, divididas entre dois ciclos de estudos (comum e 

profissional), ministradas pelos departamentos de Administração, Arquivologia  e Ciências 

Sociais, sendo: 

 23 disciplinas obrigatórias no ciclo comum: Administração, Arquivo I, Arquivo II, 

Arquivo III, Arquivo IV, Arquivo V, Arquivo VI, Documentação, Estudos de 

Problemas Brasileiros, Heráldica e Genealogia, História da Historiografia Brasileira, 

História do Brasil, Inglês, Introdução à Administração, Introdução à Comunicação, 

Introdução à Contabilidade, Introdução à Metodologia Científica, Introdução ao 

Estudo da História, Introdução ao Estudo do Direito, Noções de Estatística, Notariado, 

Paleografia e Diplomática, e Reprografia; 

 26 disciplinas obrigatórias no ciclo profissional: Arquivos de Computadores, Arquivos 

de Plantas, Desenhos, Mapas e Material Iconográfico, Arranjo e Descrição de 

Documentos, Audiovisuais, Computação em Arquivologia, Cronologia, Destinação de 

Documentos, Diplomática, Genealogia, Heráldica, História Eclesiástica, Imunologia 

dos Documentos, Introdução à Técnica de Administração – Material, Noções de 

Administração de Empresas, Noções de História da Tecnologia, Noções de História 

das Ciências, Noções de Informática, Noções de Pesquisa Histórica, Notariado, 

Paleografia, Patologia dos Documentos, Recursos Audiovisuais, Reprografia, Técnica 

de Divulgação, Técnica de Exposições, e Técnicas Especiais de Classificação; 

 Estágio Supervisionado, o qual não estava listado como uma disciplina obrigatória, 

mas era apresentado como um componente curricular a ser cumprido nas dependências 

do próprio Arquivo Nacional; e 

 Especializações em Arquivos Científicos, Arquivos Históricos, e Arquivos 

Tecnológicos, abrangidas pelas disciplinas do ciclo profissional. 

Cabe aqui informar que, no decorrer da pesquisa documental realizada no Arquivo 

Central da UNIRIO, recuperamos um documento não datado em que a matriz curricular do 

Curso Permanente de Arquivos estava organizada por período letivo ideal, totalizando 34 

disciplinas no ciclo comum, conforme segue: 

 32 disciplinas obrigatórias no ciclo comum: Administração, Arquivo I, Arquivo II, 

Arquivo III, Arquivo IV, Arquivo V, Arquivo VI, Documentação, Estudos de 

Problemas Brasileiros I, Estudos de Problemas Brasileiros II, Heráldica e Genealogia, 
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História da Historiografia Brasileira I, História da Historiografia Brasileira II, História 

do Brasil I, História do Brasil II, Inglês I, Inglês II, Introdução à Administração, 

Introdução à Comunicação, Introdução à Metodologia Científica I, Introdução à 

Metodologia Científica II, Introdução ao Estudo da História I, Introdução ao Estudo 

da História II, Introdução ao Estudo do Direito, Noções de Contabilidade, Noções de 

Estatística, Notariado I, Notariado II, Paleografia e Diplomática I, Paleografia e 

Diplomática II, Paleografia e Diplomática III, e Reprografia; e 

 2 disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado: Estágio Supervisionado I e 

Estágio Supervisionado II. 

O primeiro currículo pleno (1978-1990) do Curso de Arquivologia da UNIRIO, 

conforme as pesquisas desenvolvidas por Mariz (2011; 2012; 2013), era composto por 36 

disciplinas que totalizavam 2.220 horas-aula/111 créditos, a saber: 

 34 disciplinas obrigatórias no ciclo comum (1.980 horas/103 créditos): Administração, 

Arquivo I, Arquivo II, Arquivo III, Arquivo IV, Arquivo V, Arquivo VI, 

Documentação, Educação Física I, Educação Física II, Estudos de Problemas 

Brasileiros I, Estudos de Problemas Brasileiros II, Heráldica e Genealogia, História da 

Historiografia Brasileira I, História da Historiografia Brasileira II, História do Brasil 

I, História do Brasil II, Inglês I, Inglês II, Introdução à Administração, Introdução à 

Comunicação, Introdução à Metodologia Científica I, Introdução à Metodologia 

Científica II, Introdução ao Estudo da História I, Introdução ao Estudo da História II, 

Introdução ao Estudo do Direito, Noções de Contabilidade, Noções de Estatística, 

Notariado I, Notariado II, Paleografia e Diplomática I, Paleografia e Diplomática II, 

Paleografia e Diplomática III, e Reprografia; e 

 2 disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado (240 horas/8 créditos): Estágio 

Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. 

A duração mínima e máxima para a integralização do curso era de seis e dez períodos 

letivos, respectivamente. Havia a oferta de oitenta vagas anuais aos alunos ingressantes, 

divididas igualmente por semestre, e as aulas eram ministradas no horário noturno.  

A seguir, apresentamos um quadro comparativo entre as disciplinas presentes nessas 

quatro matrizes curriculares, a fim de possibilitar o acompanhamento da trajetória curricular do 

referido curso e identificar possíveis mudanças.  



79 
 

Quadro 6 – Distribuição Comparada das Disciplinas do Currículo Mínimo do Conselho Federal de Educação (1974), do Currículo do 

Curso Permanente de Arquivos (1976; c.a. 1977) e do Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UNIRIO (1978) 

Currículo Mínimo 
(1974) 

Curso Permanente de Arquivos  
(1976) 

Curso Permanente de Arquivos 
(c.a. 1977) 

Curso de Arquivologia 
(1978) 

Disciplinas Disciplinas do Ciclo Comum Disciplinas P Disciplinas CH CD P 
- Administração Administração 3° Administração 45 2 3° 

Arquivo I Arquivo I Arquivo I 1° Arquivo I 60 4 1° 
Arquivo II Arquivo II Arquivo II 2° Arquivo II 60 3 2° 
Arquivo III Arquivo III Arquivo III 3° Arquivo III 60 3 3° 
Arquivo IV Arquivo IV Arquivo IV 4° Arquivo IV 60 3 4° 

- Arquivo V Arquivo V 5° Arquivo V 60 3 5° 
- Arquivo VI Arquivo VI 6° Arquivo VI 120 5 6° 

Documentação Documentação Documentação 4° Documentação 45 2 4° 

Educação Física 
- - - Educação Física I 30 1 1° 
- - - Educação Física II 30 1 2° 

Estágio 
Supervisionado 

Estágio Supervisionado 
Estágio Supervisionado I 5° Estágio Supervisionado I 120 4 5° 
Estágio Supervisionado II 6° Estágio Supervisionado II 120 4 6° 

Estudo de Problemas 
Brasileiros 

Estudos de Problemas Brasileiros 

Estudos de Problemas 
Brasileiros I 

1° 
Estudos de Problemas 

Brasileiros I 
60 4 1° 

Estudos de Problemas 
Brasileiros II 

2° 
Estudos de Problemas 

Brasileiros II 
60 4 2° 

- Heráldica e Genealogia Heráldica e Genealogia 6° Heráldica e Genealogia 105 5 6° 

História 
Administrativa, 

Econômica e Social 
do Brasil 

História da Historiografia Brasileira 

História da Historiografia 
Brasileira I 

5° 
História da Historiografia 

Brasileira I 
60 3 4° 

História da Historiografia 
Brasileira II 

6° 
História da Historiografia 

Brasileira II 
60 3 5° 

História do Brasil 
História do Brasil I 3° História do Brasil I 60 4 3° 
História do Brasil II 4° História do Brasil II 60 4 4° 

Introdução à 
Administração 

Introdução à Administração Introdução à Administração 2° Introdução à Administração 60 3 2° 

- Introdução à Comunicação Introdução à comunicação 5° Introdução à Comunicação 45 2 5° 
Introdução à 

Contabilidade 
Introdução à Contabilidade - - - - - - 
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- Introdução à Metodologia Científica 

Introdução à Metodologia 
Científica I 

1° 
Introdução à Metodologia 

Científica I 
60 3 1° 

Introdução à Metodologia 
Científica II 

2° 
Introdução à Metodologia 

Científica II 
60 3 2° 

Introdução ao Estudo 
da História 

Introdução ao Estudo da História 

Introdução ao Estudo da 
História I 

1° 
Introdução ao Estudo da 

História I 
60 4 1° 

Introdução ao Estudo da 
História II 

2° 
Introdução ao Estudo da 

História II 
60 4 2° 

Introdução ao Estudo 
do Direito 

Introdução ao Estudo do Direito 
Introdução ao Estudo do 

Direito 
1° Introdução ao Estudo do Direito 60 4 1° 

Língua Estrangeira 
Moderna 

Inglês 
Inglês I 1° Inglês I 60 3 1° 
Inglês II 2° Inglês II 60 3 2° 

Noções de 
Contabilidade - Noções de Contabilidade 3º Noções de Contabilidade 60 3 4° 

Noções de Estatística Noções de Estatística Noções de Estatística 4° Noções de Estatística 45 2 3° 

Notariado Notariado 
Notariado I 3° Notariado I 45 3 3° 
Notariado II 4° Notariado II 45 2 4° 

Paleografa e 
Diplomática 

Paleografia e Diplomática 
Paleografia e Diplomática I 3° Paleografia e Diplomática I 60 3 3° 
Paleografia e Diplomática II 4° Paleografia e Diplomática II 60 3 4° 
Paleografia e Diplomática III 5° Paleografia e Diplomática III 60 2 5° 

- Reprografia Reprografia 6º Reprografia 45 2 5° 
Disciplinas Disciplinas do Ciclo Profissional Disciplinas P Disciplinas CH CD P 

- Arquivos de Computadores - - - - - - 

- 
Arquivos de Plantas, Desenhos, 
Mapas e Material Iconográfico 

- - - - - - 

- Arranjo e Descrição de Documentos - - - - - - 
- Audiovisuais - - - - - - 
- Computação em Arquivologia - - - - - - 
- Cronologia - - - - - - 
- Destinação de Documentos - - - - - - 
- Diplomática - - - - - - 
- Genealogia - - - - - - 
- Heráldica - - - - - - 
- História Eclesiástica - - - - - - 
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- Imunologia dos Documentos - - - - - - 

- 
Introdução à Técnica de 
Administração/Material 

- - - - - - 

- 
Noções de Administração de 

Empresas 
- - - - - - 

- Noções de História da Tecnologia - - - - - - 
- Noções de História das Ciências - - - - - - 
- Noções de Informática - - - - - - 
- Noções de Pesquisa Histórica - - - - - - 
- Notariado - - - - - - 
- Paleografia - - - - - - 
- Patologia dos Documentos - - - - - - 
- Recursos Audiovisuais - - - - - - 
- Reprografia - - - - - - 
- Técnica de Divulgação - - - - - - 
- Técnica de Exposições - - - - - - 
- Técnicas Especiais de Classificação - - - - - - 

Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); Período Letivo (P). Ajustes curriculares destacados por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir da equivalência notada entre as disciplinas listadas: I) na Resolução n° 28/1974, através da qual o Conselho Federal de 
Educação estabeleceu o currículo mínimo para os cursos superiores de Arquivologia; II) no Regimento do Arquivo Nacional (1976), que estabeleceu o currículo 
do Curso Permanente de Arquivos; III) no currículo do Curso Permanente de Arquivos recuperado no Arquivo Central da UNIRIO (c.a. 1977); e IV)  no Primeiro 
Currículo Pleno do Curso de Arquivologia (1978) que consta nas pesquisas de Mariz (2011; 2012; 2013). 
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Efetivamente, o primeiro currículo pleno da UNIRIO vigorou entre os anos de 1978 e 

1990, tendo sido realizados ajustes curriculares substanciais com bastante frequência, os quais 

foram sistematizados a partir do cruzamento de informações provenientes de distintas fontes 

primárias e secundárias obtidas no decurso dessa pesquisa. 

Para tanto, uma ampla pesquisa foi realizada (entre os meses de agosto e dezembro do 

ano de 2018) nos seguintes conjuntos documentais: Boletim Interno da UNIRIO10; Resoluções 

do Conselho Universitário (CONSUNI) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE)11; e acervo documental do Arquivo Central e do Arquivo Setorial do Centro de 

Ciências Humanas e Sociais da UNIRIO. Também foram usados o Livro de Atos Acadêmicos 

da UNIRIO, que abrange os anos entre 1979 e 2002; e as pesquisas feita por Mariz (2011; 2012; 

2013), que perfilou retrospectivamente os currículos já empregados no curso de Arquivologia 

da UNIRIO. 

A partir do material documental recuperado, elaboramos um quadro contendo as 

disciplinas dessa primeira matriz curricular distribuídas por distintos anos (c.a. 1977, 1978, 

1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987, 1990), o que nos permitiu identificar os ajustes 

curriculares com maior precisão mesmo quando não localizamos a legislação correspondente 

(ver Quadro 12, p. 105). Cabe aqui destacar que a frequência e a quantidade de ajustes 

curriculares realizados nas matrizes analisadas nos pareceu excessivas, inclusive cogitamos a 

possibilidade de alguns documentos conterem erros de digitação. Em todo caso, optamos pela 

transcrição desse material no quadro comparativo supracitado e pela descrição das alterações 

curriculares conforme se apresentavam nos documentos.  

Inicialmente, verificamos que entre as matrizes curriculares do Curso Permanente de 

Arquivos (c.a. 1977) e do Curso de Arquivologia (1978) existiam algumas divergências, que 

podemos considerar como ajustes realizados no decurso do primeiro ano de vigência, a saber: 

 Alteração da periodização na grade curricular das disciplinas: 

o História da Historiografia Brasileira I (do 5º para o 4º período); 

o História da Historiografia Brasileira II (do 6º para o 5º período); 

o Noções de Contabilidade (do 3º para o 4º período); 

o Noções de Estatística (do 4º para o 3º período); e 

o Reprografia (do 6º para o 5º período). 

                                                 
10  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Reitoria. Boletim Interno (1970-2019). 

Disponível em: <http://www2.unirio.br/unirio/reitoria/chefia-de-gabinete>. Acesso em: 1 out. 2018. 
11  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Pró-Reitoria de Graduação. Resoluções. 

Disponível em: <http://www.unirio.br/prograd/normatizacao-academica/resolucoes>. Acesso em: 1 out. 2018. 
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No intervalo compreendido entre os primeiros períodos letivos dos anos de 1978 e de 

1984, não foi possível localizar ajustes curriculares nos volumes do Boletim Interno da 

UNIRIO. Porém, a partir da comparação entre as distintas matrizes curriculares praticadas no 

decorrer desse período (1978.1–1984.1), identificamos alterações relevantes em relação à carga 

horária, número de créditos e periodização na grade curricular, as quais acreditamos terem sido 

decididas no âmbito das reuniões colegiadas do curso e/ou do departamento, sem serem 

necessariamente encaminhadas às instâncias dos órgãos colegiados superiores.  

O cotejamento das grades curriculares do ano de 1978 e da datada do mês de junho de 

1979, evidenciou os seguintes ajustes: 

 Alteração da carga horária, número de créditos e/ou periodização das disciplinas: 

o Arquivo V (de 60 horas/3 créditos para 90 horas/4 créditos); 

o Arquivo VI (de 120 horas/5 créditos para 180 horas/8 créditos); 

o Estudos dos Problemas Brasileiros I (de 60 horas/4 créditos para 30 horas/2 

créditos); 

o Estudos dos Problemas Brasileiros II (de 60 horas/4 créditos para 30 horas/2 

créditos); 

o História da Historiografia Brasileira I (do 4º para o 5º período); 

o História da Historiografia Brasileira II (do 5º para o 6º período); 

o Introdução à Administração (de 60 horas/3 créditos para 45 horas/2 créditos); 

o Introdução à Comunicação (de 45 horas/2 créditos para 60 horas/3 créditos); 

o Introdução à Metodologia Científica I (de 60 horas/3 créditos para 45 horas/2 

créditos); 

o Introdução à Metodologia Científica II (de 60 horas/3 créditos para 45 horas/2 

créditos); 

o Introdução ao Estudo da História I (de 60 horas/4 créditos para 45 horas/3 

créditos); 

o Introdução ao Estudo da História II (de 60 horas/4 créditos para 45 horas/3 

créditos); 

o Introdução ao Estudo do Direito (de 60 horas/4 créditos para 45 horas/3 

créditos); 

o Noções de Contabilidade (do 4º para o 3º período); 

o Noções de Estatística (do 3º para o 4º período);  

o Reprografia (de 45 horas/2 créditos/5º período para 90 horas/5 créditos/6º 

período). 
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Já partir da comparação entre as matrizes curriculares praticadas no primeiro letivo do 

ano de 1979 e no primeiro período do ano de 1984, identificamos os seguintes ajustes: 

 Alteração da carga horária, número de créditos e/ou periodização das disciplinas: 

o Estudos dos Problemas Brasileiros I (de 30 horas/2 créditos para 45 horas/3 

créditos); 

o Estudos dos Problemas Brasileiros II (de 30 horas/2 créditos para 45 horas/3 

créditos). 

o Heráldica e Genealogia (de 105 horas/5 créditos para 90 horas/5 créditos); 

o História do Brasil II (de 4 para 3 créditos); 

o Introdução à Comunicação (de 60 horas/3 créditos para 45 horas/2 créditos); 

o Introdução à Metodologia Científica II (de 2 para 3 créditos); 

o Noções de Contabilidade (de 60 horas/3 créditos/3º período para 45 horas/2 

créditos/4º período); 

o Noções de Estatística (de 45 horas/2 créditos/4º período para 60 horas/3 

créditos/3º período);  

 Inclusão das disciplinas: 

o Paleografia I (45 horas/2 créditos/4º período), possivelmente ministrada como 

optativa já que era oferecida pelo curso de Biblioteconomia e é incluída por 

resolução posterior; 

o Paleografia II (45 horas/2 créditos/5º período) possivelmente ministrada como 

optativa já que era oferecida pelo curso de Biblioteconomia e é incluída por 

resolução posterior; 

o Reprografia I (45 horas/2 créditos/4º período); 

o Reprografia II (45 horas/2 créditos/5º período); 

 Exclusão da disciplina: 

o Reprografia (90 horas/5 créditos/6º período). 

O primeiro ajuste curricular que consta publicado no Boletim Interno da UNIRIO 

ocorreu mediante a Resolução n° 394, de 1 de junho de 1984, e se referia à: 

 Alteração da carga horária e/ou do número de créditos das disciplinas: 

o Arquivo II (de 60 horas/3 créditos para 90 horas/4 créditos); 

o Arquivo IV (de 60 horas/3 créditos para 45 horas/3 créditos); 

o Estudos dos Problemas Brasileiros I (de 45 horas/3 créditos para 30 horas/2 

créditos); 
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o Estudos dos Problemas Brasileiros II (de 45 horas/3 créditos para 30 horas/2 

créditos); 

o Introdução à Metodologia Científica I (de 45 horas/2 créditos para 60 horas/3 

créditos); 

o Introdução à Metodologia Científica II (de 45 horas/3 créditos para 60 horas/3 

créditos); 

o Introdução ao Estudo da História I (de 45 horas/3 créditos para 60 horas/3 

créditos); 

o Introdução ao Estudo da História II (de 45 horas/3 créditos para 60 horas/3 

créditos); 

o Introdução ao Estudo do Direito (de 45 horas/3 créditos para 60 horas/3 

créditos); 

 Inclusão das disciplinas: 

o Diplomática (60 horas/3 créditos/3º período); 

o Paleografia I (45 horas/2 créditos/4º período); 

o Paleografia II (45 horas/2 créditos/5º período); 

 Exclusão das disciplinas: 

o Paleografia e Diplomática I (60 horas/3 créditos/3º período); 

o Paleografia e Diplomática II (60 horas/3 créditos/4º período); 

o Paleografia e Diplomática III (60 horas/2 créditos/5º período). 

No ano seguinte foi aprovado um novo ajuste curricular através da Resolução n° 462, 

de 23 de dezembro de 1985. Apesar do texto legal não discriminar quais alterações foram 

realizadas, verificamos, através da análise comparativa entre a matriz curricular anterior e a do 

primeiro período letivo do ano de 1987, que ocorreram as modificações listadas abaixo, as quais 

podem ou não ter relação com a referida resolução: 

 Alteração da nomenclatura das disciplinas: 

o Arquivo V para Conservação e Restauração de Documentos; 

o Arquivo VI para Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística; 

o Documentação para Introdução à Documentação Arquivística; 

o Introdução ao Estudo do Direito para História das Instituições Jurídicas; 

o Noções de Estatística para Estatística Aplicada a Processos Técnicos 

Instrumentais; 

 Alteração da carga horária e/ou do número de créditos das disciplinas: 

o Arquivo IV (de 3 para 2 créditos); 
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o Heráldica e Genealogia (de 90 horas/5 créditos para 60 horas/3 créditos); 

o História do Brasil I (de 4 para 3 créditos); 

 Inclusão das disciplinas obrigatórias: 

o Arquivos Contábeis (45 horas/2 créditos/6º período); 

o Arquivos Especiais (45 horas/2 créditos /6º período); 

o História da Historiografia Brasileira (60 horas/3 créditos/5º período); 

o Notariado (60 horas/3 créditos/4º período); 

 Inclusão das disciplinas optativas oferecidas pelo curso de Biblioteconomia: 

o Comunicação Técnica e Científica (60 horas/3 créditos); 

o Lógica (45 horas/3 créditos); 

 Exclusão das disciplinas obrigatórias: 

o História da Historiografia Brasileira I (60 horas/3 créditos/5º período); 

o História da Historiografia Brasileira II (60 horas/3 créditos/6º período); 

o Notariado I (45 horas/3 créditos/3º período); 

o Notariado II (45 horas/2 créditos/4º período). 

A partir de então, localizamos os seguintes ajustes curriculares publicados no Boletim 

Interno da UNIRIO, abrangendo o intervalo entre os anos de 1986 e 1990: 

 Resolução n° 474, de 10 de março de 1986: altera nomenclatura das disciplinas:  

o Inglês I para Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I;  

o Inglês II para Terminologia e Redação Técnica Estrangeira II; e  

o Noções de Estatística para Estatística Aplicada a Processos Técnico-

Documentais; 

 Resolução n° 526, de 8 de janeiro de 1987: inclui as disciplinas optativas:  

o Gestão Documental (60 horas/3 créditos);  

o Introdução à Cultura Brasileira (60 horas/4 créditos); e  

o Organização de Conceitos em Linguagens Documentárias (60 horas/3 créditos); 

 Resolução n° 532, de 8 de janeiro de 1987:  

o Altera a carga horária, o número de créditos e a periodização das disciplinas: 

Estágio Supervisionado I (de 120 horas/4 créditos/quinto período para 60 horas/2 

créditos/4º período); e Estágio Supervisionado II (de 120 horas/4 créditos/6º 

período para 90 horas/3 créditos/5º período); 

o Inclui a disciplinas: Estágio Supervisionado III (incluída com 90 horas/3 

créditos/6º período); 
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 Resolução n° 576, de 22 de setembro de 1987:  

o Altera a nomenclatura das disciplinas: História do Brasil I para História 

Econômica e Administrativa do Brasil I; História do Brasil II para História 

Econômica e Administrativa do Brasil II; e Teoria da História para 

Epistemologia da História; 

o Altera a carga horária das disciplinas: Introdução à Administração (de 45 horas/2 

créditos para 60 horas/4 créditos); e Reprografia II (de 45 horas/2 créditos para 

60 horas/3 créditos); 

o Inclui como obrigatória a disciplina optativa: Gestão Documental (60 horas/4 

créditos/6º período); 

o Inclui as disciplinas optativas: Elementos de Análise de Sistemas de 

Computação I (60 horas/3 créditos); e Elementos de Análise de Sistemas de 

Computação II (60 horas/3 créditos);  

 Resolução n° 597, de 4 de dezembro de 1987: altera carga horária da optativa:  

o Lógica (de 45 horas/3 créditos para 60 horas/4 créditos); 

 Resolução n° 708, de 9 de junho de 1989: inclui as disciplinas optativas:  

o Análise Documentária (45 horas/2 créditos);  

o Índices de Indexação (45 horas/2 créditos);  

o Realidade Urbana Brasileira (30 horas/2 créditos); e  

o Teoria da Classificação (60 horas/3 créditos); 

 Resolução n° 762, de 7 de fevereiro de 1990: altera carga horária das disciplinas:  

o Reprografia I (de 45 horas/2 créditos para 60 horas/4 créditos); e  

o Reprografia II (de 60 horas/3 créditos para 60 horas/4 créditos); 

 Resolução n° 774, de 31 de maio de 1990: exclui as disciplinas: 

o Estudo do Problemas Brasileiros I (30 horas/2 créditos/1º período); e 

o Estudo do Problemas Brasileiros II (30 horas/2 créditos/2º período). 

Além dos ajustes publicados, verificamos, pela análise da matriz curricular praticada 

entre o primeiro período letivo do ano de 1987 e o segundo período do ano de 1990, que outras 

mudanças ocorreram, conforme a seguir: 

 Alteração da nomenclatura das disciplinas:  

o Introdução ao Estudo da História I para Introdução aos Estudos Históricos I; 

o Introdução ao Estudo da História II para Introdução aos Estudos Históricos II; 

 Alteração do número de créditos da disciplina: 

o Heráldica e Genealogia (de 3 para 4 créditos). 
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O término da vigência desse currículo pleno ocorreu no segundo período letivo do ano 

de 1990, após a aprovação da primeira proposta de reforma curricular do curso. À época, essa 

matriz era integrada por 37 disciplinas obrigatórias que contabilizavam 2.265 horas e 110 

créditos, a qual encontra-se sistematizada no quadro abaixo.  

Além das disciplinas obrigatórias, também eram oferecidas disciplinas optativas, ainda 

que não houvesse carga horária complementar a ser cumprida, a saber: Análise Documentária; 

Comunicação Técnica e Científica; Elementos de Análise de Sistemas de Computação I; 

Elementos de Análise de Sistemas de Computação II; Epistemologia da História; Índices de 

Indexação; Introdução à Cultura Brasileira; Lógica; Organização de Conceitos em Linguagens 

Documentárias; Realidade Urbana Brasileira; e Teoria da Classificação. 

 

Quadro 7 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 1° Currículo Pleno da UNIRIO 

(1978-1990) 

Disciplinas Obrigatórias 
Currículo 1  

(1978) 
Currículo 1  

(1990) 
CH CD P CH CD P 

Administração 45 2 3° 45 2 3° 
Arquivo I 60 4 1° 60 4 1° 
Arquivo II 60 3 2° 90 4 2° 
Arquivo III 60 3 3° 60 3 3° 
Arquivo IV 60 3 4° 45 2 4° 
Arquivo V 

60 3 5° 90 4 5° 
Conservação e Restauração de Documentos 

Arquivo VI 
120 5 6° 180 8 6° 

Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística 
Arquivos Contábeis - - - 45 2 6º 
Arquivos Especiais - - - 45 2 6º 

Diplomática - - - 60 3 3º 
Documentação 

45 2 4° 45 2 4° 
Introdução à Documentação Arquivística 

Educação Física I 30 1 1° 30 1 1° 
Educação Física II 30 1 2° 30 1 2° 

Estágio Supervisionado I 120 4 5° 60 2 4° 
Estágio Supervisionado II 120 4 6° 90 3 5° 
Estágio Supervisionado III - - - 90 3 6º 

Estudos de Problemas Brasileiros I 60 4 1° - - - 
Estudos de Problemas Brasileiros II 60 4 2° - - - 

Gestão Documental - - - 60 4 6º 
Heráldica e Genealogia 105 5 6° 60 4 6° 

História da Historiografia Brasileira - - - 60 3 5º 
História da Historiografia Brasileira I 60 3 4° - - - 
História da Historiografia Brasileira II 60 3 5° - - - 

História do Brasil I 
60 4 3° 60 3 3° 

História Econômica e Administrativa do Brasil I 
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História do Brasil II 
60 4 4° 60 3 4° 

História Econômica e Administrativa do Brasil II 
Inglês I 

60 3 1° 60 3 1° 
Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I 

Inglês II 
60 3 2° 60 3 2° 

Terminologia e Redação Técnica Estrangeira II 
Introdução à Administração 60 3 2° 60 4 2° 
Introdução à Comunicação 45 2 5° 45 2 5° 

Introdução à Metodologia Científica I 60 3 1° 60 3 1° 
Introdução à Metodologia Científica II 60 3 2° 60 3 2° 

Introdução ao Estudo da História I 
60 4 1° 60 3 1° 

Introdução aos Estudos Históricos I 
Introdução ao Estudo da História II 

60 4 2° 60 3 2° 
Introdução aos Estudos Históricos II 

Introdução ao Estudo do Direito 
60 4 1° 60 3 1° 

História das Instituições Jurídicas 
Noções de Contabilidade 60 3 4° 45 2 4° 

Noções de Estatística 
45 2 3° 60 3 3° Estatística Aplicada a Processos Técnicos 

Instrumentais 
Notariado - - - 60 3 4º 

Notariado I 45 3 3° - - - 
Notariado II 45 2 4° - - - 

Paleografia e Diplomática I 60 3 3° - - - 
Paleografia e Diplomática II 60 3 4° - - - 
Paleografia e Diplomática III 60 2 5° - - - 

Paleografia I - - - 45 2 4º 
Paleografia II - - - 45 2 5º 
Reprografia 45 2 5° - - - 

Reprografia I - - - 60 4 4º 
Reprografia II - - - 60 4 5º 

Disciplinas Optativas CH CD P CH CD P 
Análise Documentária - - - 45 2 - 

Comunicação Técnica e Científica - - - 60 3 - 
Elementos de Análise de Sistemas de  

Computação I - - - 60 3 - 

Elementos de Análise de Sistemas de  
Computação II - - - 60 3 - 

Teoria da História 
- - - 30 2 - 

Epistemologia da História 
Índices de Indexação - - - 45 2 - 

Introdução à Cultura Brasileira - - - 60 4 - 
Lógica - - - 60 4 - 

Organização de Conceitos em Linguagens 
Documentárias - - - 60 3 - 

Realidade Urbana Brasileira - - - 30 2 - 
Teoria da Classificação - - - 60 3 - 

Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período Curricular (P). Ajustes curriculares destacados 
por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 1º Currículo Pleno do Curso de Arquivologia (1978) e dos 
ajustes curriculares posteriores. 
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De acordo com o documento contendo a proposta de reforma curricular do curso, 

aprovado pelo Colegiado do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos na data de 20 

de março de 1990, pelo Colegiado da Escola de Arquivologia na data de 11 de maio de 1990 e 

pelo Conselho do Centro de Ciências Humanas e Sociais na data de 04 de junho de 1990, a 

primeira reestruturação curricular resultou de um processo de avaliação realizado por um grupo 

de trabalho formado por professores e alunos, cujo objetivo era oferecer um “currículo mais 

atualizado e que melhor viesse atender às necessidades de um mercado de trabalho emergente” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1990, p. 5). 

Posteriormente, essa proposta deu origem ao Processo n° 23102004182/90-11, o qual 

foi submetido e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo Conselho 

Universitário, nas respectivas datas de 2 e 14 de agosto de 1990. 

O segundo currículo pleno (1991-2006) foi, então, instituído através da Resolução n° 

783, de 15 de agosto de 1990, após tramitar pelos citados colegiados da Escola de Arquivologia, 

do Conselho do Centro de Ciências Humanas, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e, 

por fim, do Conselho Universitário.  

A nova matriz curricular passou a ser composta por 40 disciplinas obrigatórias, 

totalizando a carga horária de 2.865 horas e 137 créditos, distribuídas conforme abaixo: 

 35 disciplinas obrigatórias (2.325 horas/116 créditos); 

 3 disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado (240 horas/8 créditos); 

 2 disciplinas obrigatórias de Monografia (300 horas/13 créditos). 

A duração mínima e máxima do curso foi modificada para oito e doze períodos letivos, 

respectivamente. O turno de aulas permaneceu no horário noturno. O número de vagas anuais 

oferecidas aos alunos ingressantes aumentou para cem, igualmente divididas por semestre, 

conforme determinava a Resolução n° 787, de 3 de setembro de 1990. 

De um modo geral, essa primeira reforma curricular aproveitava, em grande parte, o 

currículo anterior, caracterizando-se pelo acréscimo de dois períodos letivos ao currículo pleno, 

pela obrigatoriedade da entrega de um trabalho monográfico ao término do curso e pela ênfase 

disciplinar na organização prática dos arquivos.  

Em relação ao currículo pleno anterior, foram realizadas as seguintes mudanças: 

 Alteração da carga horária e/ou número de créditos das disciplinas: 

o Arquivo IV (de 45 horas/2 créditos para 60 horas/3 créditos); 

o Arquivos Especiais (de 45 horas/2 créditos para 60 horas/3 créditos); 

o Reprografia I (de 4 para 3 créditos); 

o Reprografia II (de 4 para 3 créditos); 
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 Inclusão das disciplinas obrigatórias: 

o Monografia I (120 horas/6 créditos/7º período); 

o Monografia II (180 horas/7 créditos/8º período) 

o Organização Prática de Arquivo I (180 horas/8 créditos/7º período); 

o Organização Prática de Arquivo II (120 horas/5 créditos/8º período); 

o Paleografia (60 horas/3 créditos/5º período); 

 Inclusão das disciplinas optativas: 

o Organização de Arquivos Empresariais (60 horas/3 créditos/5º período); 

o Organização e Administração de Arquivos (60 horas/3 créditos/5º período); 

 Exclusão das disciplinas: 

o Paleografia I (45 horas/2 créditos/4º período); 

o Paleografia II (45 horas/2 créditos/5º período). 

No que se refere às disciplinas optativas, algumas das disciplinas optativas oferecidas 

no currículo anterior (Análise Documentária, Comunicação Técnica e Científica, Elementos de 

Análise e Sistemas de Computação II, Epistemologia da História, Introdução à Cultura 

Brasileira e Organização de Conceitos em Linguagens Documentárias) não foram mencionadas 

nas matrizes curriculares levantadas durante a pesquisa, ainda que tivessem sido elencadas na 

proposta de reforma curricular. Isso nos leva a crer que essas disciplinas tenham sido retiradas 

da estrutura curricular num momento posterior, possivelmente por serem ministradas por 

departamentos externos. Em todo caso, foram mantidas cinco e criadas duas disciplinas 

optativas no novo currículo. 

 

Quadro 8 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 1° (1978-1990) e do 2º (1991) 

Currículo Pleno da UNIRIO 

Disciplinas Obrigatórias 
Currículo Pleno 1 

(1978-1990) 
Currículo Pleno 2 

(1991) 
CH CD P CH CD P 

Administração 45 2 3° 45 2 3° 
Arquivo I 60 4 1° 60 4 1° 
Arquivo II 90 4 2° 90 4 2° 
Arquivo III 60 3 3° 60 3 3° 
Arquivo IV 45 2 4° 60 3 4° 

Arquivos Contábeis 45 2 6º 45 2 6º 
Arquivos Especiais 45 2 6º 60 3 6º 

Conservação e Restauração de Documentos 90 4 5° 90 4 5° 
Diplomática 60 3 3º 60 3 3º 

Educação Física I 30 1 1° 30 1 1° 
Educação Física II 30 1 2° 30 1 2° 

Estágio Supervisionado I 60 2 4° 60 2 4° 
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Estágio Supervisionado II 90 3 5° 90 3 5° 
Estágio Supervisionado III 90 3 6º 90 3 6º 

Estatística Aplicada a Processos Técnicos 
Instrumentais 

60 3 3° 60 3 3° 

Gestão Documental 60 4 6º 60 4 6º 
Heráldica e Genealogia 60 4 6° 60 4 6° 

História da Historiografia Brasileira 60 3 5º 60 3 5º 
História das Instituições Jurídicas 60 3 1° 60 3 1° 

História Econômica e Administrativa do Brasil I 60 3 3° 60 3 3° 
História Econômica e Administrativa do Brasil II 60 3 4° 60 3 4° 

Introdução à Administração 60 4 2° 60 4 2° 
Introdução à Comunicação 45 2 5° 45 2 5° 

Introdução à Documentação Arquivística 45 2 4° 45 2 4° 
Introdução à Metodologia Científica I 60 3 1° 60 3 1° 
Introdução à Metodologia Científica II 60 3 2° 60 3 2° 

Introdução aos Estudos Históricos I 60 3 1° 60 3 1° 
Introdução aos Estudos Históricos II 60 3 2° 60 3 2° 

Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística 180 8 6° 180 8 6° 
Monografia I - - - 120 6 7º 
Monografia II - - - 180 7 8º 

Noções de Contabilidade 45 2 4° 45 2 4° 
Notariado 60 3 4º 60 3 4º 

Organização Prática de Arquivo I - - - 180 8 7º 
Organização Prática de Arquivo II - - - 120 5 8º 

Paleografia 
I.  45 2 4º 

60 3 5º 
II. 45 2 5º 

Reprografia I 60 4 4º 60 3 4º 
Reprografia II 60 4 5º 60 3 5º 

Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I 60 3 1° 60 3 1° 
Terminologia e Redação Técnica Estrangeira II 60 3 2° 60 3 2° 

Disciplinas Optativas CH CD P CH CD P 
Análise Documentária 45 2 - - - - 

Comunicação Técnica e Científica 60 3 - - - - 
Elementos de Análise de Sistemas de Computação I 60 3 - 60 3 - 
Elementos de Análise de Sistemas de Computação II 60 3 - - - - 

Epistemologia da História 30 2 - - - - 
Índices de Indexação 45 2 - 45 2 - 

Introdução à Cultura Brasileira 60 4 - - - - 
Lógica 60 4 - 60 4 - 

Organização de Arquivos Empresariais - - - 60 3 - 
Organização de Conceitos em Linguagens 

Documentárias 
60 3 - - - 

- 

Organização e Administração de Arquivos - - - 60 3 - 
Realidade Urbana Brasileira 30 2 - 30 2 - 

Teoria da Classificação 60 3 - 60 3 - 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período Curricular (P). Ajustes curriculares destacados 
por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 1º Currículo Pleno (1990) e da Proposta de Reforma Curricular 
que culminou na Resolução nº 783/1990. 
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No que tange aos ajustes curriculares posteriores, foram sistematizados a partir da 

análise dos Boletins Internos da UNIRIO e das Resoluções do CONSUNI e do CONSEPE, 

referentes aos anos entre 1990 e 2006; do Livro de Atos Acadêmicos da UNIRIO, abrangendo 

os anos entre 1990 e 2002; das Atas de Reunião do Colegiado do Curso12, contemplando os 

anos entre 1992 e 2001; do Manual do Aluno da Escola de Arquivologia (1991); do acervo 

conservado pelo Arquivo Central e pelo Arquivo Setorial do Centro de Ciências Humanas e 

Sociais da UNIRIO; das matrizes curriculares disponibilizadas no website da Escola de 

Arquivologia13; e dos documentos enviados pela Escola de Arquivologia como resposta parcial 

ao pedido de informação submetido na data de 30 de abril de 2018 e respondido na data de 10 

de maio de 2018. 

A partir de uma ampla pesquisa documental, identificamos os seguintes ajustes 

curriculares: 

 Ata de Reunião do Colegiado, de 25 de maio de 1994; Memorando CCH/EA n° 22, de 

31 de maio de 2000; e Memorando CCH/EA n° 32, de 21 de novembro de 2000: altera 

carga horária e número de créditos da disciplina: 

o Estágio Supervisionado I (de 60 horas/2 créditos para 90 horas/3 créditos); 

 Resolução n° 1.376, de 21 de dezembro de 1994: inclui a disciplina optativa: 

o Gerenciamento Automatizado de Informações Arquivísticas (45 horas/2 

créditos/7º período), tendo como pré-requisito a disciplina Elementos de Análise 

de Sistemas e de Computação; 

 Resolução n° 1.628, de 8 de julho de 1996: torna optativas as disciplinas obrigatórias:  

o Educação Física I (30 horas/1 créditos); e 

o Educação Física II (30 horas/2 créditos); 

 Resolução n° 1.895, de 19 de novembro de 1997: cria a disciplina optativa: 

o Introdução à Ciência da Informação (60 horas/4 créditos/8º período); 

 Resolução n° 2.128, de 21 de dezembro de 1999: altera a nomenclatura das disciplinas 

o Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I para Fundamentos de Inglês 

Instrumental; e  

o Terminologia e Redação Técnica Estrangeira II para Leitura e Interpretação em 

Língua Inglesa. 

                                                 
12  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Escola de Arquivologia. Atas do 

Colegiado. Disponível em: <http://www.unirio.br/arquivologia/atas-dos-colegiados-da-escola-e-da-
coordenacao>. Acesso em: 15 out. 2018. 

13  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Escola de Arquivologia. Estrutura 
Curricular. Disponível em: <http://www.unirio.br/arquivologia/matriz-curricular>. Acesso em: 15 out. 2018. 
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 Resolução n° 2.728, de 11 de abril de 2006: 

o Inclui a disciplina obrigatória: Tecnologias de Reprodução e Armazenamento 

de Documentos (60 horas/3 créditos/8º período); 

o Exclui as disciplinas obrigatórias: Reprografia I (60 horas/3 créditos/4º período); 

e Reprografia II (60 horas/3 créditos/5º período). 

Devido ao número reduzido de ajustes localizados, organizamos as disciplinas desse 

segundo currículo pleno num quadro comparativo distribuído por anos (1991, 2000 e 2002) em 

conformidade com a documentação recuperada, a fim de facilitar a identificação de possíveis 

outras alterações (ver Quadro 13, p. 107). 

Num primeiro momento, contrapomos as fontes bibliográficas e documentais14 obtidas 

no decurso dessa pesquisa que continham a primeira versão da segunda matriz curricular 

(referente ao ano de 1991), as quais apresentavam divergências. Diante disso, optamos por 

sistematizar o segundo currículo pleno do curso a partir da proposta de reforma curricular que 

originou a Resolução nº 783/1990; e, em seguida, listar os ajustes identificados através da 

análise dos Relatórios Curriculares dos anos de 1991, 2000 e 2002, os quais foram gerados no 

“Sistema de Informação do Ensino” da UNIRIO e disponibilizados pela Escola de 

Arquivologia, na data de 10 de maio de 2018, como resposta ao pedido de informação 

submetido no Portal do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). 

Assim, entre o primeiro período letivo do ano de 1991 e o segundo período do ano de 

2000, identificamos que foram realizados os ajustes curriculares correspondentes às resoluções 

acima descritas e, também, as modificações listadas abaixo: 

 Alteração da nomenclatura, carga horária, número de créditos e/ou periodização das 

disciplinas: 

o Arquivos Contábeis (de 45 horas/2 créditos para 60 horas/3 créditos); 

o Educação Física II (de 1 para 2 créditos); 

o Diplomática (do 3º para o 4º período); e 

o Elementos de Análise e Sistemas de Computação I para Elementos de Análise e 

Sistemas Computacionais; 

                                                 
14  As fontes citadas são: a Resolução nº 783/90, com a proposta de reforma curricular; o Manual do Aluno (1991, 

p. 10), onde se encontra sistematizada a matriz curricular referente ao primeiro período letivo do ano de 1991; 
o artigo de Mariz (2013), que apresenta o segundo currículo pleno do curso (1991-2006); e o Relatório 
Curricular referente ao ano de 1991, gerado no “Sistema de Informação do Ensino” da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro, na data de 10 de maio de 2018, e enviado no mesmo dia como resposta ao pedido 
de informação submetido onze dias antes no Portal do Serviço de Informação ao Cidadão. 
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o Gestão Documental (60 horas/4 créditos) para Gestão de Documentos (60 horas/ 

3 créditos); 

o Heráldica e Genealogia (de 4 para 3 créditos); 

o História da Historiografia Brasileira (do 5º para o 3º período). 

o Introdução à Documentação Arquivística (de 45 horas/2 créditos para 60 horas/3 

créditos); e 

o Organização e Administração de Arquivos (do 3º para o 5º período). 

Entre o primeiro período letivo do ano de 2001 e o primeiro período do ano de 2002, 

notamos a: 

 Alteração do número de créditos e/ou da periodização das disciplinas: 

o História das Instituições Jurídicas (de 3 para 4 créditos); 

o Teoria da Classificação (de 3 para 4 créditos). 

Devido à ausência de fontes primárias referentes ao período compreendido entre o 

segundo período letivo do ano de 2002 e o segundo período do ano de 2006, não foi possível 

identificar, por meio de uma análise comparativa, qualquer outro ajuste curricular, com exceção 

da supracitada Resolução nº 2.728/2006. Entretanto, conforme nos relatou a professora Dr.ª 

Anna Carla Mariz, ex-diretora da Escola de Arquivologia, em entrevista concedida na data de 

16 de março de 2019, a matriz curricular não sofreu outras alterações porque os esforços se 

concentravam no processo de reestruturação curricular. 

Posto isso, sistematizamos abaixo um quadro comparativo com as alterações ocorridas 

na estrutura do segundo currículo pleno, mapeadas entre os anos de 1991 e 2006. Ressaltamos 

que, inicialmente, esse segundo currículo contabilizava 2.865 horas/137 créditos, distribuídas 

entre 40 disciplinas obrigatórias; e, ao término da sua vigência, tinha 2.805 horas/132 créditos, 

divididas entre 37 disciplinas obrigatórias. Da mesma forma, constatamos que a oferta de 

disciplinas optativas foi ampliada de sete para onze. 

 

Quadro 9 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 2° Currículo Pleno da UNIRIO 

(1991-2006) 

Disciplinas Obrigatórias 
Currículo Pleno 2 

(1991) 
Currículo Pleno 2 

(2002-) 
CH CD P CH CD P 

Administração 45 2 3° 45 2 3° 
Arquivo I 60 4 1° 60 4 1° 
Arquivo II 90 4 2° 90 4 2° 
Arquivo III 60 3 3° 60 3 3° 
Arquivo IV 60 3 4° 60 3 4° 
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Arquivo Contábeis 45 2 6º 60 3 6º 
Arquivo Especiais 60 3 6º 60 3 6º 

Conservação e Restauração de Documentos 90 4 5° 90 4 5° 
Diplomática 60 3 3º 60 3 4º 

Educação Física I 30 1 1° - - - 
Educação Física II 30 1 2° - - - 

Estágio Supervisionado I 60 2 4° 90 3 4° 
Estágio Supervisionado II 90 3 5° 90 3 5° 
Estágio Supervisionado III 90 3 6º 90 3 6º 

Estatística Aplicada à Processos Técnicos 
Documentais 

60 3 3° 60 3 3° 

Gestão Documental 
60 4 6º 60 3 6º 

Gestão de Documentos 
Heráldica e Genealogia 60 4 6° 60 3 6º 

História da Historiografia Brasileira 60 3 5º 60 3 3º 
História das Instituições Jurídicas 60 3 1° 60 4 1° 

História Econômica e Administrativa do Brasil I 60 3 3° 60 3 3° 
História Econômica e Administrativa do Brasil II 60 3 4° 60 3 4° 

Introdução à Administração 60 4 2° 60 4 2° 
Introdução à Comunicação 45 2 5° 45 2 5° 

Introdução à Documentação Arquivística 45 2 4° 60 3 4° 
Introdução à Metodologia Científica I 60 3 1° 60 3 1° 
Introdução à Metodologia Científica II 60 3 2° 60 3 2° 

Introdução aos Estudos Históricos I 60 3 1° 60 3 1° 
Introdução aos Estudos Históricos II 60 3 2° 60 3 2° 

Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística 180 8 6° 180 8 6° 
Monografia I 120 6 7º 120 6 7º 
Monografia II 180 7 8º 180 7 8º 

Noções de Contabilidade 45 2 4° 45 2 4° 
Notariado 60 3 4º 60 3 4º 

Organização Prática de Arquivo I 180 8 7º 180 8 7º 
Organização Prática de Arquivo II 120 5 8º 120 5 8º 

Paleografia 60 3 5º 60 3 5º 
Reprografia I 60 3 4º - - - 
Reprografia II 60 3 5º - - - 

Tecnologias de Reprodução e Armazenamento de 
Documentos 

- - - 60 3 8º 

Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I 
60 3 1° 60 3 1° 

Fundamentos de Inglês Instrumental 
Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I 

60 3 2° 60 3 2° 
Leitura e Interpretação em Língua Inglesa 

Disciplinas Optativas CH CD P CH CD P 
Educação Física I - - - 30 1 1° 
Educação Física II - - - 30 2 2° 

Elementos de Análise e Sistemas de Computação I 
60 3 6° 60 3 6° 

Elementos de Análise e Sistemas Computacionais 
Gerenciamento Automatizado de Informações 

Arquivísticas 
- - - 45 2 7º 

Índices e Indexação 45 2 7° 45 2 7° 
Introdução à Ciência da Informação - - - 60 4 8º 

Lógica 60 4 3º 60 4 3º 
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Organização de Arquivos Empresariais 60 3 5º 60 3 5º 
Organização e Administração de Arquivos 60 3 3º 60 3 5º 

Realidade Urbana Brasileira 30 2 1º 30 2 1º 
Teoria da Classificação 60 3 2º 60 4 2º 

Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período Curricular (P). Ajustes curriculares destacados 
por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 783/1990 e dos ajustes curriculares posteriores. 
 

A partir da promulgação da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, responsável por 

estabelecer a nova Política Nacional de Educação Básica e Superior, o modelo formativo 

universitário baseado no currículo mínimo foi substituído por diretrizes que orientavam à 

elaboração de projetos políticos-pedagógicos por parte das instituições de ensino superior.  

No que tange à educação universitária em Arquivologia, as diretrizes curriculares 

nacionais (perfil, competências gerais e específicas, conteúdos curriculares de formação geral 

e específica, estágios e atividades complementares, estrutura do curso, e conexão com a 

avaliação institucional) foram determinadas pelo Conselho Nacional de Educação, através do 

Parecer n° 492, de 3 de abril de 2001 (retificado pelo Parecer n° 1.363, de 12 de dezembro de 

2001), e da Resolução n° 20, de 13 de março de 2002.  

Nesse contexto, uma segunda reforma curricular começou a ser pensada no âmbito do 

Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, a partir do ano de 1997, com a tentativa 

de formação de um grupo de trabalho composto pelos chefes dos departamentos de ensino que 

ofereciam disciplinas ao currículo da graduação em Arquivologia, conforme consta na Ata de 

Reunião do Colegiado de 16 de outubro de 1997.  

Como essa iniciativa não prosperou, uma nova comissão para a revisão curricular foi 

instituída através da Resolução n° 145, de 23 de abril de 1998. O grupo era composto pela 

diretoria da Escola de Arquivologia, pela chefia do Departamento de Estudos e Processos 

Arquivísticos e do Departamento de Processos Técnico-Documentais, e por mais três docentes, 

um assistente administrativo e um representante discente, tendo promovido reuniões 

colaborativas que cessaram no ano de 1999. 

No ano de 2002, uma nova comissão foi formada através da Resolução n° 52, de 6 de 

fevereiro de 2002, sendo composta pela diretoria da Escola de Arquivologia e da Escola de 

Educação, pela chefia do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, e pela 

coordenadoria da Associação dos Arquivistas Brasileiros. Uma nova composição da equipe foi 

organizada por ação da Resolução n° 371, de 16 de outubro de 2003; e outra pela Resolução n° 

425, de 31 de outubro de 2003, sendo constituída por seis docentes, um funcionário 

administrativo e um representante discente.  
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No ano de 2005, foi elaborada a primeira versão do projeto político-pedagógico, a qual 

foi revista no ano seguinte para sua adequação às diretrizes apontadas pela Comissão de Estudos 

Curriculares. 

O terceiro currículo pleno (2007-) foi implementado através do primeiro projeto 

político-pedagógico do curso, aprovado pela Resolução n° 2.813, de 5 de dezembro de 2006, o 

qual busca oferecer uma formação técnico-científica, humanística e cultural a partir de duas 

linhas curriculares (“Arquivística, Cultura, Memória e Educação” e “Arquivística, 

Conhecimento, Tecnologia e Informação”) que orientam dois núcleos de formação: o geral, 

composto pelas disciplinas obrigatórias e pelas optativas; e o acadêmico-científico-cultural, 

correspondente às atividades acadêmicas complementares. 

A matriz curricular foi completamente reestruturada, passando a ter uma carga horária 

total de 2.400 horas e 114 créditos, distribuídas entre 32 disciplinas, conforme segue: 

 13 disciplinas obrigatórias (840 horas/47 créditos); 

 3 disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado (360 horas/12 créditos); 

 2 disciplinas obrigatórias de Trabalho de Conclusão de Curso (180 horas/8 créditos); 

 14 disciplinas optativas no mínimo (840 horas/47 créditos); e 

 Atividades acadêmicas complementares (180 horas), reguladas pela Resolução n° 

2.628, de 8 de setembro de 2005. 

A duração mínima e máxima para a integralização do curso se manteve em oito e doze 

períodos, respectivamente. As aulas permaneceram no horário noturno. O número de cem vagas 

anuais destinadas aos alunos ingressantes foi mantido, divididas igualmente por semestre. 

 

Quadro 10 – Distribuição das Disciplinas do 3º Currículo Pleno da UNIRIO (2007) 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO GERAL 
Disciplinas Obrigatórias CH CD P 

Arranjo e Descrição de  Documentos 60 3 4° 
Avaliação de Documentos 60 4 3° 

Classificação de Documentos 60 3 3° 
Conservação Preventiva de Documentos 60 4 4° 
Construção do Pensamento Arquivístico 60 4 1° 

Diplomática 60 3 4° 
Estágio Supervisionado I 120 4 4° 
Estágio Supervisionado II 120 4 5° 
Estágio Supervisionado III 120 4 6° 

Gestão da Informação Arquivística 60 4 2° 
Gestão de Documentos Arquivísticos 60 3 6° 

Introdução à Arquivologia 60 4 1° 
Metodologia da Pesquisa Científica 60 4 1° 

Metodologia da Pesquisa Arquivística 60 4 2° 
Organização Prática de Arquivos 120 4 7° 
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Pesquisa em Arquivística 60 3 5° 
Trabalho de Conclusão de Curso I 90 4 6° 
Trabalho de Conclusão de Curso II 90 4 7° 

Disciplinas Optativas CH CD P 
Administração I 60 4 3° 
Administração II - - - 

Antropologia Cultural 60 4 2° 
Arquivos Contábeis 60 3 5° 
Arquivos Médicos - - - 

Comunicação 60 4 6° 
Comunicação Técnica e Científica 60 3 7° 

Cultura Histórica e Documento 60 4 1° 
Documentação Audiovisual e Digital 60 3 6° 

Educação à Distância 60 4 7° 
Epistemologia 60 4 3° 

Estatística Aplicada a Processos Técnicos Documentais 60 3 4° 
Ética Profissional Arquivística 30 2 2° 

Expressão Oral e Escrita 60 3 1° 
Filosofia da Cultura 60 4 4° 

Fundamentos de Inglês Instrumental 60 3 5° 
Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos 60 3 6° 

Gestão de Instituições Arquivísticas 60 4 8° 
História do Brasil Contemporâneo 60 4 5° 

Informação, Memória e Documento 60 4 3° 
Informática Aplicada à Arquivística 60 4 5° 
Introdução à Ciência da Informação 60 4 2° 

Introdução à Sociologia 60 4 1° 
Legislação Arquivística 30 2 7° 

Leitura e Produção de Texto 60 4 5° 
Lógica 60 4 2° 

Memória, Cultura e Sociedade 30 2 2° 
Paleografia 60 3 5° 

Políticas de Acesso à Informação Arquivística 60 4 8° 
Projetos Arquivísticos 30 1 8° 

Redes e Sistemas de Informação Arquivística 30 2 3° 
Restauração de Documentos 60 3 5° 
Seminário de Arquivística I 30 2 3° 
Seminário de Arquivística II 30 2 5° 
Seminário de Arquivística III 30 2 8° 

Tecnologia de Reprodução e Armazenamento de Documentos 60 3 4° 
Teoria da Classificação 60 4 2° 

Teoria e Prática Discursiva na Esfera Acadêmica 60 3 2° 
Tópicos em Educação Especial 30 2 6° 

Tópicos Especiais 30 2 3° 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período Curricular (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução n° 2.813/2006. 
 

Elucidamos que a matriz curricular aprovada pela Resolução nº 2.813/2006, que 

instituiu o terceiro currículo pleno do curso, foi ajustada para ser efetivamente empregada a 

partir do primeiro período letivo do ano de 2007, conforme descrito a seguir: 
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 Alteração da nomenclatura da disciplina: 

o Tópicos em Educação Especial para Educação Especial; 

 Alteração da carga horária, número de créditos e/ou periodização das disciplinas: 

o Administração I (de 4 para 3 créditos); 

o Comunicação (de 4 para 3 créditos); 

o Leitura e Produção de Textos (de 60 horas/4 créditos/5º período para 60 horas/3 

créditos/2º período);  

o Memória, Cultura e Sociedade (de 30 horas/2 créditos para 60 horas/4 créditos); 

o Teoria da Classificação (de 4 para 3 créditos); 

o Teoria e Prática Discursiva na Esfera Acadêmica (do 2º para o 5º período); 

 Inclusão das disciplinas: 

o Administração II (60 horas/3 créditos/4º período); e 

o Arquivos Médicos (60 horas/4 créditos/4º período). 

Com o objetivo de sistematizar os demais ajustes curriculares realizados nessa terceira 

matriz curricular, procedemos à análise dos Boletins Internos da UNIRIO e das Resoluções do 

CONSUNI e do CONSEPE, que abrangem o período entre os meses de janeiro de 2007 e 

outubro de 2018; das Atas de Reunião do Colegiado do Curso de Arquivologia, correspondentes 

aos anos entre 2006 e 2018; das Atas de Reunião do Colegiado do Departamento de Estudos e 

Processos Arquivísticos15, que abrangem os anos entre 2006 e 2018; das Atas do Núcleo 

Docente Estruturante16, que compreendem os anos de 2017 e 2018; e do Livro de Planos de 

Ensino das Disciplinas do Bacharelado em Arquivologia, referente ao primeiro período letivo 

do ano de 2018.  

A partir dessa ampla pesquisa documental, identificamos três ajustes curriculares: 

 Resolução n° 4.032, de 9 de janeiro de 2013: 

o Inclui a disciplina obrigatória: Gestão de Serviços Arquivísticos (60 horas/3 

créditos/7º período); 

o Torna optativa a disciplina obrigatória: Metodologia Científica (60 horas/4 

créditos); 

                                                 
15  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Escola de Arquivologia. Atas das 

Reuniões do DEPA. Disponível em: <http://www.unirio.br/cch/depa/atas-do-colegiado/atas-do-colegiado-
digitalizadas?b_start:int=100>. Acesso em: 15 out. 2018. 

16  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Escola de Arquivologia. Atas das 
Reuniões do NDE. Disponível em: <http://www.unirio.br/arquivologia/atas-das-reunioes-do-nde>. Acesso 
em: 15 out. 2018. 
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o Estabelece pré-requisitos entre as disciplinas: Gestão de Documentos 

Arquivísticos como pré-requisito de Gestão de Serviços Arquivísticos (60 

horas/3 créditos) e de Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos (60 

horas/3 créditos); e Gestão de Serviços Arquivísticos (60 horas/3 créditos) como 

pré-requisito de Gestão de Instituições Arquivísticas (60 horas/4 créditos);  

 Resolução n° 4.033, de 9 de janeiro de 2013: 

o Inclui as disciplinas optativas: Acondicionamento de Acervos (60 horas/3 

créditos); Análise da Informação (60 horas/3 créditos); Arquivologia e Ciência 

da Informação (60 horas/3 créditos); Desenvolvimento das Relações 

Interpessoais (30 horas/2 créditos); Direitos Autorais (30 horas/1 créditos); 

Filosofia e Informação na Contemporaneidade (60 horas/4 créditos); Gestão de 

Processos (60 horas/3 créditos); Gestão Estratégica da Informação e do 

Conhecimento (60 horas/3 créditos); Introdução à Ciência da Computação (60 

horas/3 créditos); Introdução à Linguística (60 horas/4 créditos); Organização de 

Conceitos em Linguagens Documentárias (60 horas/3 créditos); Organização do 

Conhecimento I (60 horas/4 créditos); Organização do Conhecimento II (60 

horas/3 créditos); Técnicas de Recuperação e Disseminação da Informação (60 

horas/3 créditos); Tecnologia da Informação e Processos de Automação (60 

horas/3 créditos); Teoria do Conhecimento (60 horas/4 créditos); e Usos e 

Usuários da Informação Arquivística (60 horas/3 créditos); 

 Resolução n° 4.244, de 17 de outubro de 2013: 

o Inclui as disciplinas optativas: Culturas Afro-Brasileiras em Sala de Aula (30 

horas/2 créditos); Educação Ambiental e Cidadania (45 horas/2 créditos); e 

Língua Brasileira de Sinais (60 horas/4 créditos). 

Considerando que nos documentos oficiais constam apenas esses três ajustes, optamos 

por sistematizar as matrizes levantadas num quadro comparativo, de modo a verificar possíveis 

alterações na estrutura curricular (ver Quadro 14, p. 109). Uma única mudança foi notada: 

 Alteração do número de créditos da disciplina: 

o Administração I (de 3 para 4 créditos). 

Por fim, elaboramos o quadro a seguir apresentando a matriz curricular aprovada pela 

Resolução n° 2.813/2006 em comparação com a atual versão curricular, resultante dos ajustes 

procedidos até o mês de dezembro do ano de 2018. 
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Quadro 11 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 3º Currículo Pleno da UNIRIO 

(2007-2019) 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO GERAL 

Disciplinas Obrigatórias 
Currículo 3 

(2007) 
Currículo 3 

(2019) 
CH CD P CH CD P 

Arranjo e Descrição de  Documentos 60 3 4° 60 3 4° 
Avaliação de Documentos Arquivísticos 60 4 3° 60 4 3° 

Classificação de Documentos Arquivísticos 60 3 3° 60 3 3° 
Conservação Preventiva de Documentos 60 4 4° 60 4 4° 
Construção do Pensamento Arquivístico 60 4 1° 60 4 1° 

Diplomática 60 3 4° 60 3 4° 
Estágio Supervisionado I 120 4 4° 120 4 4° 
Estágio Supervisionado II 120 4 5° 120 4 5° 
Estágio Supervisionado III 120 4 6° 120 4 6° 

Gestão da Informação Arquivística 60 4 2° 60 4 2° 
Gestão de Documentos Arquivísticos 60 3 6° 60 3 6° 

Gestão de Serviços Arquivísticos - - - 60 3 7° 
Introdução à Arquivologia 60 4 1° 60 4 1° 

Metodologia da Pesquisa Científica 60 4 1° - - - 
Metodologia da Pesquisa Arquivística 60 4 2° 60 4 2° 

Organização Prática de Arquivos 120 4 7° 120 4 7° 
Pesquisa em Arquivística 60 3 5° 60 3 5° 

Trabalho de Conclusão de Curso I 90 4 6° 90 4 6° 
Trabalho de Conclusão de Curso II 90 4 7° 90 4 7° 

Disciplinas Optativas CH CD P CH CD P 
Acondicionamento de Acervos - - - 60 3 4° 

Administração I 60 4 3° 60 4 3° 
Administração II - - - 60 3 4° 

Análise da Informação - - - 60 3 4° 
Antropologia Cultural 60 4 2° 60 4 2° 

Arquivologia e Ciência da Informação - - - 60 3 1° 
Arquivos Contábeis 60 3 5° 60 3 5° 
Arquivos Médicos - - - 60 4 4° 

Comunicação 60 4 6° 60 3 6° 
Comunicação Técnica e Científica 60 3 7° 60 3 7° 

Cultura Histórica e Documento 60 4 1° 60 4 1° 
Culturas Afro-Brasileiras em Sala de Aula - - - 30 2 8° 

Desenvolvimento das Relações Interpessoais - - - 30 2 2° 
Direitos Autorais - - - 30 1 2° 

Documentação Audiovisual e Digital 60 3 6° 60 3 6° 
Educação à Distância 60 4 7° 60 4 7° 

Educação Ambiental e Cidadania - - - 45 2 8° 
Epistemologia 60 4 3° 60 4 3° 

Estatística Aplicada a Processos Técnicos Documentais 60 3 4° 60 3 4° 
Ética Profissional Arquivística 30 2 2° 30 2 2° 

Expressão Oral e Escrita 60 3 1° 60 3 1° 
Filosofia da Cultura 60 4 4° 60 4 4° 

Filosofia e Informação na Contemporaneidade - - - 60 4 3° 
Fundamentos de Inglês Instrumental 60 3 5° 60 3 5° 



103 
 

Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos 60 3 6° 60 3 6° 
Gestão de Instituições Arquivísticas 60 4 8° 60 4 8° 

Gestão de Processos - - - 60 3 4° 
Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento - - - 60 3 2° 

História do Brasil Contemporâneo 60 4 5° 60 4 5° 
Informação, Memória e Documento 60 4 3° 60 4 3° 
Informática Aplicada à Arquivística 60 4 5° 60 4 5° 
Introdução à Ciência da Computação - - - 60 3 3° 
Introdução à Ciência da Informação 60 4 2° 60 4 2° 

Introdução à Linguística - - - 60 4 4° 
Introdução à Sociologia 60 4 1° 60 4 1° 
Legislação Arquivística 30 2 7° 30 2 7° 

Leitura e Produção de Textos 60 4 5° 60 3 2° 
Língua Brasileira de Sinais - - - 60 4 8° 

Lógica 60 4 2° 60 4 2° 
Memória, Cultura e Sociedade 30 2 2° 60 4 2° 

Metodologia Científica - - - 60 4 1° 
Organização de Conceitos em Linguagens 

Documentárias - - - 60 3 1° 

Organização do Conhecimento I - - - 60 4 2° 
Organização do Conhecimento II - - - 60 3 3° 

Paleografia 60 3 5° 60 3 5° 
Políticas de Acesso à Informação Arquivística 60 4 8° 60 4 8° 

Projetos Arquivísticos 30 1 8° 30 1 8° 
Redes e Sistemas de Informação Arquivística 30 2 3° 30 2 3° 

Restauração de Documentos 60 3 5° 60 3 5° 
Seminário de Arquivística I 30 2 3° 30 2 3° 
Seminário de Arquivística II 30 2 5° 30 2 5° 
Seminário de Arquivística III 30 2 8° 30 2 8° 

Técnicas de Recuperação e Disseminação da Informação - - - 60 3 6° 
Tecnologia da Informação e Processos de Automação - - - 60 3 5° 

Tecnologia de Reprodução e Armazenamento de 
Documentos 

60 3 4° 60 3 4° 

Teoria da Classificação 60 4 2° 60 3 2° 
Teoria do Conhecimento - - - 60 4 2° 

Teoria e Prática Discursiva na Esfera Acadêmica 60 3 2° 60 3 5° 
Tópicos em Educação Especial 

30 2 6º 30 2 6° 
Educação Especial 
Tópicos Especiais 30 2 3° 30 2 3° 

Usos e Usuários da Informação Arquivística - - - 60 3 5° 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período Curricular (P). Ajustes curriculares destacados 
por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução n° 2.813/2006 e dos ajustes curriculares posteriores. 

 

Atualmente, esse currículo pleno continua vigente mantendo a carga horária total de 

2.400 horas. Possui uma estrutura curricular composta por 80 disciplinas, sendo 18 disciplinas 

obrigatórias e 62 optativas, ministradas pelos Departamentos de: Estudos e Processos 

Arquivísticos; Estudos e Processos Biblioteconômicos; Estudos e Processos Museológicos; 

Processos Técnicos e Documentais; Didática; Filosofia e Ciências Sociais; Fundamentos da 
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Educação; Fundamentos em Ciências Jurídicas, Políticas e de Administração; História; 

Informática Aplicada; e Ecologia e Recursos Marinhos. 

Entretanto, os debates acerca de uma nova reforma curricular encontram-se em 

andamento no âmbito do Núcleo Docente Estruturante, com o apoio do Núcleo de Assuntos 

Pedagógicos e Educacionais, desde a realização do “Seminário de Avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da Arquivologia”, nas datas de 26 e 27 de abril de 2017.  

Nas atas das reuniões, verifica-se uma preocupação em aprofundar o alcance do futuro 

projeto político-pedagógico-curricular, determinando as diretivas a serem seguidas no processo 

formativo discente, mas também funcionando como um documento que visa resguardar a 

memória do curso.  

Por fim, constam anexados ao final dessa seção os fluxogramas dos três currículos 

plenos praticados pelo curso, com os respectivos ajustes curriculares, organizados pelos 

seguintes elementos: período acadêmico ideal, carga horária, correquisitos e pré-requisitos. O 

primeiro currículo pleno (1978-1990) encontra-se sistematizado no Quadro 15 (p. 112); o 

segundo currículo (1991-2006) no Quadro 16 (p. 113); e o terceiro currículo (2007-) no Quadro 

17 (p. 114). 

Há, ainda, um quadro comparativo entre as disciplinas presentes nos três currículos 

plenos, de modo a permitir a visualização do desenvolvimento da estrutura disciplinar do curso 

(ver Quadro 18, p. 115). 
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Quadro 12 – Comparativo de Fontes Bibliográficas e/ou Documentais do 1° Currículo Pleno da UNIRIO (1978-1990) 
Período CPA 1978.2 

 
1979.1 1980.1 

1980.2 
1982.1 1979.1 

1984.1 
1979.1 
1984.1 

1984.2 
1985.2 

1987.1 1986.1 
1990.2 

Fonte 
Arquivo 
Central 

Mariz 
(2012) 

Arquivo 
Central 

Arquivo 
Central 

Arquivo 
Central 

Arquivo 
Central 

Mariz 
(2012) 

Mariz 
(2012) 

Arquivo 
Central 

Mariz 
(2012) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P 
Administração 3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 
Arquivo I 1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 
Arquivo II 2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 90/4/2° 90/4/2° 90/4/2° 
Arquivo III 3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 
Arquivo IV 4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 45/3/4° 45/2/4° 45/2/4° 
Arquivo V 5° 60/3/5° 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° - - 
Conservação e Restauração de Documentos - - - - - - - - 90/4/5° 90/4/5° 
Arquivo VI 6° 120/5/6° 180/8/6° 180/8/6° 180/8/6° 180/8/6° 180/8/6° 180/8/6° - - 
Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística - - - - - - - - 180/8/6° 180/8/6° 
Arquivos Contábeis - - - - - - - - 45/2/6° 45/2/6° 
Arquivos Especiais - - - - - - - - 45/2/6° 45/2/6° 
Documentação  4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° - 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° - - 
Introdução à Documentação Arquivística - - - - - - - - 45/2/4° 45/2/4° 
Educação Física I - 30/1/1° - - - 30/1/1° 30/1/1° 30/1/1° 30/1/1° 30/1/1° 
Educação Física II - 30/1/2° - - - 30/1/2° 30/1/2° 30/1/2° 30/1/2° 30/1/2° 
Estágio Supervisionado I 5° 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 60/2/4° 60/2/4° 
Estágio Supervisionado II 6° 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 90/3/5° 90/3/5° 
Estágio Supervisionado III - - - - - - - - 90/3/6° 90/3/6° 
Estudo dos Problemas Brasileiros I 1° 60/4/1° 30/2/1° - - 45/3/1° 45/3/1° 30/2/1° 30/2/1° 30/2/1° 
Estudo dos Problemas Brasileiros II 2° 60/4/2° 30/2/2° - - 45/3/2° 45/3/2° 30/2/2° 30/2/2° 30/2/2° 
Heráldica e Genealogia 6° 105/5/6° 105/5/6° 90/5/6° 90/5/6° 90/5/6° 90/5/6° 90/5/6° 60/3/6° 60/4/6° 
História da Historiografia Brasileira I 5° 60/3/4° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° - - 
História da Historiografia Brasileira II 6° 60/3/5° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° - - 
História da Historiografia Brasileira   - - - - - - - - 60/3/5° 60/3/5° 
História do Brasil I 3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/3/3° 60/3/3° - 
História Econômica e Administrativa do 
Brasil I  

- - - - - - - - - 60/3/3° 

História do Brasil II 4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/3/4° 60/4/4° 60/3/4° 60/3/4° - 
História Econômica e Administrativa do 
Brasil II 
 

- - - - - - - - - 60/3/4° 
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Inglês I 1° 60/3/1° 60/3/1° - - 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° - - 
Terminologia e Redação Técnica Estrangeira 
I  

- - - - - - - - 60/3/1° 60/3/1° 

Inglês II 2° 60/3/2° 60/3/2° - - 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° - - 
Terminologia e Redação Técnica Estrangeira 
I 

- - - - - - - - 60/3/2° 60/3/2° 

Introdução à Administração  2° 60/3/2° 45/2/2° 45/2/2° 45/2/2° 45/2/2° 45/2/2° 45/2/2° 45/2/2° 45/2/2° 
Introdução à Comunicação 5° 45/2/5° 60/3/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 
Introdução à Metodologia Científica I 1° 60/3/1° 45/2/1° 45/2/1° 45/2/1° 45/2/1° 45/2/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 
Introdução à Metodologia Científica II 2° 60/3/2° 45/2/2° 45/3/2° 45/3/2° 45/3/2° 45/2/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 
Introdução ao Estudo da História I 1° 60/4/1° 45/3/1° 45/3/1° 45/3/1° 45/3/1° 45/3/1° 60/3/1° 60/3/1° - 
Introdução aos Estudos Históricos I - - - - - - - - - 60/3/1° 
Introdução ao Estudo da História II 2° 60/4/2° 45/3/2° 45/3/2° 45/3/2° 45/3/2° 45/3/2° 60/3/2° 60/3/2° - 
Introdução aos Estudos Históricos II - - - - - - - - - 60/3/2° 
Introdução ao Estudo do Direito 1° 60/4/1° 45/3/1° 45/3/1° 45/3/1° 45/3/1° 45/3/1° 60/3/1° - - 
História das Instituições Jurídicas - - - - - - - - 60/3/1° 60/3/1° 
Noções de Contabilidade  3º 60/3/4° 60/3/3° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 
Noções de Estatística 4° 45/2/3° 45/2/4° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° - - 
Estatística Aplicada a Proc. Técnicos 
Instrumentais  

- - - - - - - - 60/3/3° 60/3/3° 

Notariado I 3° 45/3/3° 45/3/3° 45/3/3° 45/3/3° 45/3/3° 45/3/3° - - - 
Notariado II 4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° - - - 
Notariado - - - - - - - 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Paleografia e Diplomática I 3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° - - - 
Paleografia e Diplomática II 4° 60/3/4° 60/3/4° - 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° - - - 
Paleografia e Diplomática III 5° 60/2/5° 60/2/5° 60/2/5° 60/2/5° 60/2/5° 60/2/5° - - - 
Diplomática - - - - - - - 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 
Paleografia I - - - 45/2/4° 45/2/4° - - 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 
Paleografia II - - - - 45/2/5° - - 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 
Reprografia 6º 45/2/5° 90/5/6° - - - - - - - 
Reprografia I - - - 45/2/4° - 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 
Reprografia II - - - 45/2/5° - 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 

Legenda: Carga Horária/Créditos/Período Curricular (CH/CD/P). As disciplinas com nomenclatura alterada foram destacadas por cores. 
Fonte: elaborado pela autora a partir das matrizes curriculares identificadas nos documentos conservados no Arquivo Central da UNIRIO e da pesquisa de Mariz (2012). 
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Quadro 13 – Comparativo de Fontes Bibliográficas e/ou Documentais do 2° Currículo Pleno da UNIRIO (1991-2006) 
Período 1991.1 1991.1 1991.1 2000.1 2000.1-2000.2 2002.1 1991-2006 

Fonte 
Resolução nº 

783/90 
Manual do 

Aluno 
Relatório do 

SIE/EA 
Relatório do 

SIE/EA 
Memorandos 
nº 22 e 32/00 

Relatório do 
SIE/EA 

Mariz 
(2012; 2013) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P 
Administração 45/2/3º 45/3/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 45/2/3° 
Arquivo I 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 
Arquivo II 90/4/2° 90/4/2° 90/4/2° 90/4/2° 90/4/2° 90/4/2° 60/4/2° 
Arquivo III 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/4/3° 
Arquivo IV 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/4/4° 
Arquivo Contábeis 45/2/6° 45/2/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 45/2/6° 
Arquivo Especiais 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 
Conservação e Restauração de Documentos 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° 90/4/5° 
Diplomática 60/3/3° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Educação Física I 30/1/1° 30/1/1° 30/1/1° - - - - 
Educação Física II 30/1/2° 30/1/2° 30/2/2° - - - - 
Estágio Supervisionado I 60/2/4° 60/2/4° 60/2/4° 60/2/4° 90/3/4° 60/2/4° 90/4/6° 
Estágio Supervisionado II 90/3/5° 90/3/5° 90/3/5° 90/3/5° 90/3/5° 90/3/5° 90/4/7° 
Estágio Supervisionado III 90/3/6° 90/3/6° 90/3/6° 90/3/6° 90/3/6° 90/3/6° 90/4/8° 
Estatística Aplicada à Processos Técnicos 
Documentais 

60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 

Gestão Documental 60/4/6º - 60/4/6° 60/4/6° - - 60/3/6° 
Gestão de Documentos - 60/3/6° - - 60/3/6° 60/3/6° - 
Heráldica e Genealogia 60/4/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 
História da Historiografia Brasileira 60/3/5° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/5° 
História das Instituições Jurídicas 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/4/1° 60/3/1° 
História Econômica e Administrativa do Brasil I 60/3/3° 60/4/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 
História Econômica e Administrativa do Brasil II 60/3/4° 60/4/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Introdução à Administração 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/3/2° 
Introdução à Comunicação 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 45/2/5° 
Introdução à Documentação Arquivística 45/2/4° 45/2/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 45/2/4° 
Introdução à Metodologia Científica I 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 
Introdução à Metodologia Científica II 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 
Introdução aos Estudos Históricos I 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 
Introdução aos Estudos Históricos II 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 
Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística 180/8/6° 180/8/6° 180/8/6° 180/8/6° 180/8/6° 180/8/5° 180/8/6° 
Monografia I 120/6/7º - 120/6/7° 120/6/7° 120/6/7° 120/6/7° 120/6/7° 



108 
 

Monografia II 180/7/8º - 180/7/8° 180/7/8° 180/7/8° 180/7/8° 180/8/8° 
Noções de Contabilidade 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 45/2/4° 
Notariado 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Organização Prática de Arquivo I 180/8/7° - 180/8/7° 180/8/7° 180/8/7° 180/8/7° 180/8/7° 
Organização Prática de Arquivo II 120/5/8° - 120/5/8° 120/5/8° 120/5/8° 120/5/8° 120/6/8° 
Paleografia 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Reprografia - - 60/3/4° 60/3/4° - - - 
Reprografia I 60/3/4° 60/3/4° - - 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Reprografia II 60/3/5° 60/3/5° - - 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° - - - 60/3/1° 
Fundamentos de Inglês Instrumental - - - 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° - 
Terminologia e Redação Técnica Estrangeira II 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° - - - 60/3/2° 
Leitura e Interpretação em Língua Inglesa - - - 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° - 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P 
Análise Documentária 45/2 - - - - - - 
Arquivos Empresariais  - 60/3/4° - - - - 60/3/4° 
Comunicação Técnica e Científica 60/3 - - - - - - 
Educação Física I - - - 30/1/1° - 30/1/1° - 
Educação Física II - - - 30/2/2° - 30/2/2° - 
Elementos de Análise e Sistemas Computacionais - - 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° - - 
Elementos de Análise e Sistemas de Computação I 60/3 60/3/6° - - - 60/3/6º 60/3 
Elementos de Análise e Sistemas de Computação II 60/3 60/3/7° - - - - - 
Epistemologia da História 30/2 - - - - - - 
Índices e Indexação 45/2 - 45/2/7° 45/2/7° - 45/2/7° - 
Introdução à Ciência da Informação - - - - - 60/4/8° - 
Introdução à Cultura Brasileira 60/4 - - - - - - 
Lógica 60/4 60/4/3º 60/4/3° 60/4/3° - 60/4/3° - 
Organização de Arquivos Empresariais 60/3 - 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° - 
Organização de Conceitos em Linguagens 
Documentárias 

60/3 - - - - - - 

Organização e Administração de Arquivos 60/3 60/3/3° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/3° 
Realidade Urbana Brasileira 30/2 30/2/1° 30/2/1° 30/2/1° - 30/2/1° 30/2/1° 
Teoria da Classificação 60/3 60/3/2º 60/2/2° 60/2/2° 60/3/2° 60/4/2° - 

Legenda: Carga Horária/Créditos/Período Curricular (CH/CD/P); Sistema de Informação do Ensino da Escola de Arquivologia (SIE/EA).  
Obs.: As disciplinas com nomenclatura alterada foram destacadas por cores.  
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 783/90; do Manual do Aluno da Escola de Arquivologia (1991); dos Relatórios curriculares do SEI/EA (1991; 2000; 2002); 
dos Memorandos CCH/EA n° 22/00 e n° 32/00; da pesquisa de Mariz (2012; 2013). 
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Quadro 14 – Comparativo de Fontes Bibliográficas e/ou Documentais do 3° Currículo Pleno da UNIRIO (2007-) 
Período 2006 2007 2007-2012 2013 2013 2018.2 

Fonte 
Resolução n° 

2.813/06 
Matriz Website 

EA 
Mariz 

(2012;2013) 
Resoluções n° 4.032, 

4.033 e 4.244/13 
Matriz Website 

EA 
Planos de 

Ensino 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P 

Arranjo e Descrição de  Documentos 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Avaliação de Documentos Arquivísticos 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 
Classificação de Documentos Arquivísticos 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 
Conservação Preventiva de Documentos 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 
Construção do Pensamento Arquivístico 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 
Diplomática 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Estágio Supervisionado I 120/4/4° 120/4/4° 120/4/4° 120/4/4° 120/4/4° 120/4/4° 
Estágio Supervisionado II 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 120/4/5° 
Estágio Supervisionado III 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 120/4/6° 
Gestão da Informação Arquivística 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 
Gestão de Documentos Arquivísticos 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 
Gestão de Serviços Arquivísticos - - - 60/3/7° 60/3/7° 60/3/7° 
Introdução à Arquivologia 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 
Metodologia da Pesquisa Científica 60/4/1° - - - - - 
Metodologia Científica - 60/4/1° 60/4/1° - - - 
Metodologia da Pesquisa Arquivística 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 
Organização Prática de Arquivos 120/4/7° 120/4/7° 120/4/7° 120/4/7° 120/4/7° 120/4/7° 
Pesquisa em Arquivística 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Trabalho de Conclusão de Curso I 90/4/6° 90/4/6° 90/4/6° 90/4/6° 90/4/6° 90/4/6° 
Trabalho de Conclusão de Curso II 90/4/7° 90/4/7° 90/4/7° 90/4/7° 90/4/7° 90/4/7° 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P CH/CD/P 
Acondicionamento de Acervos - - - 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Administração I 60/4/3° 60/3/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/3/3° 60/3/3° 
Administração II - 60/3/4° 60/3/4° 60/4/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Análise da Informação - - - 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Antropologia Cultural 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 
Arquivologia e Ciência da Informação - - - 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 
Arquivos Contábeis 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Arquivos Médicos - 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 
Comunicação 60/4/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 
Comunicação Técnica e Científica 60/3/7° 60/3/7° 60/3/7° 60/3/7° 60/3/7° 60/3/7° 
Cultura Histórica e Documento 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 
Culturas Afro-Brasileiras em Sala de Aula - - - 30/2/8° 30/2/8° 30/2/8° 
Desenvolvimento das Relações Interpessoais - - - 30/2/2° 30/2/2° 30/2/2° 
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Direitos Autorais - - - 30/1/2° 30/1/2° 30/1/2° 
Documentação Audiovisual e Digital 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 
Educação à Distância 60/4/7° 60/4/7° 30/2/7° 60/4/7° 60/4/7° 60/4/7° 
Educação Ambiental e Cidadania - - - 45/2/8° 45/2/8° 45/2/8° 
Epistemologia 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 
Estatística Aplicada a Processos Técnicos Documentais 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Ética Profissional Arquivística 30/2/2° 30/2/2° 30/2/2° 30/2/2° 30/2/2° 30/2/2° 
Expressão Oral e Escrita 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 
Filosofia da Cultura 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 
Filosofia e Informação na Contemporaneidade - - - 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 
Fundamentos de Inglês Instrumental 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 
Gestão de Instituições Arquivísticas 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 
Gestão de Processos - - - 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 
Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento - - - 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 
História do Brasil Contemporâneo 60/4/5° 60/4/5° 60/4/5° 60/4/5° 60/4/5° 60/4/5° 
Informação, Memória e Documento 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 60/4/3° 
Informática Aplicada à Arquivística 60/4/5° 60/4/5° 60/4/5° 60/4/5° 60/4/5° 60/4/5° 
Introdução à Ciência da Computação - - - 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 
Introdução à Ciência da Informação 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 
Introdução à Linguística - - - 60/4/4° 60/4/4° 60/4/4° 
Introdução à Sociologia 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 
Legislação Arquivística 30/2/7° 30/2/7° 30/2/7° 30/2/7° 30/2/7° 30/2/7° 
Leitura e Produção de Textos 60/4/5° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 60/3/2° 
Língua Brasileira de Sinais - - - 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 
Lógica 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 
Memória, Cultura e Sociedade 30/2/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 
Metodologia Científica - - - 60/4/1° 60/4/1° 60/4/1° 
Organização de Conceitos em Linguagens Documentárias - - - 60/3/1° 60/3/1° 60/3/1° 
Organização do Conhecimento I - - - 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 
Organização do Conhecimento II - - - 60/3/3° 60/3/3° 60/3/3° 
Paleografia 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Políticas de Acesso à Informação Arquivística 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 60/4/8° 
Projetos Arquivísticos 30/1/8° 30/1/8° 30/2/8° 30/1/8° 30/1/8° 30/1/8° 
Redes e Sistemas de Informação Arquivística 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 
Restauração de Documentos 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Seminário de Arquivística I 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 
Seminário de Arquivística IA – Acervos e Movimentos 
Sociais 

- - - - - 30/2/3° 
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Seminário de Arquivística IB – Arquivo e Memória - - - - - 30/2/3° 
Seminário de Arquivística II 30/2/5° 30/2/5° 30/2/5° 30/2/5° 30/2/5° 30/2/5° 
Seminário de Arquivística III 30/2/8° 30/2/8° 30/2/8° 30/2/8° 30/2/8° 30/2/8° 
Técnicas de Recuperação e Disseminação da Informação - - - 60/3/6° 60/3/6° 60/3/6° 
Tecnologia da Informação e Processos de Automação - - - 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Tecnologias de Reprodução e Armazenamento de 
Documentos 

60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 60/3/4° 

Teoria da Classificação 60/4/2° 60/3/2° 60/4/2° 60/4/2° 60/3/2° 60/3/2° 
Teoria do Conhecimento - - - 60/4/2° 60/4/2° 60/4/2° 
Teoria e Prática Discursiva na Esfera Acadêmica 60/3/2° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 
Tópicos em Educação Especial 30/2/6° - - - - - 
Educação Especial - 30/2/6° 30/2/6° 60/4/6° 30/2/6° 30/2/6° 
Tópicos Especiais 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 30/2/3° 
Tópicos Especiais – Arquivos Pessoais - - - - - 30/2/3° 
Usos e Usuários da Informação Arquivística - - - 60/3/5° 60/3/5° 60/3/5° 

Legenda: Carga Horária/Créditos/Período Curricular (CH/CD/P); EA (Escola de Arquivologia). As disciplinas com nomenclatura alterada foram destacadas por cores. 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução n° 2.813/06; do 3° Currículo Pleno do Curso de Arquivologia (2007; 2013); da pesquisa de Mariz (2012; 2013); e das 
Resoluções n° 4.032/13, n° 4.033/13 e n° 4.244/13. 
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Quadro 15 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UNIRIO (1978-1990) 
 

Disciplinas Pré/Correquisitos CH Disciplinas Pré/Correquisitos CH 
1° PERÍODO 2° PERÍODO 

Arquivo I - 60 Arquivo II Arquivo I 90 
Educação Física I - 30 Educação Física II Educação Física I 30 
Introdução à Metodologia Científica I - 60 Introdução à Metodologia Científica II Introdução à Metod. Científica I 60 
Introdução aos Estudos Históricos I - 60 Introdução aos Estudos Históricos II Introdução aos Est. Históricos I 60 
História das Instituições Jurídicas - 60 Introdução à Administração - 60 
Terminologia e Redação Técnica 
Estrangeira I 

- 
60 

Terminologia e Redação Técnica 
Estrangeira II 

Terminologia e Redação 
Técnica Estrangeira I 

60 

3° PERÍODO 4° PERÍODO 
Arquivo III Arquivo II 60 Arquivo IV Arquivo III 45 
Administração  45 Noções de Contabilidade - 45 
História Econômica e Administrativa do 
Brasil I 

 
60 

História Econômica e Administrativa do 
Brasil II 

História Econômica e 
Administrativa do Brasil I 

60 

Diplomática  60 Estágio Supervisionado I - 60 
Estatística Aplicada a Processos 
Técnicos Instrumentais 

 
60 

Introdução à Documentação Arquivística - 
45 

- - - Notariado - 60 
- - - Paleografia I - 45 
- - - Reprografia I - 60 

5° PERÍODO 6° PERÍODO 
Conservação e Restauração de 
Documentos 

Arquivo IV 
90 

Métodos e Técnicas da Pesquisa 
Arquivística 

- 
180 

Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado I 90 Estágio Supervisionado III Estágio Supervisionado II 90 
História da Historiografia Brasileira - 60 Arquivos Contábeis - 45 
Introdução à Comunicação - 45 Arquivos Especiais - 45 
Paleografia II Paleografia I 45 Gestão Documental - 60 
Reprografia II Reprografia I 60 Heráldica e Genealogia - 60 

Legenda: Carga Horária (CH). 
Fonte: Não foi possível localizar documentos que apresentassem o fluxograma desse primeiro currículo pleno, de modo que o quadro acima foi elaborado pela 
autora a partir do 1º Currículo Pleno do Curso de Arquivologia (1978) que consta em Mariz (2012), e dos ajustes curriculares posteriores. 
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Quadro 16 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UNIRIO (1991-2006) 
 

Disciplinas Pré/Correquisitos CH Disciplinas Pré/Correquisitos CH 
1° PERÍODO 2° PERÍODO 

Arquivo I - 60 Arquivo II Arquivo I 90 
História das Instituições Jurídicas - 60 Introdução à Administração - 60 
Introdução à Metodologia Científica I - 60 Introdução à Metodologia Científica II Introd. à Metod. Científica I 60 
Introdução aos Estudos Históricos I - 60 Introdução aos Estudos Históricos II Introd. aos Estud. Históricos I 60 

Fundamentos de Inglês Instrumental - 60 Leitura e Interpretação em Língua 
Inglesa 

Fundamentos de Inglês 
Instrumental 

60 

3° PERÍODO 4° PERÍODO 
Arquivo III Arquivo II 60 Arquivo IV Arquivo III 60 
Administração Introd. à Administração 45 Diplomática - 60 
Estatística Aplicada à Processos 
Técnico Documentais 

 60 Estágio Supervisionado I Arquivo III 90 

História Econômica e Administrativa 
do Brasil I 

 60 
História Econômica e Administrativa do 
Brasil II 

História Econômica e 
Administrativa do Brasil I 

60 

História da Historiografia Brasileira  60 Introdução à Documentação Arquivística - 60 
- - - Noções de Contabilidade - 45 
- - - Notariado - 60 

5° PERÍODO 6° PERÍODO 
Conservação e Restauração de 
Documentos 

- 90 
Métodos e Técnicas da Pesquisa 
Arquivística 

Arquivo IV 180 

Introdução à Comunicação - 45 Arquivos Contábeis Noções de Contabilidade 60 

Paleografia Arquivo II; Diplomática 60 Arquivos Especiais 
Arquivo III; Mét. e Téc. da 
Pesq. Arq. 

60 

Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado I 90 Estágio Supervisionado III Estágio Supervisionado II 90 
- - - Gestão de Documentos - 60 
- - - Heráldica e Genealogia - 60 

7° PERÍODO 8° PERÍODO 
Organização Prática de Arquivo I Arquivo IV 180 Organização Prática de Arquivo II Org. Prática de Arquivo I 120 

Monografia I 
Arq. IV; Arq. Cont.; Arq. 
Esp.; Cons. e Rest, de Docs. 

120 
Monografia II Monografia I 180 
Tecnologias de Reprodução e 
Armazenamento de Documentos 

- 60 

Legenda: Carga Horária (CH). 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 2º Currículo Pleno do Curso de Arquivologia (1991-2006) e dos ajustes curriculares posteriores. 
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Quadro 17 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UNIRIO (2007-) 

Disciplinas Pré/Correquisitos CH Disciplinas Pré/Correquisitos CH 
1° PERÍODO 2° PERÍODO 

Construção do Pensamento Arquivístico - 60 Gestão da Informação Arquivística Introdução à Arquivologia 60 

Introdução à Arquivologia - 60 
Metodologia da Pesquisa 
Arquivística - 60 

Optativas - 120 Optativas - 60 
3° PERÍODO 4° PERÍODO 

Avaliação de Documentos Arquivísticos - 60 Arranjo e Descrição de  Documentos 
Avaliação de Doc. Arq. 
Classificação de Doc. Arq. 

60 

Classificação de Documentos 
Arquivísticos - 60 

Conservação Preventiva de 
Documentos - 60 

Optativas - 120 Diplomática - 60 

- - - Estágio Supervisionado I 
Avaliação de Doc. Arq. 
Classificação de Doc. Arq. 

120 

5° PERÍODO 6° PERÍODO 
Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado I 120 Estágio Supervisionado III Estágio Supervisionado II 120 
Pesquisa em Arquivística - 60 Gestão de Documentos Arquivísticos Classificação de Doc. Arq. 60 
Optativas - 180 Trabalho de Conclusão de Curso I Classificação de Doc. Arq. 90 
- - - Optativas - 120 

7° PERÍODO 8° PERÍODO 
Gestão de Serviços Arquivísticos Gestão de Doc. Arq. 60 Optativas - 180 

Organização Prática de Arquivos 
Classificação de Doc. 
Arq. 

120 - - - 

Trabalho de Conclusão de Curso II TCC I 90 - - - 
Legenda: Carga Horária (CH). Disciplinas optativas destacadas em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 3º Currículo Pleno do Curso de Arquivologia (2007-) e dos ajustes curriculares posteriores. 
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Quadro 18 – Comparativo das Disciplinas dos Currículos Plenos do Curso de Arquivologia da UNIRIO 

1° Currículo Pleno (1978-1990) 2° Currículo Pleno (1991-2006) 3° Currículo Pleno (2007-) 

Administração Administração 
Administração I 
Administração II 

Análise Documentária - - 
- - Antropologia Cultural 

Arquivo I Arquivo I Introdução à Arquivologia 
Arquivo II Arquivo II - 
Arquivo III Arquivo III Arranjo e Descrição de  Documentos 
Arquivo IV Arquivo IV Arquivos Médicos 

Comunicação Técnica e Científica - - 
Conservação e Restauração de Documentos 

Conservação e Restauração de Documentos 
Restauração de Documentos  

Antes: Arquivo V Antes: Conservação Preventiva de Documentos 
- - Cultura Histórica e Documento 

Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística  
Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística 

Pesquisa em Arquivística  
Antes: Arquivo VI Antes: Metodologia da Pesquisa Arquivística 
Arquivos Contábeis Arquivo Contábeis Arquivos Contábeis 
Arquivos Especiais Arquivo Especiais - 

- - Avaliação de Documentos 
- - Classificação de Documentos 
- - Construção do Pensamento Arquivístico 

Diplomática Diplomática Diplomática 
- - Documentação Audiovisual e Digital 
- - Educação à Distância 
- - Educação Especial 

Educação Física I Educação Física I - 
Educação Física II Educação Física II - 

Elementos de Análise de Sistemas de Computação I 
Elementos de Análise e Sistemas Computacionais 

 
Elementos de Análise de Sistemas de Computação II - 

- - Epistemologia 
Epistemologia da História - - 
Estágio Supervisionado I Estágio Supervisionado I Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado II 
Estágio Supervisionado III Estágio Supervisionado III Estágio Supervisionado III 

- - Ética Profissional Arquivística 
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Estudos de Problemas Brasileiros I - - 
Estudos de Problemas Brasileiros II - - 

- - Expressão Oral e Escrita 
- - Filosofia da Cultura 

- 
Gerenciamento Automatizado de Informações 

Arquivísticas 
- 

- - Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos 
- - Gestão da Informação Arquivística 

Gestão Documental 
Gestão de Documentos 

Gestão de Documentos Arquivísticos 
Antes: Gestão Documental  

- - Gestão de Instituições Arquivísticas 
Heráldica e Genealogia Heráldica e Genealogia - 

História da Historiografia Brasileira  
História da Historiografia Brasileira - Antes: História da Historiografia Brasileira I 

Antes: História da Historiografia Brasileira II 
História Econômica e Administrativa do Brasil I  

História Econômica e Administrativa do Brasil I 
História do Brasil Contemporâneo 

Antes: História do Brasil I 
História Econômica e Administrativa do Brasil II 

História Econômica e Administrativa do Brasil II 
Antes: História do Brasil II 

Índices e Indexação Índices e Indexação - 
Introdução à Documentação Arquivística  

Introdução à Documentação Arquivística - 
Antes: Documentação 

Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I Fundamentos de Inglês Instrumental 

Fundamentos de Inglês Instrumental 
Antes: Inglês I Antes: Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I 

Terminologia e Redação Técnica Estrangeira II Leitura e Interpretação em Língua Inglesa 
Antes: Inglês II Antes: Terminologia e Redação Técnica Estrangeira I 

- - Informação, Memória e Documento 
- - Informática Aplicada à Arquivística 

Introdução à Administração Introdução à Administração - 
- Introdução à Ciência da Informação Introdução à Ciência da Informação 

Introdução à Comunicação Introdução à Comunicação 
Comunicação 

Comunicação Técnica e Científica 
Introdução à Cultura Brasileira   

Introdução à Metodologia Científica I Introdução à Metodologia Científica I 
Metodologia da Pesquisa Científica 

Introdução à Metodologia Científica II Introdução à Metodologia Científica II 
- - Introdução à Sociologia 
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Introdução aos Estudos Históricos I  
Introdução aos Estudos Históricos I - 

Antes: Introdução ao Estudo da História I 
Introdução aos Estudos Históricos II 

Introdução aos Estudos Históricos II - 
Antes: Introdução ao Estudo da História II 

História das Instituições Jurídicas  
História das Instituições Jurídicas - 

Antes: Introdução ao Estudo do Direito 
- - Legislação Arquivística 
- - Leitura e Produção de Texto 

Lógica Lógica Lógica 
- - Memória, Cultura e Sociedade 
- Monografia I Trabalho de Conclusão de Curso I 
- Monografia II Trabalho de Conclusão de Curso II 

Noções de Contabilidade Noções de Contabilidade - 
Estatística Aplicada à Processos Técnicos 

Documentais  Estatística Aplicada à Processos Técnicos 
Documentais 

Estatística Aplicada a Processos Técnicos 
Documentais 

Antes: Noções de Estatística 
Notariado Notariado - 

Antes: Notariado I - - 
Antes: Notariado II - - 

- Organização de Arquivos Empresariais - 
Organização de Conceitos em Linguagens 

Documentárias 
- - 

- Organização e Administração de Arquivos - 
- Organização Prática de Arquivo I 

Organização Prática de Arquivos 
- Organização Prática de Arquivo II 

Paleografia e Diplomática I 

Paleografia Paleografia 
Paleografia e Diplomática II 
Paleografia e Diplomática III 

Paleografia I 
Paleografia II 

- - Políticas de Acesso à Informação Arquivística 
- - Projetos Arquivísticos 
- - Redes e Sistemas de Informação Arquivística 

Realidade Urbana Brasileira Realidade Urbana Brasileira - 
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Reprografia 
Reprografia - Antes: Reprografia I 

Antes: Reprografia II 
- - Seminário de Arquivística I 
- - Seminário de Arquivística II 
- - Seminário de Arquivística III 

- 
Tecnologias de Reprodução e Armazenamento de 

Documentos 
Tecnologia de Reprodução e Armazenamento de 

Documentos 
Teoria da Classificação Teoria da Classificação Teoria da Classificação 

- - 
Teoria e Prática Discursiva na Esfera 

Acadêmica 
- - Tópicos Especiais 

Legenda: Disciplinas optativas destacadas em itálico. 
Fonte:  elaborado pela autora a partir dos currículos plenos (1978; 1991; 2007) e suas possíveis equivalências. 
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3.2.3 Programas de Ensino das Disciplinas 

 

O delineamento anterior da trajetória histórico-disciplinar do Curso de Arquivologia 

da UNIRIO nos permitiu vislumbrar bem mais que o surgimento do primeiro curso da área no 

ambiente universitário, mas também acompanhar o seu percurso centenário, que se iniciou com 

a concepção do Curso de Diplomática, pelo Arquivo Nacional, no ano de 1911. 

Assim, no decurso desse processo de institucionalização da formação do profissional 

de arquivo e da própria Arquivologia, diversas matrizes curriculares foram empregadas em 

conformidade com os objetivos do curso e do momento político, social e educacional vigentes.  

Inicialmente, nosso objetivo era esquematizar os currículos propostos para o Curso de 

Diplomática (1911), o Curso Técnico (1922), os Cursos Avulsos de Preparação de Pessoal 

Auxiliar para Arquivos e de Aperfeiçoamento de Pessoal para Arquivos (1959), o Curso 

Permanente de Arquivos (1960) e o Curso de Arquivologia (1977) e, por conseguinte, proceder 

à análise das disciplinas presentes nessas matrizes curriculares referentes à temática 

classificação em arquivos. Contudo, essa empreitada ficará para um outro momento, pois não 

foi possível realizar o levantamento de todos os programas disciplinares necessários no decorrer 

da pesquisa no Fundo Arquivo Nacional. 

Em relação ao Curso de Arquivologia da UNIRIO, identificamos a prática de três 

currículos plenos, oriundos de duas reformas curriculares registradas pela instituição. No 

entanto, lembramos que a primeira reforma curricular não promoveu uma ampla reestruturação 

da matriz curricular anterior, apenas realizou alguns ajustes que ocasionaram o acréscimo de 

dois períodos letivos para a integralização do referido curso de graduação. 

Nesse contexto, recordamos que nosso objetivo é averiguar como os arquivistas 

formados pelos cursos de bacharelado em Arquivologia do sudeste do Brasil têm sido 

preparados no tocante à função arquivística classificação, o que depreende a análise individual 

das disciplinas obrigatórias ministradas a todo o corpo discente.  

No primeiro currículo pleno (1978-1990) selecionamos para análise os programas 

das disciplinas obrigatórias Arquivo I, Arquivo II, Arquivo III e Gestão Documental.  

A disciplina Arquivo I estava alocada no primeiro período da grade curricular, tendo 

carga horária de sessenta horas e quatro créditos. Tinha por objetivo introduzir o alunado ao 

campo arquivístico, com ênfase na administração de arquivos correntes.  

Nesse sentido, abordava “a origem e histórico dos arquivos”, no qual o Princípio da 

Proveniência provavelmente era mencionado; a “classificação”, que não foi desdobrada nos 

conteúdos programáticos; e a “aplicação dos vários métodos de arquivamento existentes”. 
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Quadro 19 – Programa da Disciplina Arquivo I (1978-1990) 

Objetivos 

Importância do arquivo no mundo atual, suas funções, objetivos, terminologia e 
bibliografia. Conhecimento da organização de qualquer tipo de arquivo, seja histórico 
ou empresarial. Administração de arquivos correntes e aplicação dos vários métodos de 
arquivamento existentes. 

Conteúdos 

1) Conceito e definições. 2) O arquivo como instrumento de informação administrativa 
e histórica. 3) Origem e histórico dos arquivos. 4) Finalidades dos arquivos. 5) Funções 
dos arquivos. 6) Classificação. 7) Terminologia arquivística e sua problemática. 8) 
Gênero, espécie e natureza dos documentos. 9) Tipos de arquivamento. 10) O pessoal 
dos arquivos: requisitos, formação profissional, funções diretivas, técnicas, científicas 
e administrativas. 11) Ética arquivística. 12) Legislação. 13) Instituições arquivísticas 
nacionais e internacionais. 14) Bibliografia arquivística. 15) Instalações dos arquivos: 
construção, localização, distribuição e adaptação de áreas destinadas ao trabalho 
técnico, aos depósitos e ao público (consulta, exposições, etc.). condições ambientais 
quanto à temperatura, umidade, impureza do ar, proteção contra a luz solar, fogo, 
roedores, insetos, roubo, instalações, iluminação artificial e comunicações. 16) 
Mobiliário e equipamento dos arquivos: layout, adequação do material, utilização de 
máquinas e equipamentos modernos nos vários setores dos arquivos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Arquivo II constava no segundo período da grade curricular, tendo como 

pré-requisito a disciplina Arquivo I, que compartilhavam entre si os mesmos objetivos no 

programa de ensino. Inicialmente, apresentava carga horária de sessenta horas e três créditos, 

tendo sido ajustada para noventa horas e quatro créditos.  

Nessa disciplina, também, não há indícios de que a função classificação seja tratada 

quanto aos seus aspectos teóricos-metodológicos, mas apenas em relação à questão técnica de 

arquivamento dos documentos arquivísticos. 

 

Quadro 20 – Programa da Disciplina Arquivo II (1978-1990) 

Objetivos 

Importância do arquivo no mundo atual, suas funções, objetivos, terminologia e 
bibliografia. Conhecimento da organização de qualquer tipo de arquivo, seja histórico 
ou empresarial. Administração de arquivos correntes e aplicação dos vários métodos de 
arquivamento existentes. 

Conteúdos 

1) Arquivos correntes: organização e administração. 2) Registro e controle dos 
documentos. 3) Operações de arquivamento: inspeção, estudo, classificação, 
codificação, arquivamento e empréstimo. 4) Métodos de arquivamento: alfabético, 
geográfico, numérico simples e cronológico, de assunto alfabético e numérico, 
variadex, automático e de dígitos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Arquivo III estava fixada no terceiro período, possuía carga horária de 

sessenta horas e três créditos, e como pré-requisito a disciplina Arquivo II.  

Nos seus conteúdos programáticos, abordava a função classificação nos arquivos 

permanentes ou “arquivos de custódia”, no que tange aos “princípios arquivísticos de arranjo 
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dos documentos e suas aplicações”, bem como às regras de ordenação dos “grandes grupos 

documentais (fundos, divisões e seções) e coleções de manuscritos”, das “séries documentais e 

séries de manuscritos”, e das “peças documentais como unidade arquivística”.  

E, além disso, parecia já compreender o documento dentro do seu ciclo de vida ao 

tratar da “colaboração entre arquivos de custódia e arquivos correntes”. 

 

Quadro 21 – Programa da Disciplina Arquivo III (1978-1990) 

Conteúdos 

1) Avaliação, seleção e destinação dos documentos. 2) Arquivo de custódia: 
organização (arranjo) e administração. 3) Princípios arquivísticos de arranjo dos 
documentos e suas aplicações. 4) Fatores que determinam a formação de grupos ou 
unidades documentais. 5) Os grandes grupos documentais (fundos, divisões e seções) e 
coleções de manuscritos: regras de ordenação. 6) As séries documentais e séries de 
manuscritos: regras de ordenação. 7) As peças documentais como unidade arquivística: 
regras de ordenação. 8) A colaboração entre arquivos de custódia e arquivos correntes. 
9) Pré-arquivo. 10) Transferência de documentos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Gestão Documental foi instituída através de um ajuste curricular no sexto 

período letivo, com carga horária de sessenta horas e quatro créditos.  

Considerando que a função classificação permeia todo o ciclo de vida dos documentos 

de arquivo, era esperado que o tema fosse tratado no programa disciplinar, o que não ocorria. 

A disciplina tinha como objetivo apresentar o conceito e os princípios da gestão de documentos 

de arquivo, focando na “produção, recuperação, eliminação e preservação da informação” para 

a “estruturação de um sistema de arquivos”. 

No entanto, não apontava a classificação como um procedimento de gestão e controle 

de arquivos, elencando somente o “arquivamento de documentos”. 

 

Quadro 22 – Programa da Disciplina Gestão Documental (1986-1990) 

Ementa 
Princípios de gestão documental: conceituação e campo de aplicação. O ciclo de vida 
documental: produção, recuperação, eliminação e preservação da informação. Usuários. 
Estruturação de arquivos: elaboração de projeto. 

Objetivos 

Desenvolver o aluno cognitiva e gerencialmente para caracterizar as fases do ciclo de 
vida documental, identificando os componentes dos sistemas e serviços de gestão de 
documentos, analisando os sistemas de informação empresarial, decidindo sobre os 
procedimentos de seleção e eliminação de documentos correntes e propondo soluções 
alternativas de produção, circulação e arquivamento de documentos, a fim de garantir 
com eficiência e eficácia o equilíbrio entre o uso e a manutenção da informação. 

Conteúdos 

1) Princípios de gestão documental. Conceituação. Campo de aplicação. O Conselho 
Internacional de Arquivos e a UNESCO na formulação de diretrizes para um programa 
de administração de arquivos e gestão de documentos. 2) Componentes dos sistemas e 
serviços de gestão de documentos. O ciclo de vida documental. Sistema de informação 
gerencial. Produção documental: gestão de formulários e correspondências; controle e 
difusão de documentos de caráter normativo, representando políticas e diretrizes 



122 
 

empresariais; processamento da palavra e de textos. Utilização e conservação de 
documentos: sistemas de arquivos e de recuperação da informação; gestão de arquivos; 
gestão de sistemas de comunicação e reprodução; correio; protocolo; copiadoras. 
Eliminação e preservação de documentos: tabelas de destinação e descarte; legislação 
de retenção documental; localização física da documentação. 3) Contribuição dos 
arquivos à pesquisa e ao desenvolvimento: no âmbito público; nas empresas privadas; 
usuários primários e secundários. 4) Elaboração de projetos de estruturação de um 
sistema de arquivos: levantamento de dados; análise dos dados coletados; definição do 
problema e formulação de alternativas; apresentação do relatório e proposta de 
prestação de serviço. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

No segundo currículo pleno (1991-2006) analisamos as disciplinas obrigatórias 

Arquivo I, Arquivo II, Arquivo III, Gestão de Documentos, Organização Prática de Arquivo I 

e Organização Prática de Arquivo II.  

A disciplina Arquivo I se manteve com a mesma nomenclatura, carga horária, créditos 

e periodização após a reforma curricular.  

Em comparação ao programa disciplinar da matriz curricular anterior, verificamos que 

a abordagem conteudística continuou direcionada ao estudo da “origem histórica dos arquivos” 

e da “classificação dos arquivos”. E, novamente, não há desdobramentos sobre o entendimento 

que a disciplina fazia desta função arquivística. 

 

Quadro 23 – Programa da Disciplina Arquivo I (1991-2006) 

Ementa 
Estudo da evolução da Arquivologia. Importância dos arquivos nas instituições. A 
atuação técnica e profissional da Arquivologia. Fundamentos básicos nas instalações de 
arquivos. 

Objetivos 

Conceituar arquivo. Determinar a importância dos arquivos. Identificar a origem dos 
arquivos. Estabelecer a relação da Arquivologia com outras ciências. Utilizar a correta 
terminologia arquivística. Conhecer a legislação pertinente. Diferenciar o material 
permanente do de consumo. 

Conteúdos 

1) Conceito, importância, finalidade e funções dos arquivos: conceituar e determinar a 
importância, finalidade e funções dos arquivos. 2) Origem e história dos arquivos; 
conhecer a origem histórica dos arquivos. 3) Instituições arquivísticas: enumerar as 
instituições arquivísticas. 4) Classificação dos arquivos: classificar os arquivos. 5) 
Relação da Arquivologia com outras ciências: estabelecer a relação da Arquivologia 
com outras ciências. 6) Terminologia arquivística: utilizar a correta terminologia 
arquivística. 7) Recursos Humanos: Identificar as habilitações do arquivista. 8) 
Legislação arquivística: conhecer a legislação pertinente. 9) Recursos materiais: 
conhecer os equipamentos e condições para instalação dos arquivos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Arquivo II foi mantida do currículo anterior com a mesma nomenclatura, 

carga horária, créditos, periodização e pré-requisitos. Mas, após um ajuste curricular, teve a 

carga horária alterada de noventa para sessenta horas. 
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Os conteúdos programáticos foram reorganizados, de modo que uma unidade de 

ensino passou a ser dedicada ao ensino da “teoria dos sistemas de classificação”, cujo objetivo 

era “dominar as técnicas básicas de arquivamento, inspeção, estudo, classificação, codificação, 

ordenação, guarda e recuperação”. Além disso, outra unidade abrangia as “técnicas básicas de 

arquivamento de documentos correntes”.  

Assim, verificamos que a função classificação continuou a ser abordada somente pelo 

seu espectro técnico de ordenar e arquivar os documentos arquivísticos. 

 

Quadro 24 – Programa da Disciplina Arquivo II (1991-2006) 

Ementa 
Conhecimentos necessários à administração de arquivos correntes. Enfoque especial é 
dado aos métodos e sistemas de arquivamento, avaliação e elaboração de tabelas de 
temporalidade. 

Objetivos 
Proporcionar os conhecimentos necessários à administração de arquivos correntes, 
valorizando o tratamento e as rotinas inerentes à formação de arquivos, a fim de 
acompanhar e interferir na trajetória do documento, dentro do seu ciclo de vida. 

Conteúdos 

1) Sistemas de informação empresarial: situar dentro do ciclo de vida do documento, 
identificando as fases de produção, trabalho e guarda. 2) Filosofia das três idades: 
conhecer a filosofia das três idades. 3) Teoria dos sistemas de classificação: dominar as 
técnicas básicas de arquivamento, inspeção, estudo, classificação, codificação, 
ordenação, guarda e recuperação. 4) Técnicas de arquivamento: dominar as técnicas 
básicas de arquivamento de documentos correntes. 5) Índices e indexação coordenadas: 
apontar as vantagens da indexação coordenada no arquivo. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Arquivo III permaneceu após a reforma curricular com o mesmo nome, 

carga horária, créditos, periodização e pré-requisitos. Após um ajuste curricular, teve o número 

de créditos modificado de três para quatro. 

Em relação ao programa disciplinar, foi aprofundado com a elaboração de uma ementa, 

fixação de objetivos e reorganização dos conteúdos em unidades de ensino.  

Dentre os objetivos propostos, estava “reconhecer os princípios e regras de arranjo” 

nos arquivos permanentes, bem como conhecer a sua relação com a “descrição de documentos”. 

Todavia, não elenca quais seriam os referidos princípios e regras metodológicas. 

 

Quadro 25 – Programa da Disciplina Arquivo III (1991-2006) 

Ementa 
Estuda a estrutura organizacional dos arquivos intermediários, princípios, funções e 
pessoal. Arranjo e descrição dos arquivos permanentes. Instrumentos de pesquisa. 

Objetivos 
Destacar a importância da estruturação dos arquivos intermediários e permanentes. 
Reconhecer os princípios e regras de arranjo e descrição nos arquivos permanentes. 

Conteúdos 

1) Arquivo intermediário: estrutura organizacional; princípios; funções; pessoal; 
equipamento; construção. Conhecer os princípios existentes no arquivo intermediário. 
2) Arquivos permanentes: regras de arranjo de documentos permanentes; arranjo de 
documentos permanentes; descrição de documentos. Enumerar as principais regras de 
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arranjo de documentos. 3) Instrumentos de pesquisa: inventário sumário e analítico; 
repertório; índice onomástico. Elaborar instrumentos de pesquisa. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Gestão de Documentos, resultante de uma alteração de nome da disciplina 

do currículo anterior Gestão Documental, estava arrolada no sexto período da grade curricular 

e tinha carga horária de sessenta horas e três créditos.  

Cabe ressaltar que o programa de ensino se manteve totalmente inalterado e, por conta 

disso, não houve a necessidade de realizar outra análise. 

A disciplina Organização Prática de Arquivo I foi instituída pela reforma curricular no 

sétimo período letivo, com carga horária de cento e oitenta horas e oito créditos.  

O programa de ensino da disciplina tratava da “organização de conjuntos documentais, 

obedecendo aos princípios e metodologias arquivísticas”, de modo que três unidades de ensino 

se dedicavam ao ensino da “classificação dos documentos com base na Tabela de Classificação 

do CONARQ” e da “metodologia de arranjo do acervo”. 

Dentre todas as disciplinas analisadas até o momento, esta foi a primeira a se preocupar 

com a aplicação mais detalhada dos os aspectos metodológicos da função classificação nas 

distintas fases do ciclo de vida dos documentos arquivísticos. Apesar disso, cabe a ressalva de 

que aponta um único instrumento de classificação nos seus conteúdos, a Tabela de Classificação 

proposta pelo CONARQ, baseada numa metodologia de classificação por assuntos principais 

que não satisfazem plenamente às especificidades do documento de arquivo. 

 

Quadro 26 – Programa da Disciplina Organização Prática de Arquivo I (1991-2006) 

Ementa 

Releitura da teoria e prática arquivística ressaltando os conhecimentos adquiridos 
durante o curso de Arquivologia, enfatizando a prática do processo de organização de 
arquivos. Organização de conjuntos documentais, obedecendo aos princípios e 
metodologias arquivísticas. 

Objetivos 
Capacitar o aluno a inferir sobre o processo de organização de arquivos, organizando 
conjuntos documentais definidos, visando a autoconfiança na organização de acervos 
arquivísticos em instituições públicas e privadas. 

Conteúdos 

1) Levantamento de dados: verificando o valor dos documentos, o gênero, as espécies 
documentais, o volume, o estado de conservação, os métodos empregados na 
organização, etc. 2) Avaliação do conjunto documental: utilizando a legislação vigente 
e a tabela de temporalidade do CONARQ. 3) Classificação dos documentos com base 
na Tabela de Classificação do CONARQ. 4) Definição da metodologia de arranjo. 5) 
Arranjo do acervo. 6) Elaboração de relatório e manual de procedimentos.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Organização Prática de Arquivo II foi criada pela reforma curricular no 

oitavo período da grade curricular, tendo carga horária de cento e vinte horas e cinco créditos.  
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Dentre os seus conteúdos, consta uma unidade de ensino dedicada ao “arranjo de 

documentos”. Porém, não há desdobramentos das matérias lecionadas. 

 

Quadro 27 – Programa da Disciplina Organização Prática de Arquivo II (1991-2006) 

Ementa 
Organização prática de arquivos, elaboração de manual de procedimentos, treinamento 
e formas de manutenção do sistema implantado. 

Objetivos 
Organizar, com orientação docente, os arquivos da universidade. Elaborar tecnicamente 
manuais e instrumentos de pesquisa nos arquivos. Treinar pessoal para manutenção dos 
sistemas arquivísticos. 

Conteúdos 
1) O diagnóstico, avaliação e seleção de documentos. 2) O arranjo de documentos. 3) 
Instrumentos de pesquisa. 4) Técnicas de recuperação e disseminação da informação 
arquivística. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

No terceiro currículo pleno (2007-) distinguimos as disciplinas obrigatórias Arranjo 

e Descrição de Documentos, Classificação de Documentos Arquivísticos, Gestão da 

Informação Arquivística, Gestão de Documentos Arquivísticos, Introdução à Arquivologia, e 

Organização Prática de Arquivo.  

A disciplina Introdução à Arquivologia foi criada durante a reforma curricular, sendo 

inserida no primeiro período letivo da grade curricular com carga horária de sessenta horas e 

quatro créditos. 

No seu programa disciplinar, verificamos a preocupação em “introduzir o aluno nas 

concepções sobre o surgimento da disciplina Arquivística, seus fundamentos e principais 

métodos”. Nesse sentido, realiza “considerações históricas” a respeito do “processo de 

institucionalização do campo arquivístico no Brasil”, bem como aborda “o Princípio da 

Proveniência e o fundo de arquivo” e “as práticas da gestão de documentos”. 

Apesar da disciplina não se referir explicitamente à função classificação nos seus 

conteúdos, notamos que o Princípio da Proveniência, que norteia o processo de classificação 

dos documentos de arquivo, é lecionado. Da mesma maneira, a metodologia de gestão de 

documentos, da qual a classificação é indissociável, é tratada. Com isso, é possível conjecturar 

que aspectos da função classificação sejam mencionados, ainda que de tangencialmente. 

 

Quadro 28 – Programa da Disciplina Introdução à Arquivologia (2007-) 

Ementa 

Origem e conceito. Estudo e evolução da Arquivologia. Ciclo vital dos documentos. 
Princípios da Arquivística. A atuação profissional do arquivista em instituições públicas 
e privadas. A informação, a documentação e o conhecimento. A interdisciplinaridade 
em Arquivologia. 
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Objetivos 
Introduzir o aluno nas concepções sobre o surgimento da disciplina Arquivística, seus 
fundamentos e principais métodos. Fornecer instrumental teórico para o conhecimento 
do desenvolvimento da Arquivística na sociedade ocidental moderno e contemporânea. 

Conteúdos 

1) O desenvolvimento da Arquivologia: considerações históricas. 2) O processo de 
institucionalização do campo arquivístico no Brasil. 3) O princípio da Proveniência e o 
fundo de arquivo. 4) O conceito e as práticas da gestão de documentos. 5) A abordagem 
informacional nos arquivos: permanência ou não da centralidade na entidade 
documental? 6) A interdisciplinaridade na Arquivologia. 7) A pesquisa em 
Arquivologia no Brasil. 8) A profissão de arquivista no Brasil. 9) O que é uma 
instituição arquivística atualmente?  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Gestão da Informação Arquivística, também, deriva da reforma curricular, 

tendo sido instituída no segundo período da grade curricular, tendo carga horária de sessenta 

horas e quatro créditos. 

Dentre os objetivos propostos, está “analisar o contexto histórico, político e social atual 

sobre os estudos de informação arquivística”, no que tocante às “funções e problemáticas dos 

arquivos corrente, intermediário e permanente”. Para tanto, trabalha “noções de classificação” 

e “arranjo” na unidade de ensino dedicada à “gestão da informação arquivística”. Com isso, 

revela a intenção de introduzir o alunado aos conceitos da função classificação, ainda que não 

realize o aprofundamento necessário dessas questões.  

 

Quadro 29 – Programa da Disciplina Gestão da Informação Arquivística (2007-) 

Ementa 

Arquivo corrente: conceito, função, rotinas, serviço de protocolo, tramitação, 
gerenciamento de processos. Arquivo intermediário: conceito, função, administração 
da eliminação e do recolhimento. Arquivo permanente: conceito, função, recolhimento, 
custódia, acesso. A sociedade, a pesquisa e os arquivos permanentes.  

Objetivos 

Analisar o contexto histórico, político e social atual sobre os estudos da informação 
arquivística. Apresentar as funções e problemáticas dos arquivos corrente, 
intermediário e permanente. Trabalhar a importância dos arquivos para a sociedade. 
Refletir sobre o papel do arquivista enquanto pesquisador.  

Conteúdos 

1) O cenário atual da Arquivologia. o significado da informação arquivística na 
Sociedade da Informação. Informação Social: Uma definição paradigmática. 2) Gestão 
da informação arquivística: Arquivos corrente e intermediário. Produção, utilização, 
noções de classificação, avaliação, temporalidade e destinação de documentos. 
Arquivos Permanentes: Noções de fundos, arranjo, descrição e instrumentos de 
pesquisa. 3) Refletindo sobre o acesso à informação. O Arquivo e a pesquisa científica. 
O arquivista como agente social. O arquivista como pesquisador.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos, resultante da reestruturação 

curricular realizada, foi fixada no terceiro período letivo, somando carga horária de sessenta 

horas e três créditos. 
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O programa de ensino da disciplina se dedica exclusivamente ao ensino da função 

classificação aplicada aos documentos de arquivo nas fases corrente e intermediária. Nesse 

sentido, objetiva “discutir os fundamentos e a origem da classificação”, a fim de que os alunos 

compreendam “a classificação como processo intelectual” e “a importância da classificação 

para a gestão dos documentos arquivísticos”.  

Na parte teórica, verificamos que o estudo da classificação se inicia com os “princípios 

classificatórios e sistemas de classificação a partir da organização do conhecimento e das 

ciências” até a “inserção da classificação na discussão sobre gestão de documentos”. Na parte 

metodológica é abordada a “estrutura e funcionalidade dos planos de classificação”. E, na parte 

prática, a discussão envolve a “análise do código de classificação do CONARQ e das IFES 

(atividade meio e atividade fim)”, bem como a “apresentação dos métodos de arquivamento”. 

Diante disso, verificamos que a disciplina aborda aspectos teóricos, metodológicos e 

técnicos da função classificação, se referindo somente à metodologia de classificação aplicada 

aos arquivos correntes e intermediários. 

 

Quadro 30 – Programa da Disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos (2007-) 

Ementa Noções de lógica. Teoria da Classificação. A classificação como processo intelectual. 
Estrutura de sistemas de classificação arquivística. Métodos de classificação.  

Objetivos 
Discutir os fundamentos e a origem da classificação. Entender a importância da 
classificação para a gestão dos documentos arquivísticos. Analisar empiricamente o 
processo de classificação na Arquivologia. 

Conteúdos 

1) Discussão teórica: Discussão dos princípios classificatórios, e sistemas de 
classificação a partir da organização do conhecimento e das ciências. Inserção da 
classificação na discussão sobre gestão de documentos. Apresentação da estrutura e 
funcionalidade dos planos de classificação. Fundamentação teórica da classificação 
(classificação arquivística funcional). 2) Atividades Práticas: Apresentação dos 
métodos de arquivamento. Análise do Código de Classificação do CONARQ e das IFES 
(atividade meio e atividade fim). Atividades com acervo. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Arranjo e Descrição de Documentos foi instituída pela reforma curricular 

no quarto período letivo da grade curricular, sendo composta por sessenta horas e três créditos.  

O programa de ensino da disciplina se dedica ao estudo da função classificação nos 

arquivos permanentes, objetivando “compreender os princípios e as etapas envolvidos no 

arranjo” dos documentos de arquivo. Nesse sentido, destina uma unidade de ensino ao estudo 

teórico-metodológico do “conceito de respeito aos fundos de arquivo” e do “Princípio da 

Proveniência, do “arranjo, compreendendo o “arranjo como uma representação intelectual 

estruturada das informações arquivísticas” através da “elaboração e aplicação do quadro de 

arranjo”.  
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Diante disso, consideramos que a disciplina cumpre os quesitos considerados 

fundamentais ao estudo da metodologia de arranjo nos arquivos permanentes, abrangendo 

desde os princípios teóricos-metodológicos que balizam a elaboração intelectual do quadro de 

arranjo até a ordenação prática dos documentos. E, além disso, trabalhando a relação direta 

entre o arranjo e a descrição de documentos arquivos. 

 

Quadro 31 – Programa da Disciplina Arranjo e Descrição de Documentos (2007-) 

Ementa 
Arranjo de documentos, operação de arranjo, princípios e regras de arranjo. Programa 
de descrição, objetivos, principais elementos. Instrumentos de pesquisa. Padronização 
internacional de descrição: ISAD (G) e ISAAR (CPF).  

Objetivos 

Reconhecer as especificidades do trabalho arquivístico de arranjo e descrição de 
documentos. Identificar os fundamentos da organização e da representação da 
informação a partir dos acervos arquivísticos. Compreender os princípios e as etapas 
envolvidos no arranjo e na descrição de documentos de arquivo. 

Conteúdos 

1) Introdução: Apresentação da disciplina. O que é o arquivo permanente? A função do 
arquivo na sociedade hoje. 2) Arranjo de documentos de arquivo: O que é o conceito 
de respeito aos fundos de arquivo? O que é Princípio da Proveniência? O arranjo é a 
classificação em arquivos permanentes? Como classificar e ordenar documentos de 
arquivo? O Arranjo como uma representação intelectual estruturada das informações 
arquivísticas. O processo de elaboração e aplicação do quadro de arranjo. 3) Descrição 
arquivística: Aspectos históricos da descrição arquivística. A normalização da descrição 
arquivística. Os instrumentos de pesquisa nos arquivos. O que é registro de autoridade 
em arquivos? Como fazer descrição arquivística de funções? Por que descrever 
entidades custodiadoras de acervos arquivísticos?  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina Gestão de Documentos Arquivísticos remonta à disciplina do currículo 

anterior Gestão de Documentos, permanecendo fixada no sexto período da grade curricular e 

com carga horária de sessenta horas e três créditos. 

O programa dessa disciplina, ao contrário da sua anterior, situa a “classificação de 

documentos” como integrante da “prática de gestão de documentos arquivísticos”. Também 

destina uma unidade de ensino ao estudo dos “princípios e teorias que norteiam a gestão de 

documentos arquivísticos”, dentre eles o “Princípio da Proveniência” e o Princípio de “Respeito 

aos Fundos de Arquivo”, os quais também orientam o processo classificatório nos arquivos. 

 

Quadro 32 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos Arquivísticos (2007-) 

Ementa 
Princípios da teoria da gestão de documentos: conceituação, objetivos e campo de 
aplicação. O ciclo vital dos documentos: produção, utilização e destinação. 
Planejamento e estruturação de sistema de arquivos  

Objetivos 
Ao final do semestre, os alunos deverão ser capazes de dominar as bases teóricas e a 
prática da gestão de documentos arquivísticos.  

Conteúdos 
1) Temas Introdutórios: Breve histórico da Arquivologia. Conceitos: informação, 
documento, documento arquivístico. Noções básicas de arquivo. 2) A Gestão de 
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Documentos Arquivísticos (GDA): Histórico da GDA. Conceito da GDA – Record 
Management. A GDA em diversos países. A GDA no Brasil. 3) Princípios e teorias que 
norteiam a GDA: Princípio da Proveniência. O respeito aos fundos de arquivo. Teoria 
das três idades. 4) Fases e práticas da GDA: Fases da gestão de documentos. Níveis de 
aplicação da GDA. Gestão de documentos correntes e intermediários. Classificação de 
documentos. Avaliação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo. Noções 
de Gestão de documentos digitais. 5) Legislação arquivística para GDA. 6) Políticas e 
sistemas de arquivo.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

A disciplina obrigatória Organização Prática de Arquivos alude às disciplinas da 

matriz curricular anterior Organização Prática de Arquivos I e Organização Prática de Arquivos 

II. Foi alocada no sétimo período letivo da grade curricular, totalizando carga horária de cento 

e vinte horas e quatro créditos. 

A disciplina possui cunho prático dedicado ao “processo de organização dos arquivos”, 

no qual estão incluídas as metodologias de “classificação” e “arranjo” a serem desenvolvidas 

empiricamente nos arquivos da própria universidade. 

 

Quadro 33 – Programa da Disciplina Organização Prática de Arquivo (2007-) 

Ementa 

O processo de organização dos arquivos, observando as fases de levantamento, 
avaliação, classificação, arranjo e descrição. Desenvolvimento prático na organização 
de arquivos, estabelecendo critérios metodológicos para as situações encontradas. 
Estudo do processo de descrição de acervos elaborando instrumentos de pesquisas, a 
partir da organização de documentos da Universidade. Elaboração de manual de 
procedimentos que estabeleça os critérios adotados na organização.  

Objetivos 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de realizar todo o processo de organização, 
arranjo e descrição de acervos e de elaborar instrumentos de pesquisa.  

Conteúdos 
1) Revisão da parte teórica. 2) Levantamento e avaliação. 3) Organização: classificação 
e arranjo. 4) Descrição e elaboração de instrumentos de pesquisa.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
 

Por fim, encerramos a exposição dos aspectos históricos, curriculares e programáticos 

do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); e 

informamos que, na subseção seguinte, trataremos do Curso de Arquivologia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 
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3.3 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF (1978) 

 

O curso de bacharelado em Arquivologia da Universidade Federal Fluminense figura 

como o terceiro curso superior da área a ser criado no Brasil e, ainda, o segundo no estado do 

Rio de Janeiro. Atualmente, está vinculado ao Departamento de Ciência da Informação, antigo 

Departamento de Documentação, estando integrado ao Instituto de Arte e Comunicação Social 

desde a sua fundação, no ano de 1978. 

Apesar da relevância dessa graduação para a consolidação acadêmico-institucional da 

Arquivologia tanto no cenário estadual quanto nacional, constatamos que sua trajetória histórica 

e curricular ainda não havia sido retratada com o cuidado que merece, carecendo de uma 

pesquisa que realizasse um maior detalhamento das suas origens.  

Diante disso, e por ser essa instituição a “casa” que abriga a autora desta pesquisa 

desde o ingresso no nível de graduação se estendendo para o mestrado, nos propusemos a esse 

feito a partir do levantamento e da análise das fontes documentais conservadas sob a custódia 

da Coordenação do Curso de Arquivologia, do Departamento de Ciência da Informação e do 

Arquivo Central da UFF, com os quais almejamos preencher essa lacuna na história educacional 

arquivística brasileira. 

Assim, intentamos, nas subseções seguintes, traçar um panorama histórico e curricular 

do referido curso através da esquematização dos currículos plenos e dos ajustes curriculares 

realizados no decurso dos seus quarenta e um anos de existência, sem deixar de cumprir aos 

objetivos propostos no presente estudo por meio da análise dos programas de ensino das 

disciplinas incumbidas do ensino da classificação arquivística. 

 

3.3.1 Histórico 

 

A fundação da Universidade Federal Fluminense se insere no cenário da política 

nacional-desenvolvimentista do governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), na 

qual a educação superior figurava como um meio de capacitar profissionais para promover o 

necessário avanço tecnológico e econômico do país. Em âmbito regional, Niterói, capital do 

estado (1903-1975), cuja economia era ainda fortemente marcada pela agricultura, assistia a um 

progressivo crescimento urbano e comercial e à onda migratória vinda do norte e noroeste 

fluminenses em busca de preparação educacional para ocupar cargos públicos. E, diante disso, 

ansiava por “elevar sua autoestima em relação à vizinha capital federal [Rio de Janeiro]” 

(CORTE; MARTINS, 2010, p. 49). 
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Todavia, conforme recorda Pereira (1976), a implantação de uma universidade em solo 

fluminense era um desejo antigo que ganhou fôlego em maio do ano de 1946, momento em que 

a Associação Fluminense de Professores Católicos apresentava, durante a “I Semana Diocesana 

de Ação Social”, a proposta de criação da Faculdade Fluminense de Filosofia. O autor recorda 

o seu discurso à época: “Neste movimento de ação social diocesana, deve ficar lançada a 

semente da futura Universidade do Estado do Rio de Janeiro; este marco pode ser alcançado 

imediatamente com a criação de uma Faculdade de Filosofia” (PEREIRA, 1976, p. 75). 

Nesse sentido, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi criada pela Lei nº 

808, de 10 de março de 1950, sancionada pelo governador General Edmundo de Macedo Soares 

e Silva, cujo projeto de lei era de autoria do deputado João Batista Vasconcelos Torres. No 

entanto, sua execução foi inviabilizada pela ausência de verbas e, ainda, pelo interesse da 

sociedade fluminense de abrigar em seu território uma universidade federal (ao invés de uma 

estadual).  

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ) foi instituída pela 

Lei nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960, após o fracasso de algumas tentativas de criação de 

uma universidade federal no estado. Essa lei determinou que dez estabelecimentos fluminenses 

de ensino superior fossem reunidos através da incorporação de cinco faculdades federais e da 

agregação de três escolas estaduais e duas faculdades particulares. Foram incorporadas a: 

Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro (1912); Faculdade de Direito 

de Niterói (1912); Faculdade Fluminense de Medicina (1926); Faculdade Fluminense de 

Medicina Veterinária (1936); e Faculdade Fluminense de Odontologia (1958). E as seguintes 

instituições foram agregadas: Faculdade de Ciências Econômicas (1942); Escola de 

Enfermagem (1944); Escola de Serviço Social (1945); Faculdade Fluminense de Filosofia 

(1946); e Escola Fluminense de Engenharia (1952)17.  

                                                 
17  A Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro foi criada em 24 de fevereiro de 1912; 

e federalizada pela Lei nº 3.077/1956. A Faculdade de Direito de Niterói foi criada em 3 de junho de 1912, 
como Faculdade de Direito “Teixeira de Freitas”; e federalizada pela Lei nº 2.721/1956. A Faculdade 
Fluminense de Medicina foi criada em 1926; e federalizada pela Lei nº 1.254/1950. A Faculdade Fluminense 
de Medicina Veterinária foi criada em 11 de março de 1936, como Escola Fluminense de Medicina Veterinária; 
e federalizada pela Lei nº 1.005/1950. A Faculdade Fluminense de Odontologia resultou da junção do curso 
de odontologia da Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro com o da Escola de 
Odontologia, anexa à Faculdade Fluminense de Medicina, sendo federalizada pela Lei nº 3.463/1958. A 
Faculdade de Ciências Econômicas foi criada em 31 de dezembro de 1942; e federalizada pela Lei nº 3.958/ 
1961. A Escola de Enfermagem foi criada em 19 de abril de 1944; e federalizada pela Lei nº 3.958/1961. A 
Escola de Serviço Social foi criada em 6 de junho de 1945; e federalizada pela Lei nº 3.958/1961. A Faculdade 
Fluminense de Filosofia foi criada em 8 de dezembro de 1946; e federalizada pela Lei nº 3.958/1961. A Escola 
Fluminense de Engenharia foi criada em 31 de outubro de 1952, como Escola Fluminense de Engenharia; e 
federalizada pela Lei nº 3.958/1961. 
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Em seguida, as escolas agregadas foram federalizadas pela Lei nº 3.958, de 13 de 

setembro de 1961, de modo que a UFERJ passou a dispor de dez unidades de ensino que 

alocavam trinta cursos de graduação e uma população de sessenta docentes e três mil alunos. 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) teve sua nova designação oficializada 

pela Lei nº 4.831, de 5 de dezembro de 1965, consistindo numa entidade federal autárquica de 

ensino superior em regime especial. Atualmente, possui uma estrutura acadêmica composta por 

quarenta e uma unidades de ensino (vinte e quatro institutos, dez faculdades, seis escolas e um 

colégio aplicação), distribuídas numa configuração multicampi que se estende por nove 

municípios do estado do Rio de Janeiro. No município-sede de Niterói concentra três campi 

(Gragoatá, Valonguinho e Praia Vermelha), além de unidades isoladas nos bairros Centro, São 

Domingos, Ingá, Santa Rosa e Vital Brasil. No interior do estado está presente nas cidades de 

Angra do Reis, Campo dos Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, 

Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. Também desenvolve atividades de extensão na 

Unidade Avançada “José Veríssimo”, localizada em Oriximiná, no estado do Pará18. 

Neste cenário, destacamos que o Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS)19 

abriga o curso de bacharelado em Arquivologia que, juntamente com o curso de bacharelado 

em Biblioteconomia e Documentação, integra hoje o Departamento de Ciência da Informação.  

O IACS surgiu dos desdobramentos da reforma universitária do ano de 1968, que 

reestruturou antigos departamentos e criou novas unidades universitárias, tendo sido instituído 

pelo Decreto nº 62.414, de 15 de março de 1968.  

À época, o Instituto reuniu o curso autônomo de Biblioteconomia e Documentação 

(1963) e as habilitações recém-criadas de Comunicação Social em Cinema, Jornalismo e 

Publicidade (1968), tendo ocupado partes do edifício do antigo Hotel Balneário Cassino Icarahy 

(atual prédio da Reitoria). Posteriormente, foi alocado no campus do Valonguinho (1972-1978). 

E, no ano de 1979, foi transferido para o icônico casarão que o abriga atualmente, o qual havia 

sido utilizado anteriormente pelo Instituto de Matemática (1969) e pelo Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia (1969-1978) (CORTE; MARTINS, 2010; PEREIRA, 1976).  

                                                 
18  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Apresentação. Disponível em: <http://www.uff.br/ 

?q=apresentacao>. Acesso em: 1 jun. 2018. 
19  O Instituto de Arte e Comunicação Social – Campus I localiza-se à Rua Professor Lara Vilela, nº 126, São 

Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP: 24.210-590. Telefone: +55 (21) 2629-9783. Website: <http://iacs. 
sites.uff.br/>. Acesso em: 1 jun. 2018.  
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Cabe aqui ressaltar que o IACS possui um segundo campus, cuja edificação foi cedida 

pela Legião Brasileira da Boa Vontade, aquando da criação da Escola de Serviço Social (1945), 

tendo sido interditada, no início do ano de 2019, para reformas20. 

Na atualidade, são oferecidos os cursos de graduação em: Arquivologia (bacharelado), 

Artes (bacharelado), Biblioteconomia e Documentação (bacharelado), Cinema e Audiovisual 

(bacharelado e licenciatura), Comunicação Social – Jornalismo (bacharelado), Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda (bacharelado), Estudos de Mídia (bacharelado), e Produção 

Cultural (bacharelado), os quais se distribuem entre os Departamentos de Arte, de Ciência da 

Informação, de Cinema e Vídeo, de Comunicação Social, e de Estudos Culturais e Mídia.  

Na pós-graduação, estão concentrados os cursos de: Ciência da Informação (mestrado 

e doutorado), Cinema e Audiovisual (mestrado e doutorado), Comunicação (mestrado e 

doutorado), Cultura e Territorialidades (mestrado), Estudos Contemporâneos das Artes 

(mestrado), e Mídia e Cotidiano (mestrado e doutorado). 

O Departamento de Ciência da Informação (GCI) resultou de uma redesignação do 

antigo Departamento de Documentação, no ano 2000, em conformidade com uma nova diretriz 

curricular departamental que estabelecia a congruência dos projetos pedagógicos dos cursos de 

Arquivologia e de Biblioteconomia e Documentação, dentro do escopo da Ciência da 

Informação, o que culminaria com a reestruturação curricular do ano de 2006, sobre a qual 

falaremos mais adiante. 

De acordo com Rodrigues e Figueiredo (2011), a Resolução nº 36, de 30 de janeiro de 

1970 regulamentou tanto o Instituto de Arte e Comunicação Social quanto o Departamento de 

Documentação (GDO). Nesse sentido, recordam que a origem do IACS remonta à criação do 

Curso de Biblioteconomia, no ano de 1963; e que o GDO foi implementado no ano de 1979. 

Na virada do milênio, uma comissão docente foi formada, através da Determinação de 

Serviço nº 9, de 5 de abril de 2000, com o objetivo de transformar o GDO no Departamento de 

Ciência da Informação (GCI). 

Assim, o Departamento de Ciência da Informação foi instituído no ano 2000, em razão 

do “[...] reconhecimento da trajetória do departamento em três décadas, da sua inserção dentro 

e fora da Universidade Federal Fluminense, dos seus diversos projetos em curso e futuros e da 

referência acadêmico-científica na qual se assentam as suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão (DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, Relatório, 2000, p. 1). 

                                                 
20  O Instituto de Arte e Comunicação Social – Campus II localiza-se à Rua Tiradentes, nº 148, Ingá, Niterói, Rio 

de Janeiro, CEP: 24.210-510, Telefone: +55 (21) 2629-9671. Devido à interdição do edifício-sede, foi 
deslocado para o número 10 do mesmo endereço. 



134 
 

O histórico de criação do Curso de Bacharelado em Arquivologia na Universidade 

Federal Fluminense teve início quando o reitor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso nomeou 

uma comissão de professores para elaborar um projeto preliminar sobre a viabilidade da 

implantação do referido curso nesta universidade, através da Portaria nº 5.139, de 1 de setembro 

de 1976. A comissão21 era composta pelos professores Adolpho Roberto Brum, Delba Guarini 

Lemos, Dyrse Barreto Taveira (presidente), Eneida Pontes Vieira, José Pedro Pinto Esposel e 

Marlene Carmelinda Mendes Velloso, tendo se reunido oficialmente pela primeira vez no dia 

11 de outubro de 1976, nas dependências do IACS à época, para discutir o anteprojeto de 

currículo mínimo previamente elaborado pela presidente do grupo a partir das recomendações 

do Conselho Federal de Educação. 

Conforme elucidamos na seção anterior, o Conselho Federal de Educação havia se 

manifestado a favor da criação de cursos superiores de Arquivologia no Brasil, por meio do 

Parecer nº 212/1972. E, da mesma maneira, estabelecido diretrizes a respeito do currículo 

mínimo desses cursos, através da Resolução nº 28/1974, originada do Parecer nº 698/74, 

emitido pelo conselheiro Vicente Sobriño Porto, no tocante à carga horária (mínimo de 2.160 

horas, incluso o estágio supervisionado), à duração (mínimo de seis e máximo de dez períodos 

letivos) e ao conteúdo (dezessete disciplinas de conteúdo obrigatório). 

No documento preliminar22 elaborado pela comissão foram definidos alguns pontos, a 

fim de serem debatidos de maneira mais aprofundada para a formulação do projeto de currículo 

mínimo do curso, a saber: 

 O currículo pleno possuiria carga horária total de 2.990 horas, sendo: 2.250 horas de 

disciplinas obrigatórias, 240 horas de disciplinas optativas, 250 horas de estágio geral, 

e 250 horas divididas igualmente entre duas especializações; 

 A integralização dos créditos na graduação geral ocorreria em sete semestres e, caso o 

aluno optasse por alguma das especializações, se estenderia até oito períodos; 

 O turno preferencial de aulas seria o noturno, ainda que algumas aulas pudessem vir a 

ser ministradas no horário vespertino; 

 As disciplinas dos diversos departamentos de ensino envolvidos deveriam ser criadas 

e/ou adaptadas, incorrendo no menor ônus possível à Universidade; 

 A aquisição de uma coleção básica de livros e títulos de periódicos da área constituiria 

uma prerrogativa necessária; e 

                                                 
21  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Comissão para estudo da criação do curso de Arquivologia. 

Ata da reunião de 11 de outubro de 1976. Niterói, RJ, 1976. 
22  ______. ______. Documento preliminar sobre matérias do currículo mínimo. Niterói, RJ, [1976?]. 
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 A possibilidade de criação do curso no formato de licenciatura (com a inclusão de 

disciplinas pedagógicas a partir do quinto período) seria estudada, devido à escassez 

de docentes na área. 

Em seguida, a comissão preparou uma carta-consulta23 que foi submetida à apreciação 

do reitor para posterior envio ao Conselho Federal de Educação, na data de 11 de maio de 1977. 

O documento reunia informações referentes à: 

 Universidade: histórico, finalidades, estrutura acadêmica e distrito geoeducacional;  

 Natureza do curso: bacharelado inserido na área das humanidades e vinculado ao 

Centro de Estudos Gerais da UFF; 

 Necessidades sociais para sua implantação: complementar o ensino profissionalizante, 

qualificar mão-de-obra para o mercado de trabalho público e privado, fortalecer um 

sistema nacional de informações para o desenvolvimento nacional, e ausência desse 

curso superior na região do Grande Rio;  

 Currículo mínimo: listava trinta e nove disciplinas obrigatórias e sete optativas 

pertencentes aos departamentos/coordenações de: Administração, Comunicação, 

Contabilidade, Direito Público, Documentação, Educação Física e Desportos, 

Filosofia e Psicologia, História, Linguística e Filologia, e Problemas Brasileiros; e  

 Ementas: ementário de quarenta disciplinas que já eram oferecidas pela Universidade 

e estavam listadas no “Catálogo Geral da UFF”. 

Por sua vez, o relatório final24 apresentando o projeto de criação e funcionamento do 

curso de Arquivologia foi submetido ao reitor na data de 24 de novembro de 1977. Nele 

constavam anexados os seguintes documentos: cópia da carta-consulta elaborada pela 

comissão; menção à Resolução nº 28/74; proposta modificada de currículo mínimo para o curso, 

com as disciplinas distribuídas por período ideal, carga horária e créditos; ementário das 

disciplinas; e expedientes de onze departamentos tratando da cessão de créditos ao curso. 

Na sequência, o relatório elucidava que a implantação do curso poderia ocorrer já no 

primeiro semestre letivo do ano de 1978, haja vista que as solicitações relacionadas à concessão 

de créditos ao novo curso por parte dos treze departamentos consultados (Administração, 

Ciências Sociais, Computação, Comunicação, Contabilidade, Direito Público, Documentação, 

Educação Física e Desportos, Filosofia e Psicologia, História, Linguística e Filologia, 

                                                 
23  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Comissão para estudo da criação do curso em Arquivologia. 

Carta-Consulta com vistas à implantação do curso de graduação em Arquivologia na Universidade Federal 
Fluminense, de 11 de maio de 1977. Niterói, RJ, 1977. 

24  ______. ______. Relatório sobre a criação do curso de Arquivologia na Universidade Federal Fluminense, de 
24 de novembro de 1977. Niterói, RJ, 1977. 
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Matemática Aplicada, e Problemas Brasileiros) estava solucionada, assim como as questões de 

espaço físico e aquisição de material didático haviam sido enviadas aos órgãos competentes. 

No total seriam oferecidas sessenta vagas anuais e as aulas seriam ministradas no turno 

preferencial da manhã. 

O currículo pleno proposto contabilizava uma carga horária total de 3.000 horas/171 

créditos, sendo composto por trinta e nove disciplinas obrigatórias (2.610 horas/145 créditos); 

um estágio supervisionado geral (180 horas/12 créditos); dois estágios supervisionados 

especializados (90 horas/6 créditos); uma disciplina optativa (60 horas/4 créditos); e uma 

disciplina eletiva (60 horas/4 créditos). Além da habilitação geral, seriam oferecidas as 

habilitações específicas em Arquivos Médicos e em Arquivos de Estabelecimentos Escolares.  

O fluxograma dessa primeira proposta de currículo pleno se encontra esquematizado 

a seguir pelos seguintes elementos: nome da disciplina, pré-requisitos, carga horária individual, 

ciclo de formação (básico, profissional, optativa), e período ideal na grade curricular. 
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Quadro 34 – Fluxograma da Proposta de Currículo Mínimo para o Curso de Arquivologia da UFF (1977) 
1º PERÍODO 2º PERÍODO 

Disciplina Pré-Requisito CH Ciclo Disciplina Pré-Requisito CH Ciclo 
Introdução à Arquivologia - 60 B Língua Portuguesa XVII - 60 B 
Introdução à Documentação - 60 B Língua Inglesa Instrumental I - 90 B 
Introdução à Administração - 60 B Organização e Métodos Introdução à Administração 60 B 
Introdução ao Estudo da História II - 60 B Introdução ao Estudo da História III Introd. Estudo da História II 60 B 
Estatística I - 60 B Noções de Contabilidade - 60 B 
Prática Desportiva I - 30 B Prática Desportiva II Prática Desportiva I 30 B 
Introdução ao Computador II - 60 B - - - - 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 
Introdução à Classificação - 60 B Paleografia - 60 P 
Introdução à Comunicação - 60 B História do Brasil I - 60 P 
Instituições de Direito - 60 B Documentação I Introdução à Documentação 60 P 
Língua Portuguesa XVIII Língua Portuguesa XVII 60 B Dinâmica de Grupo e Rel. Hum. III - 60 P 
Língua Inglesa Instrumental II Língua Inglesa I 90 B Arquivos Correntes e Intermediários Organização e Métodos 90 P 

5º PERÍODO 6º PERÍODO 
Arquivos Permanentes Arquivos Correntes e 

Intermediários 
90 P 

Conservação e Restauração de 
Documentos 

- 
60 P 

Diplomática Paleografia 60 P Arquivos Especiais Arquivos Permanentes 90 P 
História do Brasil II História do Brasil I 60 P História do Brasil III História do Brasil II 60 P 
Metodologia da Pesquisa 
Documentária II 

Documentação I 
60 P 

Meios de Reprodução de Documentos - 
60 P 

Estudos de Problemas Brasileiros I - 30 P Estudos de Problemas Brasileiros II - 30 P 
Direito Notarial Instituições de Direito 60 P - - - - 

7º PERÍODO 8º PERÍODO 
Microfilmagem Aplicada aos 
Arquivos 

Meios de Reprodução de 
Documentos 

90 P 
Arquivos de Estabelecimentos Escolares Recursos Hum. e Materiais 

165 P 

Recursos Humanos e Materiais Arquivos Especiais 60 P Arquivos Médicos Recursos Hum. e Materiais 165 P 
História Regional do Brasil I História do Brasil III 

60 P 
Estágio em Arquivos de 
Estabelecimentos Escolares 

- 
45 P 

Estágio Supervisionado - 180 P Estágio em Arquivos Médicos - 45 P 
OPTATIVAS 

Metodologia e Técnicas de Pesquisa - 60 O Introdução à Filosofia - 60 O 
Métodos e Técnicas de Pesquisa I - 60 O Língua Francesa Instrumental I - 90 O 
Introdução à Sociologia - 60 O Língua Francesa Instrumental II Líng. Francesa Instrumental I 90 O 
Introdução à Fotografia - 60 O - - - - 

Legenda: Carga Horária (CH); Disciplinas de Ciclo Básico (B), de Ciclo Profissional (P) e Optativas (O). 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Relatório enviado pela Comissão ao reitor na data de 24 de novembro de 1977. 
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Desse modo, foi constituído o Processo nº 21.272, na data de 16 de dezembro de 1977, 

a fim de que o Conselho do Centro de Estudos Gerais (CEG) e o Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CEP) se manifestassem a respeito do projeto de criação e de funcionamento do curso de 

Arquivologia. O CEG aprovou a proposta durante a reunião realizada na data de 13 de abril de 

1978, recomendando que fosse facultado ao discente cursar uma habilitação e integralizar a 

carga horária restante com disciplinas optativas e eletivas. Já o CEP deferiu o pedido através da 

Decisão nº 151, de 22 de junho de 1978, condicionando sua implantação à fixação do currículo 

pleno e da duração do curso. 

Diante dos pareceres favoráveis, o Conselho Universitário (CUV) aprovou a criação 

do Curso de Bacharelado em Arquivologia na Universidade Federal Fluminense, através da 

Resolução nº 73, de 28 de junho de 1978, no âmbito do Departamento de Documentação do 

Instituto de Arte e Comunicação Social. 

Em relação ao currículo pleno e à duração do curso, a Câmara de Ensino e a Câmara 

de Pesquisa e Pós-graduação aprovaram em conjunto, por meio do Parecer nº 204, de 16 de 

agosto de 1978, o anteprojeto de resolução que havia sido encaminhado pelo reitor através da 

Mensagem nº 101, de 2 de agosto de 1978.  

Assim, com a Resolução nº 53, de 23 de agosto de 1978, foi estabelecido o primeiro 

currículo pleno do curso, o qual será analisado na próxima subseção. 

O Colegiado do Curso, responsável por estabelecer as diretrizes didático-pedagógicas 

a serem seguidas, foi constituído através da Resolução CEG nº 1, de 13 de novembro de 1978, 

que determinou o quantitativo de dezessete representantes oriundos de onze departamentos que 

cediam créditos ao currículo, conforme segue: Documentação (6), História (2), Administração 

(1), Ciências Sociais (1), Computação (1), Comunicação e Arte (1), Contabilidade (1), Direito 

Público (1), Filosofia e Psicologia (1), Linguística e Filologia (1), e Matemática Aplicada (1).  

Após formalizada a criação do curso, a primeira oferta de sessenta vagas anuais 

(divididas igualmente entre os semestres letivos) ocorreu através do vestibular integrado da 

Cesgranrio. O preenchimento das vagas se deu com vinte e nove vestibulandos ingressantes no 

primeiro período letivo (1979.1) e dezesseis no segundo período (1979.2). E a primeira turma 

de arquivistas formada pelo curso era composta por quatro alunas que concluíram os seus 

estudos no segundo período letivo do ano de 1982 25.  

                                                 
25  BRASIL. Ministério da Educação. Processo nº 23001.000007/85-43. Relatório para reconhecimento do curso 

de graduação em Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ, 1985. 
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A solenidade da aula inaugural foi realizada na data de 22 de março de 1979, no Palácio 

do Ingá (Niterói), tendo o conselheiro do CFE, o professor Vicente Sobriño Porto, proferido a 

palestra intitulada “Os Arquivos na Velha Roma”26.  

O reconhecimento do curso por parte do Ministério da Educação e Cultura (MEC) foi 

solicitado pela UFF através do Ofício nº 337, de 19 de dezembro de 1984. A partir de então, a 

Secretaria de Educação Superior do MEC, através da Portaria MEC nº 32, de 25 de março de 

1985, designou uma Comissão para verificar as condições de funcionamento do curso de 

Arquivologia na UFF para fins de seu reconhecimento.  

A Comissão era composta pelos professores Carlos Aléssio Rossato e Paulo da Terra 

Caldeira, vinculados, respectivamente, à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e à 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e tinha como objetivo visitar a instituição 

mantenedora do curso e elaborar um relatório sobre a sua situação dentro do prazo de quarenta 

e cinco dias. A inspeção à Universidade foi realizada nos dias 6 e 7 de maio de 1985, 

culminando no relatório que foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação (Parecer nº 724, 

de 5 de novembro de 1985) e homologado pelo Ministério da Educação (Portaria nº 1, de 2 de 

janeiro de 1986)27. 

  

3.3.2 Currículos 

 

O primeiro currículo pleno (1979-1992) do Curso de Arquivologia da Universidade 

Federal Fluminense foi instituído pela Resolução nº 53, de 23 de agosto de 1978. A estrutura 

curricular era composta por 44 disciplinas que totalizavam a carga horária de 2.985 horas e 170 

créditos, sendo organizadas da seguinte maneira: 

 18 disciplinas obrigatórias no Ciclo Básico (1.065 horas/68 créditos);  

 21 disciplinas obrigatórias no Ciclo Profissional (1.530 horas/88 créditos); 

 1 Estágio Supervisionado obrigatório no Ciclo Profissional (180 horas/4 créditos); 

 2 Estágios Especializados obrigatórios no Ciclo Profissional (90 horas/2 crédito); 

 1 disciplina optativa (60 horas/4 créditos) e; 

 1 disciplina eletiva (60 horas/4 créditos). 

                                                 
26  A palestra pode ser conferida na íntegra no periódico Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, n. 7, v. 1, p. 

23-27, jan./abr. 1979. 
27  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Colegiado do Curso em Arquivologia. Ata da reunião de 31 

de maio de 1985. Niterói, RJ, 1985.                       
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A duração mínima, média e máxima para a integralização do curso foi determinada 

em, respectivamente, seis, oito e dez períodos letivos.  

Cabe recordar que essa primeira matriz curricular integrava disciplinas dos seguintes 

Departamentos de ensino: Administração, Ciências Sociais, Computação, Comunicação e Arte, 

Contabilidade, Documentação, Direito Público, Filosofia e Psicologia, História, Linguística e 

Filologia, e Matemática Aplicada.  

 

Quadro 35 – Distribuição das Disciplinas do 1º Currículo Pleno da UFF (1979) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Matérias Ciclo Básico CH CD P 
Arquivo Introdução à Arquivologia 60 4 1º 

Catalogação e Classificação Introdução à Classificação 60 4 3º 
Computação Introdução ao Computador II 60 3 1º 

Documentação Introdução à Documentação 60 4 1º 

Educação Física 
Prática Desportiva I 30 1 1º 
Prática Desportiva II 30 1 2º 

Introdução à Administração Introdução à Administração 60 4 1º 
Introdução à Comunicação Introdução à Comunicação 60 4 3º 

Introdução ao Estudo da História 
Introdução ao Estudo da História II 60 4 1º 
Introdução ao Estudo da História III 60 4 2º 

Introdução ao Estudo do Direito Introdução ao Estudo do Direito 45 3 3º 

Língua Inglesa 
Língua Inglesa I 90 6 2º 
Língua Inglesa II 90 6 3º 

Língua Portuguesa 
Língua Portuguesa XVII 60 4 2º 
Língua Portuguesa XVIII 60 4 3º 

Noções de Contabilidade Noções de Contabilidade 60 4 2º 
Noções de Estatística Estatística I 60 4 1º 

Organização e Métodos Organização e Métodos 60 4 2º 
Matérias Ciclo Profissional CH CD P 

Arquivo 

Arquivos Correntes e Intermediários 90 5 4º 
Arquivos de Estabelecimentos Escolares  165 6 8º 
Arquivos Especiais 90 5 6º 
Arquivos Médicos 165 6 8º 
Arquivos Permanentes 90 5 5º 
Microfilmagem Aplicada aos Arquivos 90 5 7º 
Recursos Humanos e Materiais 60 4 7º 

Bibliografia e Referência Metodologia da Pesquisa Documentária II 60 4 5º 
Conservação e Restauração de 

Documentos 
Conservação e Restauração de 
Documentos 

60 4 6º 

Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas 

Dinâmica de Grupo e Relações Humanas 
III 

60 4 4º 

Documentação Documentação I 60 4 4º 

Educação Moral e Cívica 
Estudo dos Problemas Brasileiros I 30 2 5º 
Estudo dos Problemas Brasileiros II 30 2 6º 

Estágio Supervisionado 

Estágio em Arquivos de Estabelecimentos 
Escolares 

45 1 8º 

Estágio em Arquivos Médicos 45 1 8º 
Estágio Supervisionado II  180 4 7º 
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História Administrativa, 
Econômica e Social do Brasil 

História do Brasil I 60 4 4º 
História do Brasil II 60 4 5º 
História do Brasil III 60 4 6º 
História Regional do Brasil I 60 4 7º 

Meios de Reprodução de 
Documentos 

Meios de Reprodução de Documentos 60 4 6º 

Notariado Direito Notarial 60 4 5º 

Paleografia e Diplomática 
Diplomática  60 4 5º 
Paleografia 60 4 4º 

Matérias DISCIPLINAS OPTATIVAS CH CD P 
Filosofia Introdução à Filosofia 60 4 - 

Fotografia Introdução à Fotografia 60 4 - 
Língua Francesa Língua Francesa 90 6 - 

Metodologia e Técnica de Pesquisa 
Metodologia e Técnica de Pesquisa 60 4 - 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 4 - 

Sociologia Introdução à Sociologia 60 4 - 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 53/1978.  

 

Os ajustes curriculares realizados nos currículos plenos do Curso de Arquivologia da 

UFF foram descritos a partir da análise do Livro de Atas de Reunião do Colegiado do Curso de 

Arquivologia; e, também, dos Boletins de Serviço da UFF28. O levantamento documental inicial 

foi procedido entre os meses de janeiro e março do ano de 2018, sendo complementado no mês 

de junho de 2019. 

No primeiro currículo pleno, identificamos que já na primeira reunião de Colegiado, 

realizada em 19 de outubro de 1979, foram debatidas as seguintes propostas de alterações:  

 Substituição das disciplinas obrigatórias Introdução ao Estudo da História II e 

Introdução ao Estudo da História III por, respectivamente, Introdução ao Estudo da 

História I e Introdução ao Estudo da História II, oferecendo Introdução ao Estudo da 

História III como optativa no final do curso;  

 Inclusão da disciplina Ciências Sociais como obrigatória; 

 Inclusão de disciplinas eletivas relativas às habilitações em Arquivos Médicos e em 

Arquivos de Estabelecimentos Escolares a partir do sétimo período letivo; e 

 Alteração no enfoque dado pelas disciplinas obrigatórias Estatística I e Introdução ao 

Computador II.  

Entretanto, somente a primeira proposição foi retomada e aprovada na reunião de 28 

de abril de 1980, de modo que a disciplina Introdução ao Estudo da História I foi fixada no 

                                                 
28  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Boletim de Serviço. Disponível em: <http://www.noticias. 

uff.br/bs/bs.php>. Acesso em: 1 jun. 2019. 
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primeiro período da grade curricular; Introdução ao Estudo da História II no segundo período; 

e Introdução ao Estudo da História III como optativa. 

Nesse ínterim, constatamos ser uma preocupação imediata do Colegiado do Curso de 

Arquivologia aproximar os alunos dos cursos de Arquivologia e de Biblioteconomia por meio 

da interação curricular, tanto que na reunião de 2 abril de 1981 afirmavam: 

[...] já haver mantido contacto com o GDO para juntar as disciplinas que são 
comuns ao Curso de Biblioteconomia e Arquivologia em turma única, pois 
haveria maior integração dos alunos de Arquivologia na Universidade. Por se 
tratar de um curso novo, o aluno se mantém isolado, necessitando de maior 
incentivo e adaptação à vida universitária (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 1981, p. 1). 
 

No mesmo ano, durante a reunião de 23 de junho de 1981, que tinha por objetivo 

realizar a correção do fluxograma e da carga horária do curso para posterior publicação no 

Catálogo de Cursos da Universidade, foram debatidas as seguintes sugestões de mudanças no 

currículo vigente: 

 Conclusão das disciplinas do curso no sétimo período, de modo que no oitavo período 

o aluno cursasse a carga horária obrigatória da habilitação escolhida (210 horas/6 

créditos). Com isso, novas disciplinas optativas e eletivas deveriam ser incorporadas; 

 Alteração da nomenclatura do Estágio Supervisionado II para Estágio Supervisionado 

I ou Estágio Supervisionado Geral, em razão de haver no oitavo período os estágios 

supervisionados especializados da habilitação escolhida; 

 Substituição da disciplina Meios de Reprodução de Documentos por Conservação e 

Restauração de Documentos;  

 Substituição da disciplina Microfilmagem Aplicada aos Arquivos por Estágio 

Supervisionado II, sendo ligadas à disciplina Arquivos Especiais; 

 Substituição da disciplina Introdução ao Computador II por Introdução à 

Arquivologia, tendo como correquisito Introdução à Administração e pré-requisito 

Organização e Métodos; e 

 Correção do nome da disciplina Metodologia da Pesquisa Documentária II; 

Contudo, foram realizadas efetivamente as seguintes ações: 

 Revisão do conteúdo programático das disciplinas obrigatórias Introdução ao Estudo 

da História I e Introdução ao Estudo da História II; e 

 Aprovação do anteprojeto da Resolução nº 1/1981, que regulamentava as regras e o 

conteúdo do Estágio Supervisionado (dividido entre as modalidades Arquivos 
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Correntes, Arquivos Intermediários, Arquivos Permanentes, Arquivos Especiais e 

Atividades Técnicas Complementares). 

A movimentação para a organização do processo de reconhecimento do curso teve 

início na reunião de 15 de setembro de 1981, na qual, também, cogitaram instituir a 

obrigatoriedade da entrega do trabalho monográfico ao final do curso; e aumentar a duração do 

curso em mais um período letivo, em razão do oitavo período possuir uma carga horária intensa 

de disciplinas e de estágios especializados (420 horas). 

Na reunião de 20 de maio de 1982, foi aprovado o estabelecimento de pré-requisitos 

entre as seguintes disciplinas: 

 Introdução à Classificação como pré-requisito de Arquivos Correntes; e 

 Introdução à Administração como pré-requisito de Organização e Métodos.  

Além disso, nessa mesma reunião, foi discutida a possibilidade de incluir a disciplina 

Administração de Documentos na estrutura curricular, assim como outras disciplinas das áreas 

de Administração e de História. 

Após tantas ponderações no âmbito das reuniões do Colegiado, o primeiro ajuste 

curricular a ser aprovado pela instância superior universitária do Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CEP) ocorreu mediante a Resolução nº 12, de 23 de fevereiro de 1983, resultante do Processo 

nº 307/1983.  

A carga horária do curso foi diminuída para 2.865 horas, mantendo iguais o número 

total de créditos e a periodização das disciplinas. Para tanto, as seguintes modificações foram 

realizadas: 

 Alteração da carga horária e/ou número de créditos das disciplinas e/ou estágios: 

o Arquivos de Estabelecimentos Escolares (de 165 horas/6 créditos para 120 

horas/6 créditos); 

o Arquivos Médicos (de 165 horas/6 créditos para 120 horas/6 créditos); 

o Estágio em Arquivos de Estabelecimentos Escolares (de 45 horas/1 crédito para 

90 horas/2 créditos); 

o Estágio em Arquivos Médicos (de 45 horas/1 crédito para 90 horas/2 créditos); 

o Carga horária de disciplinas optativas (de 60 horas/4 créditos para 90 horas/8 

créditos); 

o Carga horária de disciplinas eletivas (de 60 horas/4 créditos para 120 horas/8 

créditos); 

 Alteração da nomenclatura das disciplinas: 

o Introdução ao Estudo do Direito para Introdução ao Direito; 
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o Língua Inglesa I para Língua Estrangeira Instrumental I; 

o Língua Inglesa II para Língua Estrangeira Instrumental II; 

 Alteração da nomenclatura da disciplina optativa: 

o Introdução à Filosofia para Evolução do Pensamento Filosófico; 

 Inclusão das disciplinas optativas: 

o Cultura Brasileira; 

o Introdução ao Estudo da História III; 

o Organização Social e Política do Brasil;  

 Exclusão das disciplinas optativas: 

o Língua Francesa; 

o Metodologia e Técnicas de Pesquisa; e 

o Métodos e Técnicas de Pesquisa. 

Cabe ressaltar que as disciplinas e os estágios obrigatórios em Arquivos de 

Estabelecimentos Escolares (210 horas/7 créditos) e em Arquivos Médicos (210 horas/7 

créditos) foram transformados em duas habilitações, cabendo ao aluno escolher entre uma 

dessas opções e cursar a carga horária reformulada da disciplina (120 horas/6 créditos) e do 

estágio (90 horas/2 créditos) correspondentes. 

Pouco tempo depois, o Colegiado decidiu alterar o fluxograma do curso no tocante aos 

pré-requisitos e aos correquisitos, por meio da Decisão do Colegiado nº 1, de 28 de setembro 

de 1983, definindo: 

 Arquivos Especiais como pré-requisito de Estágio Supervisionado II;  

 Estágio Supervisionado II como pré-requisito de Arquivos Médicos; 

 Introdução à Arquivologia como pré-requisito de Introdução à Classificação; 

 Introdução à Classificação como pré-requisito de Arquivos Correntes e Intermediários; 

 Arquivos Médicos como correquisito de Estágio em Arquivos Médicos; e 

 Recursos Humanos e Materiais como correquisito de Microfilmagem Aplicada aos 

Arquivos. 

Uma nova modificação no currículo pleno ocorreu através Decisão do Colegiado nº 1, 

de 31 de maio de 1985, que aumentou a oferta de disciplinas optativas a partir das áreas de: 

 Antropologia: Antropologia Brasileira Contemporânea e Antropologia I; 

 Filosofia: História da Filosofia I, História da Filosofia II e Introdução à Filosofia; 

 Política: Relações Internacionais e Teoria Sócio-Política Brasileira; e 

 Sociologia: Sociologia da Burocracia, Sociologia da Comunicação e Sociologia do 

Conhecimento. 



145 
 

Nessa reunião, também, foram debatidos os seguintes itens: o conteúdo programático 

das disciplinas, a partir das sugestões e críticas do corpo discente; a possibilidade de incluir o 

trabalho de conclusão de curso como uma disciplina com carga horária e créditos; e a proposta 

de criar um estágio no Departamento de História com a finalidade de auxiliar na elaboração de 

uma política central de arquivamento para toda a Universidade. 

Na reunião seguinte, realizada em 17 de outubro de 1985, o Colegiado, a partir das 

recomendações coletadas no evento intitulado “1º Encontro de Arquivologia da UFF”, 

organizado pelo Departamento de Documentação, analisou a possibilidade de reformular o 

conteúdo programático das disciplinas do curso. E, ainda, a sugestão de alterar a periodização 

das disciplinas Metodologia da Pesquisa Documentária (do 5º para o 7º período) e Recursos 

Humanos e Materiais (do 7º para o 2º período), que não foi aprovada. 

Nos anos que se seguiram, o Colegiado se mobilizou junto aos professores do 

Departamento de Documentação e ao corpo discente do Curso de Arquivologia para debater a 

reformulação do currículo pleno do curso.  

Nesse sentido, a Comissão de alunos apresentou sua proposta de reforma curricular na 

data de 1 de outubro de 1986, elencando a maioria das disciplinas do currículo vigente e 

recomendando a criação de novas habilitações específicas em Arquivos Educacionais, Arquivos 

Empresariais, Arquivos Históricos e Arquivos Médicos. 

 

Quadro 36 – Proposta Discente de Disciplinas para Reforma Curricular na UFF (1986) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Matérias Ciclo Básico 

Arquivo 

Arquivos Correntes e Intermediários 
Arquivos Especiais 

Arquivos Permanentes 
Automação em Arquivos 

Introdução à Arquivologia 
Microfilmagem Aplicada aos Arquivos 

Recursos Humanos e Materiais 
Bibliografia e Referência Metodologia da Pesquisa Documentária II 

Catalogação e Classificação Introdução à Classificação 
Computação Introdução à Ciência da Computação 

Conservação e Restauração de Documentos Conservação e Restauração de Documentos 
Dinâmica de Grupo e Relações Humanas Dinâmica de Grupo e Relações Humanas III 

Documentação 
Documentação I 

Introdução à Documentação 
História Administrativa, Econômica e Social 

do Brasil 
História Política, Administrativa e Social do Brasil 

História Regional do Brasil I 
Introdução à Administração Introdução à Administração 
Introdução à Comunicação Introdução à Comunicação 

Introdução ao Estudo da História Introdução ao Estudo da História I 
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Introdução ao Estudo da História II 
Introdução ao Estudo do Direito Introdução ao Direito 

Língua Inglesa 
Língua Estrangeira Instrumental – Inglês I 
Língua Estrangeira Instrumental – Inglês II 

Língua Portuguesa 
Língua Portuguesa XVII 
Língua Portuguesa XVIII 

Meios de Reprodução de Documentos Meios de Reprodução de Documentos 
Noções de Contabilidade Noções de Contabilidade 

Noções de Estatística Estatística I 
Notariado Direito Notarial 

Organização e Métodos Organização e Métodos 
Paleografia e Diplomática Fundamentos da Paleografia e Diplomática 

Habilitações Ciclo Profissional 

Arquivos Educacionais 

Arquivos Educacionais 
Administração Escolar 

Conservação e Restauração de Documentos 
Elaboração de Projetos 

Estágio em Arquivos Educacionais 

Arquivos Empresariais 

Arquivos Empresariais 
Conservação e Restauração de Documentos 

Contabilidade I 
Elaboração de Projetos 

Estágio em Arquivos Empresariais 
Organização e Métodos em Arquivos Empresariais 

Arquivos Históricos 

Arquivos Históricos 
Conservação e Restauração de Documentos 

Elaboração de Projetos 
Estágios em Arquivos Históricos 

Fundamentos de Sigilografia e Numismática 
Historiografia Brasileira 

Arquivos Médicos 

Arquivos Médicos 
Administração Hospitalar 

Conservação e Restauração de Documentos 
Elaboração de Projetos 

Estágio em Arquivos Médicos 
Legenda: as disciplinas em itálico possuíam algum tipo de abreviação ou rasura no documento original, 
sendo inferidas mediante comparação com o currículo vigente. 
Fonte: as disciplinas propostas pelo corpo discente do Curso em Arquivologia da UFF, no ano de 1986, 
foram organizadas em matérias pela autora.  
 

Na reunião de 4 de junho de 1987, foi formado um grupo de trabalho para avaliar as 

habilitações e as disciplinas quanto às ementas, à periodização e à carga horária. Para facilitar 

o trabalho de análise pela comissão discente, as disciplinas foram organizadas em quatro 

grupos, conforme segue:  

 Grupo 1: Documentação I, Introdução à Arquivologia e Metodologia da Pesquisa 

Documentária I;  
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 Grupo 2: Administração Racional de Documentos, Arquivos Correntes, Arquivos 

Intermediários, Arquivos Permanentes, Arquivos Especiais, Classificação e Indexação 

I e Classificação e Indexação II;  

 Grupo 3: Arquivos Médicos, Automação em Arquivos, Ética Profissional 

Arquivística, Microfilmagem Aplicada aos Arquivos e Recursos Humanos e 

Materiais; e  

 Grupo 4: Conservação e Restauração de Documentos, Diplomática e Paleografia. 

Por fim, na reunião de 12 de abril de 1988, o anteprojeto de reforma curricular foi 

apresentado para revisão do Colegiado do curso, no qual constavam quarenta e oito disciplinas 

obrigatórias, distribuídas pelos elementos: carga horária, período ideal na grade curricular, pré-

requisitos e correquisitos. As habilitações específicas foram excluídas, a fim de não limitar a 

formação do arquivista e a sua concomitante inserção no mercado de trabalho.  

Para fins de elucidação, esquematizamos essa matriz curricular no quadro seguinte. 

  



148 
 

Quadro 37 – Fluxograma da Proposta de Reforma Curricular do Curso de Arquivologia da UFF (1988) 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 
Disciplina Pré-Requisito CH Disciplina Pré-Requisito CH 

Introdução à Arquivologia - 60 Documentação I Introdução à Arquivologia 60 
Introdução à Administração - 60 Organização e Métodos I Introdução à Administração 60 
Língua Portuguesa XVII - 60 Língua Portuguesa XVIII Língua Portuguesa XVII 60 
Introdução à Comunicação - 60 Língua Estrangeira Instrumental I - 90 
Noções de Contabilidade - 60 Dinâmica de Grupo e Rel. Hum. III - 60 
Estudo dos Problemas Brasileiros I - 30 Estudo dos Problemas Brasileiros II Estudo dos Problemas Bras. I 30 
Prática Desportiva I - 30 Prática Desportiva II Prática Desportiva II 30 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 
Organização e Métodos II Organização e Métodos I 60 História Adm., Política e Social do Brasil - 90 
Introdução ao Direito - 45 Direito Notarial Introdução ao Direito 60 
Língua Estrangeira Instrumental II Língua Est. Instrum. I 90 Recursos Humanos e Materiais - 30 
Paleografia - 60 Diplomática Paleografia 60 

Classificação e Indexação I 
Documentação I 
Co. Administração de Documentos 

60 Classificação e Indexação II 
Administração de Documentos 
Classificação e Indexação I 
Co. Arquivos Correntes 

60 

Adm. de Documentos 
Documentação I 
Co. Classificação e Indexação I 

30 Arquivos Correntes 
Administração de Documentos 
Classificação e Indexação I 
Co. Classificação e Indexação II 

90 

Estatística I - 60 - - - 
5º PERÍODO 6º PERÍODO 

Arquivos Intermediários 
Arquivos Correntes 
Co. Arq. Permanentes 

30 Arquivos Especiais Arquivos Permanentes 90 

Arquivos Permanentes 
Arquivos Correntes 
Co. Arquivos Intermediários 

90 Sociologia Aplicada à Administração - 60 

Meios de Reprodução de Documentos - 60 Microfilmagem Aplicada aos Arquivos Meios de Reprodução de Docum. 60 
Introdução ao Computador II - 30 Automação de Arquivos Introdução ao Computador II 60 
Conservação e Restauração de Documentos Diplomática 60 Técnica de Pesquisa Histórica - 60 
Metodologia da Pesq. Documentária I Classificação e Indexação II 60 Administração de Projetos - 60 
História Regional do Brasil I Hist. Adm., Pol. e Soc. do Brasil 60 - - - 

7º PERÍODO 8º PERÍODO 
Direito Administrativo I - 60 Ética Profissional Arquivística Estágio Supervisionado em Arq. 30 
Arquivos Médicos - 60 Estágio em Arquivos Médicos Arquivos Médicos 90 
Estágio Supervisionado em Arquivos Arquivos Especiais 240 Estágio em Arquivos Empresariais Estágio Supervisionado em Arq. 90 
Administração Hospitalar - 60 Elaboração de Projetos - 60 

Legenda: Carga Horária (CH); Correquisito (Co.). Ajustes curriculares destacados em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Ata de reunião do Colegiado de 12 de abril de 1988.  
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Nos anos seguintes até o encerramento da vigência desse primeiro currículo pleno, 

ocorrido no segundo período letivo do ano de 1992, identificamos que foram realizados os 

seguintes ajustes: 

 Decisão nº 1, de 25 de janeiro de 1990: exclui as disciplinas obrigatórias Estudos de 

Problemas Brasileiros I e Estudos de Problemas Brasileiros II; e 

 Resolução nº 154, de 1992: exclui as disciplinas obrigatórias Prática Desportiva I e 

Prática Desportiva II. 

Fato interessante é que, durante a reunião de 13 de abril de 1990, foi sugerida a criação 

de um Departamento de Arquivologia, o que não foi concretizado. 

Por fim, sistematizamos o quadro abaixo com o comparativo entre as versões inicial e 

final do primeiro currículo pleno do Curso de Arquivologia da UFF (1979-1992), evidenciando 

os ajustes curriculares realizados. 

 

Quadro 38 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 1º Currículo Pleno da UFF 

(1979-1992) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Currículo 1  

(1979) 
Currículo 1  

(1992) 
Matérias Ciclo Básico CH CD P CH CD P 
Arquivo Introdução à Arquivologia 60 4 1º 60 4 1º 

Catalogação e 
Classificação 

Introdução à Classificação 60 4 3º 60 4 3º 

Computação Introdução ao Computador II 60 3 1º 60 3 1º 
Documentação Introdução à Documentação 60 4 1º 60 4 1º 

Educação Física 
Prática Desportiva I 30 1 1º - - - 
Prática Desportiva II 30 1 2º - - - 

Introdução à 
Administração 

Introdução à Administração 60 4 1º 60 4 1º 

Introdução à 
Comunicação 

Introdução à Comunicação 60 4 3º 60 4 3º 

Introdução ao 
Estudo da História 

Introdução ao Estudo da História I - - - 60 4 1º 
Introdução ao Estudo da História II 60 4 1º 60 4 2º 
Introdução ao Estudo da História III 60 4 2º - - - 

Introdução ao 
Estudo do Direito 

Introdução ao Estudo do Direito 
45 3 3º 45 3 3º 

Introdução ao Direito 

Língua Inglesa 

Língua Inglesa I 
90 6 2º 90 6 2º 

Língua Estrangeira Instrumental I 
Língua Inglesa II 

90 6 3º 90 6 3º 
Língua Estrangeira Instrumental II 

Língua Portuguesa 
Língua Portuguesa XVII 60 4 2º 60 4 2º 
Língua Portuguesa XVIII 60 4 3º 60 4 3º 

Noções de 
Contabilidade 

Noções de Contabilidade 60 4 2º 60 4 2º 

Noções de 
Estatística 

Estatística I 60 4 1º 60 4 1º 
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Organização e 
Métodos 

Organização e Métodos 60 4 2º 60 4 2º 

Matérias Ciclo Profissional CH CD P CH CD P 

Arquivo 

Arquivos Correntes e Intermediários 90 5 4º 90 5 4º 
Arquivos de Estabelecimentos 

Escolares 
165 6 8º 120 6 8º 

Arquivos Especiais 90 5 6º 90 5 6º 
Arquivos Médicos 165 6 8º 120 6 8º 

Arquivos Permanentes 90 5 5º 90 5 5º 
Microfilmagem Aplicada aos Arquivos 90 5 7º 90 5 7º 

Recursos Humanos e Materiais 60 4 7º 60 4 7º 
Bibliografia e 

Referência 
Metodologia da Pesquisa Documentária 

II 
60 4 5º 60 4 5º 

Conservação e 
Restauração de 

Documentos 

Conservação e Restauração de 
Documentos 

60 4 6º 60 4 6º 

Dinâmica de Grupo 
e Relações 
Humanas 

Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas III 

60 4 4º 60 4 4º 

Documentação Documentação I 60 4 4º 60 4 4º 
Educação Moral e 

Cívica 
Estudo dos Problemas Brasileiros I 30 2 5º - - - 
Estudo dos Problemas Brasileiros II 30 2 6º - - - 

Estágio 
Supervisionado 

Estágio em Arquivos de 
Estabelecimentos Escolares 

45 1 8º 90 2 8º 

Estágio em Arquivos Médicos 45 1 8º 90 2 8º 
Estágio Supervisionado II 180 4 7º 180 4 7º 

História 
Administrativa, 

Econômica e Social 
do Brasil 

História do Brasil I 60 4 4º 60 4 4º 
História do Brasil II 60 4 5º 60 4 5º 
História do Brasil III 60 4 6º 60 4 6º 

História Regional do Brasil I 60 4 7º 60 4 7º 
Meios de 

Reprodução de 
Documentos 

Meios de Reprodução de Documentos 60 4 6º 60 4 6º 

Notariado Direito Notarial 60 4 5º 60 4 5º 
Paleografia e 
Diplomática 

Paleografia 60 4 4º 60 4 4º 
Diplomática 60 4 5º 60 4 5º 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CH CD P CH CD P 

Antropologia 
Antropologia Brasileira Contemporânea - - - ? ? ? 

Antropologia I  - - - ? ? ? 
Cultura Brasileira - - - 60 4 ? 

Filosofia 

História da Filosofia I - - - ? ? ? 
História da Filosofia II - - - ? ? ? 
Introdução à Filosofia 

60 4 - 60 4 - 
Evolução do Pensamento Filosófico 

Fotografia Introdução à Fotografia 60 4 - ? ? ? 
Introdução ao 

Estudo da História 
Introdução ao Estudo da História III - - - 60 4 - 

Língua Francesa Língua Francesa 90 6 - - - - 
Metodologia e 

Técnica de 
Pesquisa 

Metodologia e Técnica de Pesquisa 60 4 - - - - 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 4 - - - - 

Política 
Organização Social e Política do Brasil - - - ? ? ? 

Relações Internacionais - - - ? ? ? 
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Teoria Sócio-Política Brasileira - - - ? ? ? 

Sociologia 

Introdução à Sociologia 60 4 - 60 4 - 
Sociologia da Burocracia - - - ? ? ? 

Sociologia da Comunicação - - - ? ? ? 
Sociologia do Conhecimento  - - - ? ? ? 

Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). O ponto de interrogação (?) indica 
que não foi possível obter os dados referentes à disciplina. Ajustes curriculares destacados por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 53/1978 e dos ajustes curriculares posteriores.  
 

O processo de reforma curricular continuou em andamento no âmbito do Colegiado 

do Curso, que realizou modificações no anteprojeto do currículo pleno e o aprovou na reunião 

do dia 31 de agosto de 1992. Fato é que a revisão curricular era considerada uma necessidade 

premente do curso, conforme vê-se na justificativa empregada para sua realização: 

Desde a sua criação em 1978, o Curso de Arquivologia da Universidade 
Federal Fluminense conserva o mesmo currículo, quando as teorias e a 
tecnologia se modificaram, no decorrer destes anos. O nosso currículo ainda 
enfoca os tratamentos de acervos documentais históricos e permanentes, em 
Instituições Arquivísticas Públicas, quando o mercado de trabalho, hoje, está 
totalmente voltado para os acervos documentais administrativos, nas idades 
corrente e intermediária, principalmente em instituições de caráter privado ou 
multinacionais. Pretende-se com essa reformulação sanar esta defasagem, no 
tempo e na qualidade do trabalho da Arquivologia (UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE, 1993, p. 2). 
 

Após cumprir os trâmites formais, o Conselho de Ensino e Pesquisa se manifestou a 

favor da reforma curricular, através da Resolução nº 84, de 5 de maio de 1993.  

O informativo do Centro de Estudos Gerais da UFF noticiava o feito para toda a 

comunidade acadêmica, afirmando que: 

Ao completar 15 anos de existência, o curso de Arquivologia da UFF promove 
uma reavaliação e implanta novo currículo. A partir desse semestre, os alunos 
já poderão usufruir de um curso mais atualizado e enriquecido com novas 
disciplinas voltadas para técnicas de recuperação da informação. Segundo a 
coordenadora do curso, Desireé Corrêa, esta reforma curricular procurou 
suprir as deficiências atuais com um ciclo básico coexistente, preparando o 
estudante para o ciclo profissional (GERAES, 1993, p. 4).  
 

O segundo currículo pleno (1993-2006) foi, então, instituído pela referida Resolução 

nº 84/1993, passando a ser composto por 44 disciplinas que totalizavam 3.030 horas e 180 

créditos, organizadas da seguinte maneira: 

 18 disciplinas obrigatórias no Ciclo Básico (1.125 horas/73 créditos); 

 20 disciplinas obrigatórias no Ciclo Profissional (1.320 horas/60 créditos); 

 1 Estágio Supervisionado obrigatório no Ciclo Profissional (225 horas/5 créditos); 

 2 disciplinas obrigatórias de Trabalho de Conclusão de Curso no Ciclo Profissional 

(120 horas/8 créditos); 
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 2 disciplinas optativas (120 horas/8 créditos); e 

 2 disciplinas eletivas (120 horas/8 créditos). 

A duração mínima, média e máxima para a conclusão do curso mudou para sete, oito 

e dezesseis períodos letivos, respectivamente. O turno foi alterado para integral, oferecendo 

aulas nos turnos manhã e noite. Já o número de sessenta vagas anuais foi mantido. 

Cabe destacar que um quadro de equivalências de disciplinas entre o antigo e o novo 

currículo pleno foi elaborado, cabendo aos alunos optarem pela permanência ou pela migração 

de matriz curricular (ver Quadro 46, p. 167). 

 

Quadro 39 – Distribuição das Disciplinas do 2º Currículo Pleno da UFF (1993) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Matérias Ciclo Básico CH CD P 

Arquivo 
Fundamentos Arquivísticos 60 4 2º 

Gestão de Documentos I 60 4 3º 
Catalogação e Classificação Fundamentos da Classificação 60 3 3º 

Computação Introdução à Informática I 60 3 3º 
Documentação Documentação I 60 4 1º 

Introdução à Administração Introdução à Administração 60 4 1º 

Introdução à Comunicação 
Introdução à Comunicação 60 4 1º 

Introdução à Teoria da Informação 60 4 2º 

Introdução ao Estudo da História 
Introdução ao Estudo da História I 60 4 2º 
Introdução ao Estudo da História II 60 4 3º 

Introdução ao Estudo do Direito Introdução ao Direito 45 3 3º 

Língua Inglesa 
Língua Estrangeira Instrumental I 90 6 1º 
Língua Estrangeira Instrumental II 90 6 2º 

Língua Portuguesa 
Língua Portuguesa XVII 60 4 1º 
Língua Portuguesa XVIII 60 4 2º 

Noções de Contabilidade Técnica Contábil 60 4 3º 
Noções de Estatística Estatística I 60 4 1º 

Organização e Métodos Organização e Métodos 60 4 2º 
Matérias Ciclo Profissional CH CD P 

Administração 
Administração de Projetos 60 4 6º 

Fundamentos da Administração Pública 60 4 4º 

Arquivo 

Administração de Programas Arquivísticos 90 5 7º 
Arquivos Permanentes 90 5 5º 

Automação em Arquivos 60 3 7º 
Documentos Especiais 90 5 6º 

Ética Profissional Arquivística 30 2 7º 
Gestão de Documentos II 90 5 4º 

Trabalho de Conclusão de Curso I 60 4 7º 
Trabalho de Conclusão de Curso II 60 3 8º 

Bibliografia e Referência Metodologia da Pesquisa Documentária I 60 3 5º 
Conservação e Restauração de 

Documentos 
Conservação e Restauração de Documentos 60 4 6º 

Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas 

Dinâmica de Grupo e Relações Humanas III 60 4 5º 

Documentação Representação Temática de Documentos I 90 6 4º 
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Representação Temática de Documentos III 60 3 6º 
Estágio Supervisionado Estágio Supervisionado – Arquivologia 225 5 8º 

História Administrativa, 
Econômica e Social do Brasil 

História do Brasil I 60 4 4º 
História do Brasil II 60 4 5º 
História do Brasil III 60 4 6º 

Meios de Reprodução de 
Documentos 

Reprodução de Documentos 90 5 6º 

Notariado Direito Notarial 60 4 4º 
Paleografia e Diplomática Diplomática e Paleografia 90 5 5º 

Matérias DISCIPLINAS OPTATIVAS CH CD P 
Computação Introdução à Informática II 60 4 - 

Fotografia 
Introdução à Fotografia 30 2 - 

Sistemas de Identidade Visual 30 2 - 
Filosofia Epistemologia e História das Ciências 30 2 - 

Língua Francesa Língua Estrangeira Instrumental V – Francês 60 4 - 
Metodologia e Técnica de Pesquisa Metodologia da Pesquisa Documentária II 60 4 - 

Sociologia Introdução à Sociologia 60 4 - 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução CEP nº 84/93.  
 

Nota-se que muitas disciplinas da matriz curricular anterior foram aproveitadas no 

processo de reforma curricular, tendo sofrido alterações na nomenclatura, na carga horária, no 

número de créditos e/ou na periodização atribuída na grade curricular. Assim, após a reforma 

curricular, identificamos: 

 Disciplinas obrigatórias mantidas com mesma nomenclatura, carga horária, número de 

créditos e periodização da grade curricular anterior: 

o Arquivos Permanentes (90 horas/5 créditos/5º período); 

o Conservação e Restauração de Documentos (60 horas/4 créditos/6º período); 

o Estatística I (60 horas/4 créditos/1º período); 

o História do Brasil I (60 horas/4 créditos/4º período); 

o História do Brasil II (60 horas/4 créditos/5º período); 

o História do Brasil III (60 horas/4 créditos/6º período); 

o Introdução à Administração (60 horas/4 créditos/1º período); 

o Introdução ao Direito (45 horas/3 créditos/3º período); 

o Organização e Métodos (60 horas/4 créditos/2º período); 

 Disciplinas obrigatórias mantidas com mesma nomenclatura, carga horária e número 

de créditos, mas alterada a periodização na grade curricular: 

o Dinâmica de Grupo e Relações Humanas III (do 4º para o 5º período); 

o Direito Notarial (do 5º período para o 4º quarto período); 

o Introdução à Comunicação (do 3º para o 1º primeiro período); 

o Introdução ao Estudo da História I (do 1º para 2º período); 
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o Introdução ao Estudo da História II (do 2º para o 3º período); 

o Língua Estrangeira Instrumental I (do 2º para o 1º período); 

o Língua Estrangeira Instrumental II (do 3º para o 2º período); 

o Língua Portuguesa XVII (do 2º para o 1º período); 

o Língua Portuguesa XVIII (do 3º para o 2º período); 

 Disciplinas obrigatórias do currículo anterior substituídas por equivalentes: 

o Arquivos Especiais (90 horas/5 créditos/6º período) por Documentos Especiais 

(90 horas/5 créditos/6º período); 

o Diplomática (60 horas/4 créditos/5º período) e Paleografia (60 horas/4 créditos/ 

4º período) por Diplomática e Paleografia (90 horas/5 créditos/5º período); 

o Estágio Supervisionado II (180 horas/4 créditos/7º período) por Estágio 

Supervisionado – Arquivologia (225 horas/5 créditos/8º período); 

o Introdução à Arquivologia (60 horas/4 créditos/1º período) por Fundamentos 

Arquivísticos (60 horas/4 créditos/2º período); 

o Introdução à Classificação (60 horas/4 créditos/3º período) por Fundamentos da 

Classificação (60 horas/3 créditos/3º período); 

o Introdução à Documentação (60 horas/4 créditos/1º período) por Documentação 

I (60 horas/4 créditos/1º período); 

o Introdução ao Computador II (60 horas/3 créditos/1º período) por Introdução à 

Informática I (60 horas/3 créditos/3º período); 

o Meios de Reprodução de Documentos (60 horas/4 créditos/6º período) por 

Reprodução de Documentos (90 horas/5 créditos/6º período); 

o Metodologia da Pesquisa Documentária II (60 horas/4 créditos/5º período) por 

Metodologia da Pesquisa Documentária I (60 horas/3 créditos/5º período); 

o Noções de Contabilidade (60 horas/4 créditos/2º período) por Técnica Contábil 

(60 horas/4 créditos/3º período); 

 Disciplinas obrigatórias do currículo anterior excluídas: 

o Arquivos Correntes e Intermediários (90 horas/5 créditos/4º período); 

o Arquivos de Estabelecimentos Escolares (120 horas/6 créditos/8º período); 

o Arquivos Médicos (120 horas/6 créditos/8º período); 

o Documentação I (60 horas/4 créditos/4º período); 

o Estágio em Arquivos de Estabelecimentos Escolares (90 horas/2 créditos/8º 

período); 

o Estágio em Arquivos Médicos (90 horas/2 créditos/8º período); 
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o História Regional do Brasil I (60 horas/4 créditos/7º período); 

o Microfilmagem Aplicada aos Arquivos (90 horas/5 créditos/7º período); 

o Recursos Humanos e Materiais (60 horas/4 créditos/7º período); 

 Disciplinas obrigatórias incluídas pela reforma curricular: 

o Administração de Programas Arquivísticos (90 horas/5 créditos/7º período); 

o Administração de Projetos (60 horas/4 créditos/6º período); 

o Automação em Arquivos (60 horas/3 créditos/7º período); 

o Ética Profissional Arquivística (30 horas/2 créditos/7º período); 

o Fundamentos da Administração Pública (60 horas/4 créditos/4º período); 

o Gestão de Documentos I (60 horas/4 créditos/3º período); 

o Gestão de Documentos II (90 horas/5 créditos/4º período); 

o Introdução à Teoria da Informação (60 horas/4 créditos/2º período); 

o Representação Temática de Documentos I (90 horas/6 créditos/4º período); 

o Representação Temática de Documentos III (60 horas/3 créditos/6º período); 

o Trabalho de Conclusão de Curso I (60 horas/4 créditos/7º período); 

o Trabalho de Conclusão de Curso II (60 horas/4 créditos/8º período). 

O quadro a seguir apresenta um comparativo entre as matrizes do primeiro (1979-

1992) e do segundo (1993) currículos plenos do curso, possibilitando a verificação dos ajustes 

curriculares acima descritos. 

 

Quadro 40 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 1º (1979-1992) e do 2º (1993) 

Currículo Pleno da UFF  

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS Currículo 1 
(1992) 

Currículo 2 
(1993) 

Matérias Ciclo Básico CH CD P CH CD P 

Arquivo 
Introdução à Arquivologia 60 4 1º - - - 
Fundamentos Arquivísticos - - - 60 4 2º 

Gestão de Documentos I - - - 60 4 3º 
Catalogação e 
Classificação 

Introdução à Classificação 60 4 3º - - - 
Fundamentos da Classificação - - - 60 3 3º 

Computação 
Introdução ao Computador II 60 3 1º - - - 

Introdução à Informática I - - - 60 3 3º 

Documentação 
Introdução à Documentação 60 4 1º - - - 

Documentação I - - - 60 4 1º 
Introdução à 

Administração 
Introdução à Administração 60 4 1º 60 4 1º 

Introdução à 
Comunicação 

Introdução à Comunicação 60 4 3º 60 4 1º 
Introdução à Teoria da Informação - - - 60 4 2º 

Introdução ao Estudo da 
História 

Introdução ao Estudo da História I 60 4 1º 60 4 2º 
Introdução ao Estudo da História II 60 4 2º 60 4 3º 
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Introdução ao Estudo do 
Direito 

Introdução ao Direito 45 3 3º 45 3 3º 

Língua Inglesa 
Língua Estrangeira Instrumental I 90 6 2º 90 6 1º 
Língua Estrangeira Instrumental II 90 6 3º 90 6 2º 

Língua Portuguesa 
Língua Portuguesa XVII 60 4 2º 60 4 1º 
Língua Portuguesa XVIII 60 4 3º 60 4 2º 

Noções de 
Contabilidade 

Noções de Contabilidade 60 4 2º - - - 
Técnica Contábil - - - 60 4 3º 

Noções de Estatística Estatística I 60 4 1º 60 4 1º 
Organização e Métodos Organização e Métodos 60 4 2º 60 4 2º 

Matérias Ciclo Profissional CH CD P CH CD P 

Administração 
Administração de Projetos - - - 60 4 6º 

Fundamentos da Administração 
Pública 

- - - 60 4 4º 

Arquivo 

Administração de Programas 
Arquivísticos 

- - - 90 5 7º 

Arquivos Correntes e Intermediários 90 5 4º - - - 
Arquivos de Estabelecimentos 

Escolares 
120 6 8º - - - 

Arquivos Especiais 90 5 6º - - - 
Documentos Especiais - - - 90 5 6º 

Arquivos Médicos 120 6 8º - - - 
Arquivos Permanentes 90 5 5º 90 5 5º 

Automação em Arquivos - - - 60 3 7º 
Ética Profissional Arquivística - - - 30 2 7º 

Gestão de Documentos II - - - 90 5 4º 
Microfilmagem Aplicada aos Arquivos 90 5 7º - - - 

Recursos Humanos e Materiais 60 4 7º - - - 
Trabalho de Conclusão de Curso I - - - 60 4 7º 
Trabalho de Conclusão de Curso II - - - 60 3 8º 

Bibliografia e 
Referência 

Metodologia da Pesquisa 
Documentária II 

60 4 5º - - - 

Metodologia da Pesquisa 
Documentária I 

- - - 60 3 5º 

Conservação e 
Restauração de 

Documentos 

Conservação e Restauração de 
Documentos 

60 4 6º 60 4 6º 

Dinâmica de Grupo e 
Relações Humanas 

Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas III 

60 4 4º 60 4 5º 

Documentação 

Documentação I 60 4 4º - - - 
Representação Temática de 

Documentos I 
- - - 90 6 4º 

Representação Temática de 
Documentos III 

- - - 60 3 6º 

Estágio Supervisionado 

Estágio Supervisionado II 180 4 7º - - - 
Estágio Supervisionado – Arquivologia - - - 225 5 8º 

Estágio em Arquivos de 
Estabelecimentos Escolares 

90 2 8º - - - 

Estágio em Arquivos Médicos 90 2 8º - - - 

História Administrativa, 
Econômica e Social do 

Brasil 

História do Brasil I 60 4 4º 60 4 4º 
História do Brasil II 60 4 5º 60 4 5º 
História do Brasil III 60 4 6º 60 4 6º 

História Regional do Brasil I 60 4 7º - - - 
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Meios de Reprodução 
de Documentos 

Meios de Reprodução de Documentos 60 4 6º - - - 
Reprodução de Documentos - - - 90 5 6º 

Notariado Direito Notarial 60 4 5º 60 4 4º 

Paleografia e 
Diplomática 

Paleografia 60 4 4º - - - 
Diplomática 60 4 5º - - - 

Diplomática e Paleografia - - - 90 5 5º 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). Alterações destacadas por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 1º Currículo Pleno (1979-1992) e da Resolução nº 84/1993.  
 

Aparentemente esse segundo currículo pleno não passou por alterações significativas 

durante a sua vigência. A análise das atas de reunião do Colegiado referente ao período pouco 

revelou, em razão de não terem sido localizados registros desses documentos entre os anos de 

1996 até fins de 2004, quando outra reforma curricular estava no cerne dos debates. 

Posto isso, listamos abaixo as sugestões e/ou ajustes identificados nas atas resultantes 

dos encontros do Colegiado entre os anos de 1993 e 1995: 

 Na reunião de 11 de novembro de 1993, foi sugerida a alteração da carga horária da 

disciplina Língua Estrangeira Instrumental (90 horas/6 créditos); 

 Na reunião de 21 de julho de 1994, foi aprovada a Resolução GGA nº 1/1994, que 

estabeleceu as normas de elaboração do trabalho de conclusão de curso; 

 Na reunião de 9 de novembro de 1994, foi discutida a possibilidade de inclusão das 

disciplinas optativas Arquivos Médicos, Fontes Bibliográficas I, História da Filosofia 

I, Introdução à Filosofia, Orientação de Leitura e Sociologia da Comunicação; e a 

manutenção das disciplinas do currículo anterior Epistemologia e História das 

Ciências, Fontes Bibliográficas I e Orientação de Leitura; e 

 Na reunião de 18 de setembro de 1995, foi sugerida a troca do nome da disciplina 

Direito Notarial por Documentação Notarial e Judiciária. 

A retomada das reuniões do Colegiado ocorreu no ano de 2004, devido à necessidade 

de apreciação e aprovação dos novos projetos políticos-pedagógicos formulados para os cursos 

de Arquivologia e de Biblioteconomia e Documentação, a partir de um núcleo comum de 

disciplinas. A proposta foi apresentada aos pares do Departamento de Ciência da Informação 

durante a reunião de 15 de novembro de 2004, tendo sido efetivamente aprovada pela Resolução 

nº 296/2006 (para o Curso de Biblioteconomia e Documentação) e pela Resolução nº 297/2006 

(para o Curso de Arquivologia).  

A segunda reforma curricular aconteceu como desdobramento dos debates iniciados 

por um grupo de trabalho, formado por membros do corpo discente Departamento de Ciência 

da Informação, em setembro do ano de 2001, sob a coordenação da professora Maria Odila 

Kahl Fonseca, que tinha como objetivo promover a congruência entre os projetos políticos-
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pedagógicos dos cursos de graduação em Arquivologia e em Biblioteconomia e Documentação, 

pautados numa perspectiva interdisciplinar com a Ciência da Informação. 

Nesse sentido, o recém-criado Departamento de Ciência da Informação (2000)  buscou 

estruturar um currículo de núcleo básico comum a ambos os cursos e alinhado com a proposta 

da pós-graduação em Ciência da Informação, de modo que: 

[...] sem interferir nas questões legais relacionadas ao exercício de ambas as 
profissões envolvidas, permitisse um aprofundamento das questões 
relacionadas à Ciência da Informação dentro dos cursos, além de um maior 
relacionamento acadêmico entre alunos e professores dos dois cursos. Em 
termos mais pragmáticos, a existência de um núcleo comum permitiria aos 
alunos a obtenção dos dois títulos em menos tempo, além de otimizar o tempo 
dos professores em sala de aula (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, Documento Síntese, [200-], p. 2). 
 

Para tanto, buscaram operacionalizar uma matriz curricular a partir da atribuição de 

carga horária e não de créditos, tentando evitar introduzir disciplinas com carga horária de 

noventa horas e fixar disciplinas de departamentos externos como obrigatórias, em razão destes 

não conseguirem atender à demanda de turmas para o curso e às especificidades das áreas29.  

Nesse contexto, é interessante notar que essa reforma curricular, diferentemente da 

anterior, não foi discutida no âmbito do Colegiado do Curso, mas sim do Departamento 

responsável por ambos os cursos de graduação. As reflexões foram estimuladas sobremaneira 

pela necessidade de adequar os cursos à política pedagógica da Universidade, que recomendava 

uma maior aproximação interdisciplinar e/ou transdisciplinar entre os currículos de áreas afins; 

pela articulação das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia num eixo comum 

disciplinar com a Ciência da Informação, promovida pelo MEC através da elaboração da Lei 

de Diretrizes e Base (LDB) e da Tabela de Áreas do Conhecimento (TAC); pela participação 

da UFF nas reuniões do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ); e pelas sugestões 

coletadas no “Seminário de Diretrizes Curriculares em Biblioteconomia e Documentação”, 

realizado no ano de 1998, e nos eventos posteriores realizados sobre o tema30. 

O terceiro currículo pleno (2007-) foi aprovado pela Resolução nº 297, de 29 de 

novembro de 2006, e se mantém até o momento, salvo alguns ajustes curriculares que serão 

tratados em breve.  

                                                 
29  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Departamento de Ciência da Informação. Comissão para 

estudo da reforma curricular. Documento síntese sobre a proposta de reforma curricular dos cursos de 
Arquivologia e Biblioteconomia e Documentação, de [200-]. Niterói, RJ, [200-]. 

30  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Colegiado do curso de Arquivologia. Projeto Pedagógico do 
Curso de Arquivologia, de 1993.Niterói, RJ, 1993. 
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A estrutura curricular foi totalmente reformulada pelo projeto político-pedagógico 

elaborado para esse fim, de modo que a carga horária total de 2.660 horas foi distribuída entre 

40 disciplinas e atividades complementares, conforme segue: 

 20 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Geral, comuns ao curso de 

Biblioteconomia e Documentação (1.230 horas); 

 2 disciplinas obrigatórias de Trabalho de Conclusão de Curso no Núcleo de Formação 

Geral (120 horas);  

 10 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Específica (600 horas); 

 5 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Complementar (350 horas); 

 2 disciplinas optativas (120 horas); e 

 1 Estágio Supervisionado obrigatório (120 horas), cuja carga horária é integralizada 

junto às atividades complementares; 

 Atividades complementares extracurriculares (120 horas), cumpridas através da 

participação em eventos acadêmicos e/ou profissionais, projetos de pesquisa, de 

extensão e/ou de monitoria, e/ou conclusão de disciplinas eletivas. 

No que tange às atividades acadêmicas, é importante frisar que totalizam uma carga 

horária de 240 horas, distribuída entre o estágio supervisionado (120 horas); a conclusão de 

uma disciplina eletiva (60 horas); e a participação em eventos acadêmicos e/ou profissionais, 

projetos de pesquisa, de extensão e/ou de monitoria, e/ou conclusão de disciplinas eletivas (60 

horas). 

A duração mínima, média e máxima para a conclusão do curso foi mantida em sete, 

oito e dezesseis períodos letivos. O turno permaneceu integral, sendo oferecidas aulas diurnas 

e noturnas. E a oferta anual de vagas aos alunos ingressantes aumentou para oitenta.  

A migração para o novo currículo por solicitação do aluno ficou condicionada à análise 

do plano de estudos pelo Colegiado do curso e a sua concomitante adaptação ao quadro de 

equivalências de disciplinas elaborado para esse fim (ver Quadro 46, p. 167). 

 

Quadro 41 – Distribuição das Disciplinas do 3º Currículo Pleno da UFF (2007) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Conteúdos de Estudos Núcleo de Formação Geral CH P 

Fundamentos Teóricos da 
Ciência da Informação 

Ética e Informação 60 7º 
Fundamentos Teóricos em Informação I 60 1º 
Fundamentos Teóricos em Informação II 60 2º 

Gestão da Informação e do 
Conhecimento 

Fontes de Informação Gerais e Especializadas 60 2º 
Representação da Informação 60 3º 

Metodologia da Pesquisa 
Metodologia da Pesquisa I 60 1º 
Metodologia da Pesquisa II 60 6º 
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Trabalho de Conclusão de Curso I 60 7º 
Trabalho de Conclusão de Curso II – Monografia 60 8º 

Organização e Tratamento 
da Informação 

Análise de Documentos 60 2º 
Análise Documentária e Recuperação da Informação 60 3º 

Laboratório de Linguagem Documentária Verbal 60 6º 
Linguagens Documentárias Notacionais 60 5º 

Normas e Padrões para o Tratamento e a Recuperação da 
Informação 

60 4º 

Políticas e Gestão de 
Unidades e Serviços de 

Informação 

Ação Cultural em Unidades de Informação 60 7º 
Aspectos Legais dos Processos Informacionais 60 3º 

Gestão de Unidades de Informação 60 2º 
Políticas Informacionais 60 5º 

Serviços de Referência e Informação I 60 3º 
Preservação e Conservação 

de Acervos 
Preservação e Conservação de Acervos Documentais 60 6º 

Reprodução de Documentos 60 8º 
Tecnologias em 

Informação 
Tecnologias da Informação 90 4º 

Conteúdos de Estudos Núcleo de Formação Específica CH P 
Fundamentos Teóricos da 

Arquivologia 
Fundamentos Arquivísticos I 60 1º 
Fundamentos Arquivísticos II 60 2º 

Gestão de Documentos 
Avaliação e Seleção de Documentos 60 5º 

Gestão de Documentos I 60 3º 
Gestão de Documentos II 60 4º 

Gestão de Instituições e 
Serviços Arquivísticos 

Arquivos Permanentes 60 6º 
Gestão de Instituições Arquivísticas 60 7º 

Gestão de Serviços Arquivísticos 60 6º 
Organização e Tratamento 

da Informação 
Diplomática I 60 4º 

Tecnologias da Informação Diplomática II 60 5º 
Conteúdos de Estudos Núcleo de Formação Complementar CH P 

Estatística Estatística Aplicada às Ciências Humanas 80 5º 
Filosofia Evolução do Pensamento Filosófico e Científico 60 1º 

Letras Língua Estrangeira Instrumental I 90 4º 
Língua Portuguesa Oficina de Textos 60 1º 

Sociologia Sociologia da Burocracia 60 7º 
Conteúdos de Estudos DISCIPLINAS OPTATIVAS CH P 

Artes 
Arte Brasileira I 60 - 

História da Arte II 60 - 
História da Arte III 60 - 

Comunicação Social História da Imprensa 60 - 
Gestão da Informação e do 

Conhecimento 
Tópicos Especiais em Estudos de Informação VII 60 - 
Tópicos Especiais em Estudos de Informação VIII 60 - 

Políticas e Gestão de 
Unidades e Serviços de 

Informação 
Leitura, Acervos e Ação Cultural 60 - 

Tecnologias em 
Informação 

Tópicos Especiais em Estudos de Informação III 60 - 

Legenda: Carga Horária (CH) e Período letivo (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 297/2006. 
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Essa matriz curricular se encontra vigente há pouco mais de uma década e, em razão 

disso, sofreu ajustes significativos para sua adequação às realidades acadêmica e profissional, 

conforme segue: 

 Resolução nº 165, de 28 de maio de 2008: 

o Altera a carga horária das disciplinas obrigatórias do Núcleo de Formação 

Complementar (de 350 horas para 320 horas) e das disciplinas optativas (de 120 

horas para 150 horas); 

 Resolução nº 11, de 13 de janeiro de 2010: 

o Altera a nomenclatura da disciplina obrigatória Evolução do Pensamento 

Filosófico e Científico para Introdução à Filosofia; 

 Resolução nº 326, de 11 de agosto de 2010: 

o Altera o nomenclatura das disciplinas obrigatórias Análise Documentária e 

Recuperação da Informação para Análise Documentária e Recuperação da 

Informação I; e Laboratório de Linguagem Documentária Verbal para 

Laboratório de Linguagem Documentária Verbal I; 

 Resolução nº 29, de 11 de fevereiro de 2015: 

o Inclui a disciplina optativa Classificação em Arquivos;  

 Resolução nº 32, de 11 de fevereiro de 2015: 

o Substitui a disciplina obrigatória Estatística Aplicada às Ciências Humanas por 

Estatística Básica para as Ciências Humanas II; e 

 Resolução nº 175, de 4 de maio de 2016: 

o Exclui as disciplinas obrigatórias Ação Cultural em Unidades de Informação, 

Gestão de Instituições Arquivísticas e Gestão de Serviços Arquivísticos;  

o Inclui as disciplinas obrigatórias Descrição Arquivística (60 horas/8º período);e 

Gestão de Instituições e Serviços Arquivísticos (60 horas/5º período);  

o Inclui como obrigatória a disciplina optativa Classificação em Arquivos (60 

horas/5º período); 

o Altera a carga horária das atividades acadêmicas complementares (de 240 horas 

para 260 horas).  

 Resolução nº 339, de 16 de agosto de 2017: 

o Inclui as disciplinas optativas Arquivos Pessoais e Paleografia Aplicada – 

Séculos XVII-XIX;  
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 Resolução nº 413, de 5 de setembro de 2018: 

o Altera o nomenclatura da disciplina obrigatória Estatística Básica Aplicada às 

Ciências Humanas I para Estatística Geral.  

A partir do cotejamento entre as matrizes curriculares dos anos de 2007 e 2018, 

notamos que, também, ocorreu a: 

 Alteração da nomenclatura, carga horária, número de créditos e/ou periodização das 

disciplinas: 

o Análise Documentária e Recuperação da Informação I (do 3º para o 4º período); 

o Arquivos Permanentes (do 6º para o 7º período); 

o Avaliação e Seleção de Documentos (do 5º para o 6º período); 

o Avaliação e Seleção de Documentos para Avaliação de Documentos; 

o Reprodução de Documentos (do 8º para o 7º período); 

o Língua Estrangeira Instrumental (de 90 horas/4º período para 60 horas/3º 

período). 

o Tecnologias da Informação (de 90 horas para 60 horas); 

Por fim, esquematizamos o quadro abaixo com o comparativo entre a matriz curricular 

aprovada pela Resolução n° 297/2006 e a versão atual do ano de 2019, destacando os ajustes 

curriculares realizados até o momento. 

 

Quadro 42 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 3º Currículo Pleno da UFF 

(2007-2019) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Currículo 

(2007) 
Currículo 

(2019) 
Conteúdos de Estudos Núcleo de Formação Geral CH P CH P 
Fundamentos Teóricos 

da Ciência da 
Informação 

Ética e Informação 60 7º 60 7º 
Fundamentos Teóricos em Informação I 60 1º 60 1º 
Fundamentos Teóricos em Informação II 60 2º 60 2º 

Gestão da Informação e 
do Conhecimento 

Fontes de Informação Gerais e Especializadas 60 2º 60 2º 
Representação da Informação 60 3º 860 3º 

Metodologia da 
Pesquisa 

Metodologia da Pesquisa I 60 1º 60 1º 
Metodologia da Pesquisa II 60 6º 60 6º 

Trabalho de Conclusão de Curso I 60 7º 60 7º 
Trabalho de Conclusão de Curso II – 

Monografia 
60 8º 60 8º 

Organização e 
Tratamento da 

Informação 

Análise de Documentos 60 2º 60 2º 
Análise Documentária e Recuperação da 

Informação 
60 3º 60 4º 

Laboratório de Linguagem Documentária 
Verbal 

60 6º 60 6º 

Linguagens Documentárias Notacionais 60 5º 60 5º 
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Normas e Padrões para o Tratamento e a 
Recuperação da Informação 

60 4º 60 4º 

Políticas e Gestão de 
Unidades e Serviços de 

Informação 

Ação Cultural em Unidades de Informação 60 7º - - 
Aspectos Legais dos Processos Informacionais 60 3º 60 3º 

Gestão de Unidades de Informação 60 2º 60 2º 
Políticas Informacionais 60 5º 60 5º 

Serviços de Referência e Informação I 60 3º 60 3º 
Preservação e 

Conservação de 
Acervos 

Preservação e Conservação de Acervos 
Documentais 

60 6º 60 6º 

Reprodução de Documentos 60 8º 60 7º 
Tecnologias em 

Informação 
Tecnologias da Informação 90 4º 60 4º 

Conteúdos de Estudos Núcleo de Formação Específica CH P CH P 
Fundamentos Teóricos 

da Arquivologia 
Fundamentos Arquivísticos I 60 1º 60 1º 
Fundamentos Arquivísticos II 60 2º 60 2º 

Gestão de Documentos 

Avaliação e Seleção de Documentos 
60 5º 60 6º 

Avaliação de Documentos 
Classificação em Arquivos - - 60 5º 
Gestão de Documentos I 60 3º 60 3º 
Gestão de Documentos II 60 4º 60 4º 

Gestão de Instituições e 
Serviços Arquivísticos 

Arquivos Permanentes 60 6º 60 7º 
Descrição Arquivística - - 60 8º 

Gestão de Instituições Arquivísticas 60 7º - - 
Gestão de Serviços Arquivísticos 60 6º - - 

Gestão de Instituições e Serviços Arquivísticas - - 60 6º 
Organização e 
Tratamento da 

Informação 
Diplomática I 60 4º 60 4º 

Tecnologias da 
Informação 

Diplomática II 60 5º 60 5º 

Conteúdos de Estudos Núcleo de Formação Complementar CH P CH P 

Estatística 
Estatística Aplicada às Ciências Humanas 

80 5º 60 5º 
Estatística Aplicada às Ciências Humanas II 

Filosofia 
Evolução do Pensamento Filosófico e 

Científico 60 1º 60 1º 
Introdução à Filosofia 

Letras Língua Estrangeira Instrumental I 90 4º 60 3º 
Língua Portuguesa Oficina de Textos 60 1º 60 1º 

Sociologia Sociologia da Burocracia 60 7º 60 7º 
Legenda: Carga Horária (CH) e Período letivo (P). Ajustes curriculares destacados por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 297/2006 e 3º Currículo Pleno /Versão 4 (2019). 
 

Cabe aqui ressaltar que outros esforços têm sido mobilizados em prol de uma 

reestruturação curricular. Para tanto, uma Comissão docente (Ana Célia Rodrigues, Clarissa 

Moreira dos Santos Schmidt, Margareth da Silva e Renato de Mattos) foi formada para realizar 

uma revisão do currículo pleno vigente no curso, por meio da Determinação de Serviço GGA 

nº 6, de 8 de novembro de 2017.  

Nesse sentido, uma primeira reunião com o corpo discente e egressos do curso foi 

promovida na data de 8 de maio de 2018, sob o título “Currículo do Curso de Arquivologia da 
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UFF: análises e perspectivas”, no decorrer do evento “III Semana de Arquivologia da UFF”. 

As propostas aventadas pelos presentes, que somavam cinquenta e três ingressos e seis egressos, 

foram compiladas num documento preliminar pelo Centro Acadêmico. 

Dentre as críticas e/ou sugestões coletadas, destacamos as seguintes: 

 

Quadro 43 – Proposta Discente para Reforma Curricular na UFF (2018) 

As disciplinas de tronco-comum focalizam mais a 
formação em Biblioteconomia, sendo preciso rever 
a sua quantidade e o seu conteúdo. 

O número de disciplinas optativas deve ser 
aumentado, assim como a prática de pesquisa. 

O currículo deve ser aberto para que o discente 
possa se aprofundar numa área específica 

O curso de Arquivologia não proporciona o 
diálogo necessário com a Ciência da 
Informação 

Necessidade de incluir disciplinas das áreas de 
Administração, Direito, Empreendedorismo e 
Inovação, História e Tecnologia da Informação. 

Necessidade de incluir disciplinas de 
laboratório em Descrição, Classificação, 
Gestão de Documentos e Preservação. 

As disciplinas Análise Documentária e 
Recuperação da Informação, Linguagem 
Documentária Notacional, Linguagem 
Documentária Verbal e Serviço de Referência I  
não contemplam conteúdos voltados aos arquivos. 

Os pré-requisitos entre disciplinas deve ser 
repensado, como no caso de Gestão de 
Documentos I e Classificação em Arquivos. 

O conteúdo da disciplina Aspectos Legais dos 
Processos Informacionais deve ser revisto, pois não 
abrange a legislação necessária à 
profissionalização do arquivista. 

O conteúdo da disciplina Arquivos 
Permanentes deve ser revisto, pois não 
considera o usuário de arquivos. 

A disciplina Normas e Padrões para Tratamento e 
Recuperação da Informação ministra conteúdos 
simultâneos de arquivos e bibliotecas, devendo ser 
dividida em duas ou fundida com a disciplina 
Descrição Arquivística. 

A disciplina Sociologia da Burocracia se mostra 
insatisfatória quanto ao conteúdo e ao 
professor, podendo ser substituída por 
disciplinas de introdução à administração e 
fundamentos da gestão pública. 

O conteúdo da disciplina Tecnologias da 
Informação deve ser revisto, pois não aborda os 
arquivos digitais. 

A disciplina Introdução à Filosofia pode ser 
direcionada à Filosofia da Ciência da 
Informação. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do Documento preliminar feito pelo Centro Acadêmico do Curso 
de Arquivologia. 
 
 

Por fim, elucidamos que os três currículos plenos estabelecidos desde a criação do 

Curso de Arquivologia da UFF estão sistematizados a seguir pelos seguintes elementos: período 

acadêmico ideal, carga horária individual, pré-requisitos, correquisitos e eixo disciplinar a que 

pertencem. O Quadro 44 (p. 165) demonstra a estrutura curricular estabelecida concomitante à 

criação do curso e as alterações sofridas até o ano de 1992. O Quadro 45 (p. 166) apresenta o 

segundo currículo pleno, resultante da reforma curricular ocorrida no ano de 1993 e dos ajustes 

posteriores. O Quadro 46 (p. 167) mostra o currículo pleno atual implementado em 2007, sendo 

produto final dos ajustes realizados até o ano de 2019. E, por fim, o Quadro 47 (p. 168) traça 

um comparativo entre as disciplinas de todos os currículos vigentes.  
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Quadro 44 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso em Arquivologia da UFF (1979-1992) 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 
Disciplina Pré-Requisito CH Ciclo Disciplina Pré-Requisito CH Ciclo 

Introdução à Arquivologia -  60 B Língua Portuguesa XVII - 60 B 
Introdução à Documentação - 60 B Língua Estrangeira Instrumental I - 90 B 
Introdução à Administração - 60 B Organização e Métodos Introd. à Administração 60 B 
Introdução ao Estudo da História I - 60 B Introdução ao Estudo da História II Introd. ao Est. da Hist. I 60 B 
Estatística I - 60 B Noções de Contabilidade - 60 B 
Introdução ao Computador II - 60 B - - - - 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 
Introdução à Classificação Introd. à Arquivologia 60 B Paleografia - 60 P 
Introdução à Comunicação - 60 B História do Brasil I - 60 P 
Introdução ao Direito - 45 B Documentação I Introd. à Documentação 60 P 
Língua Portuguesa XVIII Língua Portuguesa XVII 60 B Dinâmica de Grupo e Rel. Hum. III - 60 P 
Língua Estrangeira Instrumental II Língua Est. Instrumental I 90 B Arquivos Correntes e Intermediários Introd.à Classificação 

Organização e Métodos 
90 P 

5º PERÍODO 6º PERÍODO 
Arquivos Permanentes Arquivos Correntes e 

Intermediários 
90 P Conservação e Restauração de 

Documentos 
- 60 P 

Diplomática Paleografia 60 P Arquivos Especiais Arquivos Permanentes 90 P 
História do Brasil II História do Brasil I 60 P História do Brasil III História do Brasil II 60 P 
Metodologia da Pesq. Documentária II Documentação I 60 P Meios de Reprodução de Documentos - 60 P 
Direito Notarial Introdução ao Direito 60 P - - - - 

7º PERÍODO 8º PERÍODO 
Estágio Supervisionado II Arquivos Especiais 180 P Arquivos Médicos Recursos Hum. e Materiais 

Co. Estág. Arq. Médicos 
120 P 

Microfilmagem Aplicada aos Arquivos Meios de Reprod. de Doc. 
Co. Recur. Hum. e Mat. 

90 P Estágio em Arquivos Médicos Estág. Supervisionado II 
Co. Arquivos Médicos 

90 P 

Recursos Humanos e Materiais Arquivos Especiais 
Co. Microfilm. Apl. Arq. 

60 P Arquivos de Estabelecimentos 
Escolares 

Recursos Hum. e Materiais 
Co. Estág. Arq. Estab. Esc. 

120 P 

História Regional do Brasil I História do Brasil III 60 P Estágio em Arquivos de 
Estabelecimentos Escolares 

Estág. Supervisionado II 
Co. Arq. Estab. Esc. 

90 P 

Legenda: Carga Horária (CH); Correquisito (Co); Disciplina de Ciclo Básico (B) e de Ciclo Profissional (P).  
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 53/1978 e dos ajustes curriculares posteriores.  
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Quadro 45 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso em Arquivologia da UFF (1993-2006) 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 
Disciplina Pré-Requisito CH Ciclo Disciplina Pré-Requisito CH Ciclo 

Documentação I - 60 B Fundamentos Arquivísticos Documentação I 60 B 
Introdução à Comunicação - 60 B Introdução à Teoria da Informação Introd. à Comunicação 60 B 
Estatística I - 60 B Introdução ao Estudo da História I - 60 B 
Língua Portuguesa XVII - 60 B Língua Portuguesa XVIII Língua Portuguesa XVII 60 B 
Língua Estrangeira Instrumental I - 90 B Língua Estrangeira Instrumental II Língua Est. Instrum. I 90 B 
Introdução à Administração - 60 B Organização e Métodos Introd. à Administração 60 B 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 
Fundamentos da Classificação Documentação I 60 B Representação Temática de Documentos I Fund. da Classificação 90 P 
Gestão de Documentos I Fund. Arquivísticos 60 B Gestão de Documentos II Gestão de Documentos I 90 P 
Introdução ao Estudo da História II Introd. ao Est. da Hist. I 60 B História do Brasil I Introd. ao Est. da Hist. II 60 P 
Introdução ao Direito - 45 B Direito Notarial Introdução ao Direito 60 P 
Técnica Contábil - 60 B Fundamentos da Administração Pública Org. e Métodos 60 P 
Introdução à Informática I - 60 B - - - - 

5º PERÍODO 6º PERÍODO 
Metodologia da Pesquisa Documentária I - 60 P Representação Temática de Documentos 

III  
Repres. Tem. de Doc. I 60 P 

Arquivos Permanentes Gestão de Documentos II 90 P Documentos Especiais Arquivos Permanentes 90 P 
Diplomática e Paleografia - 90 P Reprodução de Documentos em Arquivos  - 90 P 
História do Brasil II História do Brasil I 60 P História do Brasil III História do Brasil II 60 P 
Dinâmica de Grupo e Relações Humanas 
III 

- 60 P Conservação e Restauração de 
Documentos 

Diplomática e Paleografia 60 P 

- - - - Administração de Projetos Met. da Pesq. Docum. I 60 P 
7º PERÍODO 8º PERÍODO 

Administração de Programas 
Arquivísticos 

Adm. de Projetos 90 P Trabalho de Conclusão de Curso II Trabalho de Conclusão de 
Curso I 

60 P 

Automação de Arquivos Introd. à Informática I 60 P Estágio Supervisionado Documentos Especiais 225 P 
Trabalho de Conclusão de Curso I Adm. de Projetos 60 P - - - - 
Ética Profissional Arquivística - 30 P - - - - 

Legenda: Carga Horária (CH); Disciplina de Ciclo Básico (B) e de Ciclo Profissional (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 84/1993 e dos ajustes curriculares posteriores. 
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Quadro 46 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso em Arquivologia da UFF (2007-) 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 
Disciplina Pré-Requisito CH Núcleo Disciplina Pré-Requisito CH Núcleo 

Fundamentos Teóricos em Informação I - 60 G Fundamentos Teóricos em 
Informação II 

Fundamentos Teóricos em 
Informação I 

60 G 

Fundamentos Arquivísticos I - 60 E Fundamentos Arquivísticos II Fundamentos Arquivísticos I 60 E 
Metodologia da Pesquisa I - 60 G Análise de Documentos - 60 G 
Introdução à Filosofia - 60 C Gestão de Unidade de Informação - 60 G 
Oficina de Textos - 60 C Fontes de Info. Gerais e Espec. - 60 G 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 
Gestão de Documentos I Fundamentos Arquivísticos II 60 E Gestão de Documentos II Gestão de Documentos I 60 E 
Serviços de Referência e Info. I - 60 G Diplomática I Gestão de Documentos I 60 E 
Representação da Informação Análise de Documentos 60 G Tecnologias da Informação - 90 G 
Aspectos Legais dos Processos 
Informacionais 

- 60 G Normas e Padrões para Tratamento e 
Recuperação da Informação 

- 60 G 

Língua Estrangeira Instrumental I - 60 C Análise Documentária e 
Recuperação da Informação I 

Análise de Documentos 
Representação da Informação 

60 G 

5º PERÍODO 6º PERÍODO 
Classificação em Arquivos Gestão de Documentos II 60 E Avaliação de Documentos Classificação em Arquivos 

Diplomática II 
60 E 

Políticas Informacionais - 60 G Metodologia da Pesquisa II Metodologia da Pesquisa I 60 G 
Linguagens Documentárias Notacionais Representação da Informação 60 G Laboratório de Linguagem 

Documentária Verbal I 
Análise Doc. e Rec. da Info. I 
Ling. Doc. Notacionais 

60 G 

Diplomática II Diplomática I 
Gestão de Documentos II 

60 E Gestão de Instituições e Serviços 
Arquivísticos 

Classificação em Arquivos 
Diplomática II 

60 E 

Estatística Geral - 80 C Preservação e Conservação de 
Acervos Documentais 

- 60 G 

7º PERÍODO 8º PERÍODO 
Trabalho Conclusão de Curso I Metodologia da Pesquisa II 60 G Trabalho de Conclusão de Curso II Trabalho Conclusão de Curso I 60 G 
Arquivos Permanentes Avaliação de Documentos 

Normas e Padrões para Trat. e 
Rec. da Informação 
Gestão de Inst. e Serv. Arq. 

60 E Descrição Arquivística Arquivos Permanentes 60 E 

Ética e Informação - 60 G - - - - 
Reprodução de Documentos - 60 G - - - - 
Sociologia da Burocracia - 60 C - - - - 

Legenda: Carga Horária (CH); Disciplina de Núcleo Complementar (C), Núcleo Específico (E) e Núcleo Geral (G). 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Resolução nº 297/2006 e dos ajustes curriculares posteriores. 
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Quadro 47 – Comparativo dos Currículos Plenos do Curso em Arquivologia da UFF 

Matéria 

1ª Proposta de Currículo Mínimo 1º Currículo Pleno 2º Currículo Pleno 3º Currículo Pleno 

Relatório da Comissão/77 
CH: 3.000h/171 créditos 

Res. CEP nº 53/78 
CH: 2.985h/170 créditos 

Res. CEP nº 84/93 
CH: 3.030h/180 créditos 

Res. CEP nº 297/06 
CH: 2.660h Res. CEP nº 12/83 e outros 

CH: 2.865h/170 créditos 
 

Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina 

Administração 
- - Administração de Projetos 

Gestão de Instituições 
Arquivísticas 

- - 
Fundamentos da Administração 

Pública 
Sociologia da Burocracia 

Antropologia 

- Cultura Brasileira - - 
- Antropologia I - - 

- 
Antropologia Brasileira 

Contemporânea 
- - 

Arquivo 

Introdução à Arquivologia Introdução à Arquivologia Fundamentos Arquivísticos Fundamentos Arquivísticos I 
- - Gestão de Documentos I Gestão de Documentos I 

Arquivos Correntes e Intermediários Arquivos Correntes e Intermediários Gestão de Documentos II Gestão de Documentos II 
Arquivos Permanentes Arquivos Permanentes Arquivos Permanentes Arquivos Permanentes 

Arquivos Especiais Arquivos Especiais Documentos Especiais Análise de Documentos 
Microfilmagem Aplicada aos 

Arquivos 
Microfilmagem Aplicada aos 

Arquivos 
Reprodução de Documentos em 

Arquivos 
Reprodução de Documentos 

Recursos Humanos e Materiais Recursos Humanos e Materiais Adm. de Projetos - 
Arquivos Médicos Arquivos Médicos - - 

Arquivos de Estabelecimentos 
Escolares 

Arquivos de Estabelecimentos 
Escolares 

- - 

- - - Arquivos Pessoais 
- - Ética Profissional Arquivística Ética e Informação 
- - Automação em Arquivos Tecnologias da Informação 

- - 
Administração de Programas 

Arquivísticos 
Gestão de Serviços Arquivísticos 

Gestão de Inst. Arquivísticas 
- - Trabalho de Conclusão de Curso I Trab. de Conclusão de Curso I 
- - Trabalho de Conclusão de Curso II Trab. de Conclusão de Curso II 

Artes 
- - - Arte Brasileira III 
- - - História da Arte I 
- - - História da Arte I 

Bibliografia e 
Referência 

Metodologia da Pesquisa 
Documentária II 

Metodologia da Pesquisa 
Documentária II 

Metodologia da Pesquisa 
Documentária I 

Metodologia da Pesquisa I 
Metodologia da Pesquisa II 
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Catalogação e 
Classificação 

Introdução à Classificação Introdução à Classificação Fundamentos da Classificação Representação da Informação 

Computação 
Introdução ao Computador II Introdução ao Computador II Introdução à Informática I Tecnologias da Informação 

- - Introdução à Informática II - 
Comunicação Social - - - História da Imprensa 

Conservação e 
Restauração de 

Documentos 

Conservação e Restauração de 
Documentos 

Conservação e Restauração de 
Documentos 

Conservação e Restauração de 
Documentos 

Preservação e Conservação de 
Acervos Documentais 

Dinâmica de Grupo e 
Relações Humanas 

Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas III 

Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas III 

Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas III 

- 

Documentação 

Introdução à Documentação Introdução à Documentação Documentação I - 

Documentação I Documentação I 
Representação Temática de 

Documentos I 
- 

- - 
Representação Temática de 

Documentos III 
- 

Educação Física 
Prática Desportiva I e II Prática Desportiva I e II - - 

Prática Desportiva II Prática Desportiva II - - 
Educação Moral e 

Cívica 
Estudo de Problemas Brasileiros I Estudo de Problemas Brasileiros I - - 
Estudo de Problemas Brasileiros II Estudo de Problemas Brasileiros II - - 

Estágio Supervisionado 

Estágio Supervisionado Estágio Supervisionado Estágio Supervisionado Estágio Supervisionado 
Estágio em Arquivos Médicos Estágio em Arquivos Médicos ou 

Estágio em Arquivos de 
Estabelecimentos Escolares 

- - 
Estágio em Arquivos de 

Estabelecimentos Escolares 
- - 

Filosofia 
Introdução à Filosofia Introdução à Filosofia Epistem. e História das Ciências - 

- História da Filosofia I e II - - 
- Evolução do Pensamento Filosófico - Introdução à Filosofia 

Fotografia 
Introdução à Fotografia Introdução à Fotografia Introdução à Fotografia - 

- - Sistemas de Identidade Visual - 
Fundamentos Teóricos 

da Arquivologia 
   Fundamentos Arquivísticos I 
   Fundamentos Arquivísticos II 

Fundamentos Teóricos 
da Ciência da 
Informação 

- - - Ética e Informação 

- - - 
Fundamentos Teóricos em 

Informação I 

- - - 
Fundamentos Teóricos em 

Informação II 
Comunicação Social - - - História da Imprensa 

Gestão da Informação 
e do Conhecimento 

- - - 
Fontes de Informação Gerais e 

Especializadas 
- - - Representação da Informação 
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- - - 
Tópicos Especiais em Estudos da 

Informação VII 

- - - 
Tópicos Especiais em Estudos da 

Informação VIII 

Gestão de Documentos 
- - - 

Avaliação e Seleção de 
Documentos 

- - - Gestão de Documentos I 
- - - Gestão de Documentos II 

Gestão de Instituições e 
Serviços Arquivísticos 

- - - Arquivos Permanentes 

- - - 
Gestão de Instituições 

Arquivísticas 
- - - Gestão de Serviços Arquivísticos 

História 
Administrativa, 

Econômica e Social do 
Brasil 

História do Brasil I História do Brasil I História do Brasil I - 
História do Brasil II História do Brasil II História do Brasil II - 
História do Brasil III História do Brasil III História do Brasil III - 

História Regional do Brasil I História Regional do Brasil I - - 
Introdução à 

Administração Introdução à Administração Introdução à Administração Introdução à Administração - 

Introdução à 
Comunicação 

Introdução à Comunicação Introdução à Comunicação Introdução à Comunicação - 

- - Introdução à Teoria da Informação 
Fundamentos Teóricos da 

Informação 

Introdução ao Estudo 
da História 

- Introdução ao Estudo da História I Introdução ao Estudo da História I - 
Introdução ao Estudo da História II Introdução ao Estudo da História II Introdução ao Estudo da História II - 
Introdução ao Estudo da História III Introdução ao Estudo da História III - - 

Introdução ao Estudo 
do Direito 

Instituições de Direito Introdução ao Estudo do Direito Introdução ao Direito 
Aspectos Legais dos Processos 

Informacionais 
 Introdução ao Direito   

Língua Francesa 
Língua Francesa Instrumental I Língua Francesa Língua Estrangeira Instrumental V - 
Língua Francesa Instrumental II - - - 

Língua Inglesa 
Língua Inglesa Instrumental I 

Língua Inglesa I 
Língua Estrangeira Instrumental I 

Língua Estrangeira 
Instrumental I Língua Estrangeira Instrumental I 

Língua Inglesa Instrumental II 
Língua Inglesa II 

Língua Estrangeira Instrumental II - 
Língua Estrangeira Instrumental II 

Letras 

Língua Portuguesa 
Língua Portuguesa XVII Língua Portuguesa XVII Língua Portuguesa XVII Oficina de Textos 
Língua Portuguesa XVIII Língua Portuguesa XVIII Língua Portuguesa XVIII - 

Meios de Reprodução 
de Documentos 

Meios de Reprodução de 
Documentos 

Meios de Reprodução de 
Documentos 

Reprodução de Documentos em 
Arquivos* 

Reprodução de Documentos 

Metodologia da 
Pesquisa 

- - - Metodologia da Pesquisa I 
- - - Metodologia da Pesquisa II 
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- - - Trab. de Conclusão de Curso I 
- - - Trab. de Conclusão de Curso II 

Metodologia e Técnica 
da Pesquisa 

Metodologia e Técnica da Pesquisa Metodologia e Técnica da Pesquisa - - 
Métodos e Técnicas de Pesquisa Métodos e Técnicas de Pesquisa - - 

- - 
Metodologia da Pesquisa 

Documentária II 
Metodologia da Pesquisa 

Documentária I 
Noções de 

Contabilidade 
Noções de Contabilidade Noções de Contabilidade Técnica Contábil - 

Noções de Estatística 
Estatística I Estatística I Estatística I Estatística Geral 

Estatística 

Notariado Direito Notarial Direito Notarial Direito Notarial 
Aspectos Legais dos Processos 

Informacionais 
Organização e 

Métodos 
Organização e Métodos Organização e Métodos Organização e Métodos 

*Gestão de Unidades de 
Informação 

Organização e 
Tratamento da 

Informação 

- - - Análise de Documentos 

- - - Análise Documentária e 
Recuperação da Informação 

- - - Laboratório de Linguagem Verbal 

- - - Linguagens Documentárias 
Notacionais 

- - - 
Normas e Padrões para 

Tratamento e Recuperação da 
Informação 

- - - Diplomática I 

Paleografia e 
Diplomática 

Paleografia Paleografia 
Diplomática e Paleografia 

Diplomática I 
Diplomática II Diplomática Diplomática 

- - - 
Paleografia Aplicada – Séculos 

XVII-XIX 

Política 
- Org. Social e Política do Brasil - - 
- Teoria Sócio-Política Brasileira - - 
- Relações Internacionais - - 

Políticas e Gestão de 
Unidades e Serviços de 

Informação 

- - - 
Ação Cultural em Unidades de 

Informação 

- - - 
Aspectos Legais dos Processos 

Informacionais 
- - - Gestão de Unidades de Informação 
- - - Políticas Informacionais 

- - - 
Serviços de Referência em 

Informação I 
- - - Leitura, Acervos e Ação Cultural 
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Preservação e 
Conservação de 

Acervos 

- - - 
Preservação e Conservação de 

Acervos 
- - - Reprodução de Documentos 

Sociologia 

Introdução à Sociologia Introdução à Sociologia Introdução à Sociologia Introdução à Sociologia 
- Sociologia da Burocracia - Sociologia da Burocracia 
- Sociologia do Conhecimento - - 
- Sociologia da Comunicação - - 

Tecnologias em 
Informação 

- - - Tecnologias da Informação 
- - - Diplomática II 

- - - 
Tópicos Especiais em Estudos de 

Informação III 
Legendas: equivalências destacadas em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora.
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3.3.3 Programas de Ensino das Disciplinas 

 

O panorama histórico anterior permitiu a constatação de que, ao longo dos quarenta e 

um anos de existência do Curso de Arquivologia da UFF, vigoraram três currículos plenos 

(1979-1992; 1993-2006; e 2007-), resultantes de duas reformas curriculares e de diversos 

ajustes para sua adequação acadêmica, profissional e social. Considerando esse cenário, 

analisamos individualmente todas as disciplinas obrigatórias de cada currículo pleno em busca 

daquelas voltadas ao ensino da classificação.  

No primeiro currículo pleno (1979-1992) selecionamos as disciplinas obrigatórias 

Arquivos Correntes e Intermediários, Arquivos Permanentes, Introdução à Arquivologia e 

Introdução à Classificação. 

A disciplina do Ciclo Básico Introdução à Arquivologia constava no primeiro período 

da grade curricular, possuindo carga horária de sessenta horas teóricas e quatro créditos. 

O programa de ensino da disciplina buscava apresentar o “histórico dos arquivos” e a 

sua “relação com outras disciplinas”. Também focalizava a “classificação e importância dos 

arquivos”, que parece se referir à classificação das instituições arquivísticas por finalidade e 

não à função arquivística classificação. 

 

Quadro 48 – Programa da Disciplina Introdução à Arquivologia (1979-1992) 

Ementa 
Histórico dos arquivos. Conceituação. Importância. Relação com outras disciplinas. 
Classificação dos arquivos. Iniciação bibliográfica. 

Conteúdos 

1) Generalidades. Informação, documentação e comunicação. Características atuais da 
documentação. Tipos de documentos. Áreas e profissionais de documentação. Conceito 
de arquivo. 2) História dos arquivos. Antiguidade. Idade Média. Tempos modernos. Era 
contemporânea. Atualidade nacional e internacional. 3) Relações dos arquivos com 
outras disciplinas. Administração. História. Documentação. Biblioteconomia. Museus. 
Ciências auxiliares da História e outras matérias. 4) Classificação e importância dos 
arquivos. 5) Terminologia arquivística. Estado atual da questão. 6) Iniciação 
bibliográfica. Título e obras fundamentais. 7) Ética arquivística. As responsabilidades 
profissionais. Proposição de um código. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Básico Introdução à Classificação possuía carga horária de 

sessenta horas teóricas e quatro créditos, estava arrolada no terceiro período da grade curricular 

e tinha como pré-requisito a disciplina Introdução à Arquivologia.  

A nomenclatura da disciplina revelava a intenção de proporcionar aos discentes uma 

“introdução à classificação” que, por constar na grade curricular do curso de Arquivologia, nos 

remeteu à ideia de uma introdução à classificação praticada nos arquivos. Porém, os conteúdos 
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descritos no programa de ensino se voltavam aos “principais sistemas de classificação 

bibliográfica”, tais quais: “classificação de assuntos de Brow”, “de Bliss”, “de Cutter”, “da 

Biblioteca do Congresso”, “CDD”, CDU” e “de Ranganathan”; e ao “estabelecimento de 

cabeçalhos de assuntos”. Ou seja, a disciplina se dedicava unicamente à “classificação filosófica 

e bibliográfica”, comumente praticada na organização de documentos por disciplinas nas 

bibliotecas, sem nenhuma preocupação com os elementos envolvidos na classificação praticada 

nos arquivos. 

 

Quadro 49 – Programa da Disciplina Introdução à Classificação (1979-1992) 

Ementa 
Conceito básico de classificação filosófica e bibliográfica; sua terminologia e noções 
indispensáveis ao entendimento dos sistemas de classificação bibliográfica; e 
estabelecimento de cabeçalhos de assunto. 

Conteúdos 

1) Classificação. Conceito, objetivos, funções, tipos, estrutura, principais requisitos de 
um sistema de classificação bibliográfica, notação. Localização dos livros nas estantes. 
2) Como classificar. Leitura técnica do livro em função da classificação. Princípios 
básicos para classificar. 3) Principais sistemas de classificação bibliográfica. 
Classificação de assuntos, de Brow; classificação bibliográfica, de Bliss; classificação 
expansiva, de Cutter; classificação da Biblioteca do Congresso; CDD; CDU; 
classificação de dois pontos, de Ranganathan. Aspectos históricos. Características 
principais. 4) Cabeçalhos de assunto. Princípios para seu estabelecimento. Principais 
listas e normas. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina de Ciclo Profissional Arquivos Correntes e Intermediários estava fixada 

no quarto período da grade curricular, possuía carga horária de noventa horas (sessenta horas 

teóricas e trinta horas práticas) e cinco créditos. Eram exigidas como pré-requisitos as 

disciplinas obrigatórias Organização e Métodos (desde 1979) e Introdução à Classificação 

(desde o ajuste de 1983); e estas, por sua vez, tinham como pré-requisitos as disciplinas 

Introdução à Administração e Introdução à Arquivologia, respectivamente. 

Apesar da disciplina focar nos aspectos da “administração e organização do arquivo 

corrente” e do “arquivo intermediário”, bem como na “avaliação e seleção de documentos”, 

não fazia nenhuma alusão à classificação arquivística no seu programa de ensino, o que 

surpreende à medida que entendemos o plano de classificação como um instrumento de gestão 

documental que, inclusive, auxilia no trabalho de avaliação de documentos de arquivo.  

Nesse sentido, compreendemos que o surgimento da concepção de gestão integrada de 

documentos arquivísticos foi posterior à criação desse currículo, o que talvez justificasse essa 

ausência. Mas analisando o fato de que a disciplina Introdução à Classificação era pré-requisito 

da referida disciplina Arquivos Correntes e Intermediários – e que aquela se ocupava da 
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elaboração de sistemas de classificação bibliográfica – nos indagamos se, porventura, não seria 

essa uma compreensão equivocada do próprio curso de graduação quanto à classificação de 

arquivos, isto é, que os seus documentos deveriam ser organizados por temas e/ou assuntos.  

Essa é uma questão a ser cogitada se rememorarmos a pesquisa de Sousa (1995) sobre 

a situação dos arquivos brasileiros na década de 1990, na qual apontava o uso da Classificação 

Decimal de Dewey (CDD) para classificar documentos de arquivos provenientes da 

Administração Pública. E, mais ainda, se recordarmos a questão da vinculação institucional do 

curso de Arquivologia e sua intrínseca proximidade com o curso de Biblioteconomia. Em todo 

caso, afirmamos que são somente ponderações conjecturais que serão melhor analisadas na 

análise dos dados coletados no decurso dessa pesquisa. 

 

Quadro 50 – Programa da Disciplina Arquivos Correntes e Intermediários (1979-1992) 

Ementa 
Administração dos arquivos correntes. Avaliação e seleção dos documentos. 
Transferências. Arquivos intermediários. Terminologia. Legislação. Elaboração de 
projeto. 

Conteúdos 
1) Administração racional de documentos. 2) Serviço de Comunicação. 3) 
Administração e organização do arquivo corrente. 4) Terminologia. 5) Arquivo 
intermediário. 6) Legislação. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Profissional Arquivos Permanentes constava no quinto período 

da grade curricular, possuía cinco créditos e carga horária de noventa horas (sessenta horas 

teóricas e trinta horas práticas). Tinha como pré-requisito a disciplina Arquivos Correntes e 

Intermediários e esta, por conseguinte, as disciplinas Introdução à Classificação e Organização 

e Métodos.  

O programa disciplinar focalizava a “administração de arquivos permanentes”. Nesse 

sentido, dedicava toda uma unidade de ensino aos “princípios de arranjo”, que envolvem os 

princípios teóricos da “Proveniência e Ordem Original”; os métodos de “arranjo funcional” e 

“arranjo estrutural”; e suas “etapas essenciais” (como a ordenação e o arquivamento).  

Além disso, se preocupava em demonstrar a “relação do arranjo com outras atividades 

do arquivo”, como a função arquivística “descrição”. 

 

Quadro 51 – Programa da Disciplina Arquivos Permanentes (1979-1992) 

Ementa Administração de arquivos permanentes. Programa descritivo. Terminologia. 
Legislação. Elaboração de projeto. 

Conteúdos 
1) Arquivos Permanentes. Conceito, funções, rotina, terminologia e estrutura de um 
arquivo permanente. Recursos humanos e materiais. O SINAR e uma política nacional 
de arquivos. 2) Formas de crescimento dos arquivos. Entrada. Recolhimentos e suas 
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categorias. Recolhimentos por vias extraordinárias: doações, compras, reintegrações, 
permutas, depósitos, revogáveis. Política de entrada de arquivos e coleções. A questão 
da mercantilização. Projeto de lei. O arquivo documental brasileiro: arquivos, museus, 
bibliotecas. 3) Princípios de arranjo de arquivo permanente. Conceito. Finalidades. 
Diferenças entre o arranjo do arquivo permanente e atividades correlatas. Relação do 
arranjo com outras atividades do arquivo. Arranjo funcional. Arranjo estrutural. 
Princípios básicos: proveniência e ordem inicial. Etapas essenciais. 4) Descrição de 
arquivos. Conceitos de instrumentos de pesquisa e sua elaboração. Guia, inventário 
sumário e analítico, catálogo, repertório, índice e tabela de equivalência. 5) Formas de 
publicação. Função das publicações. Formas impressa e microfilmada. Publicações 
sobre arquivo e história. 6) Política de acesso e uso dos documentos. Restrições a livre 
comunicação de documentos. Admissão de usuários. Pesquisa. Sala de consulta. 
Legislação. Reprodução de documentos. Exposições. Função social do arquivo. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

No segundo currículo pleno (1993-2006) destacamos as disciplinas obrigatórias 

Arquivos Permanentes, Fundamentos Arquivísticos, Fundamentos da Classificação, Gestão de 

Documentos I e Gestão de Documentos II.  

A disciplina do Ciclo Básico Fundamentos Arquivísticos foi instituída pela reforma 

curricular no segundo período letivo, somando carga horária de sessenta horas teóricas e quatro 

créditos, e tendo como pré-requisito a disciplina Documentação I.  

O programa de ensino da disciplina objetivava apresentar um panorama da “história 

dos arquivos”, no qual se insere o estudo do “Princípio da Proveniência”, tendo sido selecionada 

para análise unicamente por conter uma ementa bastante similar à da disciplina do currículo 

anterior Introdução à Arquivologia.  

Apesar de demonstrarem serem equivalentes, na ementa atual o conteúdo relativo à 

“classificação dos arquivos” foi suprimida.  

 

Quadro 52 – Programa da Disciplina Fundamentos Arquivísticos (1993-2006) 

Ementa História dos arquivos. Conceito e terminologia. Relação da Arquivologia com outras 
disciplinas. Legislação Arquivística. 

Objetivos 

Adquirir noções e conceitos básicos sobre a origem e evolução dos arquivos. Conhecer 
a terminologia corrente na área sobre legislação afeta à área de arquivos. Adquirir 
noções e conceitos básicos sobre a legislação afeta à área de arquivos. Compreender as 
relações existentes entre a Arquivologia e outras disciplinas. 

Conteúdos 

1) Arquivos: conceitos e funções. O conceito de arquivo e sua evolução histórica. A 
evolução das instituições arquivísticas e sua forma de organização: o modelo francês e 
o modelo norte-americano de instituição arquivística. 2) Princípios básicos da teoria 
arquivística. O Princípio da Proveniência: o contexto de seu surgimento e sua aplicação 
hoje. A Teoria das Três Idades e Gestão de Documentos: o contexto de seu surgimento 
e sua aplicação hoje. 3) A legislação arquivística. A legislação de arquivos. A legislação 
de acesso à informação. A legislação brasileira. 4) As relações da Arquivologia com 
outras disciplinas. A Arquivologia e as Ciências da Informação. A Arquivologia e a 
História. A Arquivologia e a Administração. A Arquivologia e o Direito. 5) As 
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instituições internacionais na área dos arquivos. O Conselho Internacional de Arquivos. 
A Associação Latino-Americana de Arquivos.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Básico Fundamentos da Classificação foi estabelecida pela 

reforma curricular no terceiro período da grade curricular, com carga horária de sessenta horas 

(divididas igualmente entre teóricas e práticas) e três créditos, tendo como pré-requisito a 

disciplina Documentação I.  

A ementa dessa disciplina se assemelhava à da disciplina do currículo anterior 

Introdução à Classificação, o que nos pareceu ser sua continuação com uma nova nomenclatura.  

Quanto aos conteúdos, apresentava o ferramental teórico-metodológico empregado na 

construção de “estruturas classificatórias” temáticas, através da “construção de linguagens 

documentárias” notacionais e verbais.  

Assim sendo, consideramos que os preceitos da classificação praticada nos arquivos 

foram novamente relegados ao esquecimento numa disciplina que carregava no seu título o 

compromisso de ensinar “os fundamentos da classificação” para o curso de Arquivologia. 

 

Quadro 53 – Programa da Disciplina Fundamentos da Classificação (1993-2006) 

 
Ementa 

Fundamentos teóricos da classificação filosófica, sua terminologia e noções 
indispensáveis ao entendimento dos sistemas de classificação e estabelecimento de 
cabeçalhos de assunto. 

Objetivos 

Conhecer princípios de classificação; os diferentes níveis de conceitos (categorização e 
hierarquização) e a terminologia relacionados à classificação; os componentes, as 
funções e a estrutura de tabelas de classificação; os princípios de construção de 
notações; e ter noções de elaboração e uso de cabeçalhos de assunto. 

Conteúdos 

1) Classificar, nomear, organizar. A produção simbólica. Classificação em geral; 
classificação do conhecimento; classificação da informação. 2) A função da 
Classificação e da Terminologia nas práticas informacionais sob o prisma de uma visão 
sistêmica. 3) Conceitos e organização de conceitos nos sistemas de classificação; 
assunto e forma de documentos. Estruturas classificatórias. Notação: tipos, princípios e 
propriedades. 4) Instrumentos de Classificação e Indexação: tabelas de classificação; 
cabeçalhos de assunto; tesauro. A terminologia como referencial para a construção de 
linguagens documentárias.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Básico Gestão de Documentos I, também, foi criada pela reforma 

curricular no terceiro período, com carga horária de sessenta horas teóricas e quatro créditos, 

tendo como pré-requisito a disciplina Fundamentos Arquivísticos.  

Através do programa de ensino é possível verificar que a disciplina tinha por objetivo 

lecionar os “fundamentos teóricos da gestão de documentos”, com ênfase no “controle da 
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produção e fluxos documentais” e na elaboração de “sistemas automatizados de recuperação da 

informação”. 

Nesse sentido, foi destacada a necessidade de empregar “métodos de classificação” e 

de elaborar “planos de classificação” no decorrer do processo de gestão documental, destacando 

a relevância da função classificação para um programa eficiente de gestão de documentos de 

arquivo. 

 

Quadro 54 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos I (1993-2006) 

Ementa 
Fundamentos teóricos da gestão. Produção documental e contexto organizacional. 
Controle de produção e fluxos documentais. Métodos da classificação. Sistemas 
automatizados de recuperação da informação. 

Objetivos 

Reconhecer os fundamentos teóricos da gestão de documentos e sua inserção e 
administração do ciclo vital dos documentos arquivísticos. Atuar no processo de 
produção documental. Elaborar planos de classificação. Elaborar e coordenar atividades 
de registro, movimentação, distribuição e controle de documentos.  

Conteúdos 

1) Gestão de documentos: fundamentos teóricos. Modelos nacional e internacional. 
Aspectos conceituais, informação e organização: o documento e sua relação com a 
função e a atividade. 2) Fases da gestão de documentos: produção, utilização e 
destinação. Levantamento da produção documental. Fluxo de documentos. Controle da 
produção documental. 3) Gerenciamento de recursos informacionais (GRI): o 
aparecimento de um novo conceito. Utilização de novas tecnologias. Reengenharia da 
informação. Gerenciamento eletrônico de documentos. 4) Recuperação da informação 
e processo decisório. Recebimento e expedição de documentos administrativos. 
Protocolo: métodos convencionais e uso de recursos informáticos.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Profissional Gestão de Documentos II, fixada no quarto período 

da grade curricular com carga horária de noventa horas (sessenta horas teóricas e trinta horas 

práticas) e seis créditos, tinha como pré-requisito a disciplina Gestão de Documentos I, e esta a 

disciplina Fundamentos Arquivísticos.  

O programa de ensino da disciplina possuía uma ementa bastante similar ao da 

disciplina do currículo anterior Arquivos Correntes e Intermediários, que havia sido analisada 

anteriormente em razão da relevância que a função classificação assume na “administração de 

arquivos correntes” e “de arquivos intermediários”. 

Assim como ocorreu na análise da disciplina anterior, não identificamos nenhuma 

preocupação em abordar qualquer elemento relativo à função classificação, ainda que tivesse 

como objetivo “planejar e implantar um programa de gestão de documentos” e estabelecer 

“critérios de avaliação” de documentos.  

Nesse sentido, recordamos que a função classificação é relevante na execução de todas 

as etapas envolvidas na gestão de documentos arquivísticos, incluindo a avaliação documental. 
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Quadro 55 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos II (1993-2006) 

Ementa 
Administração de Arquivos Correntes. Avaliação e seleção de documentos. 
Administração de arquivos intermediários. Cadastramento de arquivos. Planejamento e 
implantação de programas de gestão de documentos. 

Objetivos 
Elaborar e coordenar as atividades pertinentes aos arquivos correntes e intermediários. 
Conhecer os critérios de avaliação, seleção e destinação dos documentos. Elaborar uma 
tabela de temporalidade. Planejar e implantar um programa de gestão de documentos.  

Conteúdos 

1) Administração de documentos. Arquivos correntes: conceito, características, 
funções, atividades, centralização e descentralização. Acesso e recuperação da 
informação. Recursos humanos e materiais. 2) Avaliação documental. Análise dos 
documentos: valores e prazos. Critérios de avaliação. Tabela de temporalidade: 
elaboração, revisão e atualização. Seleção dos documentos. Destinação dos 
documentos: transferência, recolhimento e eliminação. 3) Arquivos intermediários: 
conceito, características, funções e importância. Tratamento, armazenamento e 
localização dos documentos. Recuperação da informação. construção e equipamentos. 
4) Programa de gestão de documentos (PGD). Levantamento e diagnóstico arquivístico. 
Planejamento e implantação do programa de gestão de documentos.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Profissional Arquivos Permanentes se manteve do currículo 

anterior com a mesma nomenclatura e periodização, tendo sido alterados a carga horária (de 

noventa para sessenta horas teóricas) e o número de créditos (de cinco para quatro). Os pré-

requisitos passaram a ser as seguintes disciplinas, nessa ordem: Documentação I, Fundamentos 

Arquivísticos, Gestão de Documentos I e Gestão de Documentos II.  

Após a reforma curricular, o programa de ensino da disciplina continuou a focalizar a 

“administração e organização de arquivos permanentes”, no qual se insere o “planejamento do 

arranjo” em “arquivos permanentes institucionais (públicos e privados) e pessoais”, através dos 

“modelos de arranjo estrutural e funcional”.  

 

Quadro 56 – Programa da Disciplina Arquivos Permanentes (1993-2006) 

Ementa Administração e organização de arquivos permanentes. Terminologia. 

Objetivos 

Conhecer a evolução e situação atual do conceito de arquivo permanente. Conhecer a 
organização das instituições arquivísticas públicas no Brasil. Conhecer a legislação de 
arquivos. Conhecer o Princípio da Proveniência e os problemas de sua aplicação hoje. 
Conhecer os elementos fundamentais do planejamento do arranjo e do programa 
descritivo nos arquivos permanentes. Ser capaz de planejar e executar o arranjo em 
arquivos permanentes institucionais (públicos e privados) e pessoais. Ser capaz de 
planejar e elaborar instrumentos de pesquisa. Conhecer as questões relativas aos 
programas educativos nas instituições arquivísticas.  

Conteúdos 

1) A evolução do conceito de arquivos permanentes. A Teoria das Três Idades e as 
noções de arquivo histórico e arquivo permanente. Os arquivos públicos e sua 
organização. Os arquivos públicos no Brasil. A legislação arquivística de proteção ao 
patrimônio documental e de acesso aos documentos e seu impacto na administração de 
arquivos permanentes. O Conselho Nacional de Arquivos e a política arquivística 
brasileira. 2) O Princípio da Proveniência e sua evolução. A questão da hierarquia de 
fundos. A identificação dos organismos produtores de fundos de arquivo. 3) A entrada 
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de documentos no arquivo permanente. O planejamento do arranjo. O arranjo em 
arquivos institucionais. Os modelos de arranjo estrutural e funcional. O arranjo em 
arquivos pessoais. 4) O planejamento do programa descritivo. Os instrumentos de 
pesquisa. A função dos instrumentos de pesquisa na reconstituição dos fundos de 
arquivo e na observância do Princípio da Proveniência. 5) O acesso público aos 
arquivos permanentes. O perfil do usuário de arquivos no Brasil. As possibilidades de 
disseminação da informação arquivística. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

No terceiro currículo pleno (2007-) elegemos as disciplinas obrigatórias Arquivos 

Permanentes, Classificação em Arquivos, Fundamentos Arquivísticos I, Gestão de Documentos 

I, Gestão de Documentos II, Linguagens Documentárias Notacionais e Representação da 

Informação. 

A disciplina do Ciclo Específico Fundamentos Arquivísticos I é equivalente à 

disciplina do currículo anterior Fundamentos Arquivísticos, de modo que seu objetivo continua 

a ser apresentar a trajetória histórico-conceitual da Arquivologia e a sua relação com disciplinas 

fronteiriças. Trata-se de uma disciplina alocada no primeiro período da grade curricular, com 

carga horária de sessenta horas teóricas. 

Em relação à função classificação, esta não é abordada no programa de ensino. Apesar 

disso, acreditamos que a classificação é apresentada pelo viés histórico da “publicação do 

Manual dos Arquivistas Holandeses”, em razão da sua relevância na gênese desta disciplina 

científica. 

 

Quadro 57 – Programa da Disciplina Fundamentos Arquivísticos I (2007-) 

Ementa 
Histórico da construção do saber arquivístico. As características da informação 
arquivística. Principais conceitos e terminologia. 

Objetivos 
Compreender o processo de construção dos conhecimentos técnicos em arquivo. 
Identificar as características da informação arquivística. Compreender os principais 
conceitos e a terminologia da Arquivologia. 

Conteúdos 

1) Arquivos: conceito e funções. O conceito de arquivo: antecedentes. A consolidação 
do conceito de arquivo no século XIX. As transformações no conceito de arquivo no 
século XX: a gestão de documentos. 2) A Arquivologia como disciplina. A estruturação 
da disciplina arquivística: antecedentes. A publicação do Manual dos Arquivistas 
Holandeses. O estado atual da questão. As relações da Arquivologia com outras 
disciplinas. 3) As características da informação arquivística. A informação como objeto 
da Arquivologia. Os processos de produção da informação arquivística. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Geral Representação da Informação foi criada com a reforma 

curricular e alocada no terceiro período curricular, somando inicialmente carga horária de 

sessenta horas (quarenta horas teóricas e vinte horas práticas). Após um ajuste curricular, 
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passou a ter carga horária de sessenta horas teóricas e como pré-requisito a disciplina Análise 

de Documentos.  

O programa da disciplina revela a preocupação com as teorias que fundamentam a 

construção de modelos de representação da informação e do conhecimento (“Teoria da 

Classificação”, “Teoria do Conceito” e “Teoria da Terminologia”), tais como “linguagens 

documentárias verbais e notacionais, ontologias, planos de classificação e normas de 

descrição”.  

Posto isso, verifica-se que a disciplina trata dos princípios gerais da classificação 

(filosófica, metódica, bibliográfica e arquivística), abordando os preceitos da classificação 

arquivística paralelamente aos da classificação bibliográfica, com ênfase na representação 

temática do documento para sua posterior recuperação.  

Recordamos, porém, que o objetivo primário da função classificação não é a 

recuperação de documentos, mas sim a compreensão acerca do contexto de produção dos 

documentos de arquivo e a sua relação com o produtor, a função e a atividade que ocasionaram 

a sua criação, possibilitando a conhecer a organicidade do conjunto documental.  

 

Quadro 58 – Programa da Disciplina Representação da Informação (2007-) 

Ementa 
Fundamentos teóricos ligados à representação do conhecimento e da informação. As 
teorias que fundamentam a construção de sistemas de conceitos: Teoria da 
Classificação; Teoria do Conceito e Teoria da Terminologia 

Objetivos Identificar os fundamentos teóricos ligados à representação do conhecimento e da 
informação. 

Conteúdos 

1) Representação da informação e do conhecimento. Conceituação. Evolução histórica. 
Papel da organização e recuperação da informação em bibliotecas e arquivos. Estudos 
dos conceitos: dado, informação, conhecimento, documento, indexação, descrição e 
classificação. 2) Modelos de representação do conhecimento aplicados à recuperação 
da informação. Introdução aos estudos das linguagens documentárias verbais e 
notacionais, ontologias, planos de classificação e normas para descrição de documentos 
arquivísticos e biblioteconômicos. 3) Fundamentos teóricos da representação do 
conhecimento. Princípios das teorias que fundamentam a elaboração de estruturas 
classificadas: Teoria da Classificação; Teoria do Conceito e Teoria da Terminologia. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Específico Gestão de Documentos I foi mantida pela reforma 

curricular no terceiro período da grade curricular, com a carga horária de sessenta horas 

teóricas, e tendo como pré-requisitos as disciplinas Fundamentos Arquivísticos I e 

Fundamentos Arquivísticos II.  
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O programa de ensino da disciplina foi pouco alterado, de modo que “os métodos de 

classificação” continuaram sendo referenciados como relevantes à execução de um programa 

de gestão de documentos. 

 

Quadro 59 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos I (2007-) 

Ementa 
Fundamentos teóricos da gestão. Produção documental e contexto organizacional. 
Controle de produção e fluxo documental. Métodos de classificação. Sistemas 
automatizados de recuperação da informação. 

Objetivos 

Reconhecer os fundamentos teóricos da gestão de documentos e sua inserção na 
administração do ciclo vital dos documentos arquivísticos. Atuar no processo de 
produção documental. Elaborar e coordenar atividades de registro, movimentação, 
distribuição e controle de documentos. 

Conteúdos 

1) Gestão de documentos: fundamentos teóricos. Histórico. Modelos nacional e 
internacional. Aspectos conceituais, informação e organização: o documento e sua 
relação com a função e a atividade. 2) Fases da gestão de documentos: produção, 
utilização e destinação. Levantamento da produção documental. Fluxo dos documentos. 
Controle da produção documental. 3) Gerenciamento de recursos informacionais (GRI): 
o aparecimento de um novo conceito. Utilização de novas tecnologias. Reengenharia 
da informação. Gerenciamento eletrônico de documentos. 4) Recuperação da 
informação e processo decisório. Recebimento e expedição de documentos 
administrativos. Protocolo: métodos convencionais e uso de recursos informáticos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Específico Gestão de Documentos II, também, se manteve após 

a reforma curricular no quarto período da grade curricular, tendo as disciplinas Fundamentos 

Arquivísticos I, Fundamentos Arquivísticos II e Gestão de Documentos I como pré-requisitos. 

Já sua carga horária foi diminuída de noventa para sessenta horas teóricas. 

O programa de ensino da disciplina foi profundamente modificado, aumentando o 

conteúdo relacionado à classificação arquivística sob a concepção da gestão de documentos, 

tanto no ambiente físico quanto digital. A classificação de documentos arquivísticos foi incluída 

dentro das “operações técnicas na fase de produção documental”.  

Além disso, uma unidade de ensino foi dedicada ao estudo dos seus “conceitos e 

objetivos, à elaboração de planos de classificação e aos procedimentos de ordenação, 

arquivamento e codificação, focalizando na classificação praticada no Brasil”; e, ainda, no 

“papel da classificação na identificação, organização, autenticação e recuperação dos 

documentos arquivísticos no ambiente digital”. 
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Quadro 60 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos II (2007-) 

Ementa 
Organização de Arquivos Correntes. Elaboração de planos de classificação. 
Administração de unidades de arquivos correntes. Serviços de protocolo. 
Administração de depósitos de arquivos intermediários. 

Objetivos Organizar arquivos correntes e intermediários e compreender o serviço de protocolo. 

Conteúdos 

1) Gestão de documentos: Conceitos e perspectivas. Conceitos de documento, 
documento arquivístico, fundo, ciclo de vida. Teoria das 3 idades, gestão de 
documentos. Características dos documentos arquivísticos e princípios arquivísticos. 
Origem da GD: explosão documental. Fases da GD: produção, manutenção e 
destinação. Instrumentos técnicos da GD. Diferença entre GD e gestão de arquivos: 
responsabilidades do produtor e da instituição arquivística. Inciativas internacionais e a 
GD no Brasil. 2) Gestão de documentos correntes: Controle sobre a produção. 
Procedimentos e operações técnicas na fase de produção: registro, protocolo, 
classificação e arquivamento. Procedimentos e operações técnicas na fase de 
manutenção e destinação: armazenamento, empréstimo, consulta e reprodução. 3) 
Classificação de documentos arquivísticos. Conceitos e objetivos. Ordenação e 
arquivamento. Codificação. Classificação no Brasil. 4) Gestão de documentos correntes 
e o documento arquivístico digital. Arquivos e tecnologia da informação: diferenças 
entre documento e informação; desafios à preservação de longo prazo. Pesquisa sobre 
documento digital: estado atual. Diplomática aplicada ao documento arquivístico 
digital. Análise diplomática: elementos de identidade e integridade. Estudo de caso: 
análise diplomática de documentos digitais. 5) Gestão de documentos arquivísticos 
digitais correntes. Documentos arquivísticos, organizações e gestão de documentos: 
princípios arquivísticos e ambiente digital. Requisitos para sistemas de gestão de 
documentos arquivísticos digitais (SIGAD). O papel da classificação na identificação, 
organização, autenticação e recuperação dos documentos arquivísticos no ambiente 
digital. Metadados para administrar documentos arquivísticos digitais. Legislação e 
padrões para a gestão de documentos arquivísticos digitais. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Geral Linguagens Documentárias Notacionais foi criada com a 

reforma curricular e incluída no quinto período letivo, tendo carga horária de sessenta horas 

(divididas igualmente entre teóricas práticas) e como pré-requisito a disciplina Representação 

da Informação.  

A disciplina se ocupa do estudo “dos princípios teóricos das linguagens documentárias 

notacionais”, que possibilitam a construção de estruturas classificatórias. Nesse sentido, estão 

contemplados no programa de ensino os princípios teóricos de classificação “dos sistemas 

enumerativos aos facetados”. 

Ainda que a classificação arquivística não possa ser traduzida como uma linguagem 

documentária notacional, seus preceitos são tratados nos conteúdos do programa de ensino da 

disciplina, no tocante ao “panorama histórico da organização e classificação de documentos 

arquivísticos” e aos métodos de “classificação funcional e classificação organizacional” 

(estrutural). 
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Quadro 61 – Programa da Disciplina Linguagens Documentárias Notacionais (2007-) 

Ementa 
Visão histórica das linguagens notacionais: dos sistemas enumerativos aos facetados. 
Princípios teóricos aplicados às linguagens documentárias notacionais. Notação: tipos 
e propriedades. 

Objetivos 
Reconhecer historicamente as linguagens notacionais: dos sistemas enumerativos aos 
facetados. Introduzir os princípios teóricos das linguagens documentárias notacionais. 
Identificar notação: seus tipos e propriedades. 

Conteúdos 

1)  Classificação do Conhecimento: Histórico e conceitos dos sistemas de classificação 
do Conhecimento. Conceitos de classificação. Tipos de classificação. Sistemas de 
classificação do conhecimento. Panorama histórico dos sistemas de classificação do 
conhecimento. 2) Classificações Bibliográficas: Principais Classificações para 
Bibliotecas. Notações classificatórias, LCC, CDD, CDU e Classificação dos dois 
pontos. Teoria da Classificação Facetada (teoria e tipologia). 3) Classificações 
Arquivísticas: Principais Classificações para arquivos. Panorama histórico da 
organização e classificação de documentos arquivísticos. Classificação funcional. 
Classificação organizacional. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina do Ciclo Específico Classificação em Arquivos foi incorporada como 

disciplina obrigatória no ano de 2016, após ser lecionada como optativa por dois períodos 

consecutivos. Está fixada no quinto período da grade curricular, com carga horária de sessenta 

horas teóricas, tendo como pré-requisitos as disciplinas Fundamentos Arquivísticos I, 

Fundamentos Arquivísticos II, Gestão de Documentos I e Gestão de Documentos II.  

Verifica-se que esta foi a primeira disciplina, desde a criação deste curso de graduação, 

a se dedicar unicamente ao estudo da função arquivística classificação no tocante aos princípios 

teóricos, metodológicos e técnicos envolvidos na sua execução nas fases corrente, intermediária 

e permanente do ciclo de vida dos documentos de arquivo. 

 

Quadro 62 – Programa da Disciplina Classificação em Arquivos (2016-) 

Ementa 
A classificação na teoria e na prática Arquivística. Teorias e metodologias para 
classificação em arquivos. Ordenação e arquivamento. Métodos estrutural e funcional. 
Elaboração de instrumentos de classificação. 

Objetivos 

Abordar a Teoria da Classificação em Arquivos. Entender os fatores e processos 
envolvidos na Classificação em Arquivos. Conhecer os métodos para Classificação e 
Arranjo. Possibilitar o reconhecimento e classificação de principais tipos documentais, 
bem como a elaboração de instrumentos de classificação. 

Conteúdos 

1) A função classificação e os documentos de arquivo. A classificação na trajetória 
histórico-epistemológica da Arquivologia. Teorias da classificação em arquivos. 
Classificação e arranjo. Ordenação e Arquivamento. 2) Teorias e metodologias para 
classificação em arquivos. Elementos da classificação e tipos de classificação. 
Elaboração e análise de instrumentos de classificação. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
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A disciplina do Núcleo de Formação Específica Arquivos Permanentes, que se 

prolonga desde o primeiro currículo pleno do curso, foi incialmente arrolada no sexto período 

da nova grade curricular, tendo como pré-requisitos as disciplinas Fundamentos Arquivísticos 

I, Fundamentos Arquivísticos II, Gestão de Documentos I, Gestão de Documentos II e 

Avaliação e Seleção de Documentos. Após ajustes curriculares, foi deslocada para o sétimo 

período letivo e passou a ter como pré-requisitos as disciplinas citadas anteriormente e mais as 

disciplinas Classificação em Arquivos, Diplomática I, Diplomática I, Gestão de Instituições e 

Serviços Arquivísticos e Normas e Padrões para Tratamento e Recuperação da Informação. A 

carga horária se manteve em sessenta horas teóricas.  

O programa de ensino da disciplina se dedica majoritariamente ao arranjo arquivístico, 

isto é, à metodologia de classificação nos arquivos permanentes. Nesse sentido, aborda “o 

princípios de respeito aos fundos” e o “princípio do respeito à ordem original”; as “etapas do 

processo de arranjo”; os tipos de métodos de arranjo (estrutural, funcional e seriado); e a relação 

do arranjo com os níveis de descrição num sistema de descrição arquivístico. 

 

Quadro 63 – Programa da Disciplina Arquivos Permanentes (2007-) 

Ementa 
O Princípio da Proveniência. A identificação e a avaliação de “massas documentais 
acumuladas”. Planejamento de programas de arranjo e descrição de documentos. 
Elaboração de instrumentos de pesquisa. A Norma ISAD. 

Objetivos 
Conhecer os princípios fundamentais de arranjo e descrição de documentos tendo em 
vista sua proveniência. Avaliação e instrumentos de pesquisa. Aplicação da Norma 
ISAD. 

Conteúdos 

1) Princípios arquivísticos: conceito e aplicabilidade. História dos princípios 
arquivísticos. A noção de contexto e suas implicações. O Princípio do Respeito aos 
Fundos e suas implicações. O Princípio do Respeito à Ordem Original. 2) O Arranjo. 
Etapas do processo de arranjo. Sistemas de arranjo: funcional, estrutural, séries 
(australiano), eventos. Os níveis de arranjo. 3) A relação entre arranjo e descrição. 
Níveis de descrição e de arranjo. As normas internacionais de descrição arquivística 
(ISAD, ISAAR, ISDF e ISDIAH). A NOBRADE, Norma Brasileira de Descrição 
Arquivística. Sistemas de descrição. 4) Acesso aos arquivos. Princípios de acesso aos 
documentos. Legislação brasileira. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

Por fim, concluímos a apresentação e análise dos aspectos históricos, curriculares e 

programáticos do Curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense (UFF); e 

informamos que, na subseção seguinte, trataremos do Curso de Arquivologia da Universidade 

Federal do Estado do Espírito Santo (UFES). 
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3.4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES (1999) 

 

O curso de bacharelado em Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo é 

o único do estado. No momento de sua criação, no ano de 1999, foi subordinado ao recém-

criado Departamento de Ciências da Informação, no âmbito do Centro de Ciências Jurídicas e 

Econômicas, acompanhando as pungentes discussões sobre o impacto das tecnologias de 

informação e comunicação que ocorriam na virada do milênio. No ano de 2008, numa busca 

por maior autonomia didático-científica, foi vinculado ao Departamento de Arquivologia. 

Isto posto, nas subseções seguintes, pretendemos realizar um estudo histórico acerca 

do contexto acadêmico-institucional que possibilitou a criação do referido curso, assim como 

da estrutura disciplinar dos dois currículos plenos que vigoraram até então, a fim de proceder à 

análise dos programas de ensino que satisfazem aos objetivos propostos nessa pesquisa sobre a 

temática classificação em arquivos. 

 

3.4.1 Histórico 

 

O Estado do Espírito Santo manteve uma política econômica cafeeira até meados da 

década de 1950, quando a transição do modelo agroexportador para o industrializado teve início 

com o governo de Jones dos Santos Neves (1951-1955), responsável por impulsionar a criação 

de estabelecimentos de ensino superior para suprir a demanda por mão-de-obra qualificada 

(BORGO, 2014). 

Até esse momento, apenas três instituições particulares de ensino superior haviam sido 

criadas no estado, a saber: a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Vitória (1930), a 

Faculdade de Direito do Espírito Santo (1930) e a Escola Superior de Educação Física (1936).  

A partir da década de 1950, foram instituídas pelo Poder Público, nessa ordem: a 

Escola de Belas Artes (1951), a Escola Politécnica (1951), a Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras (1951), o Instituto de Música (1952), a Escola de Auxiliares de Enfermagem (1953) e 

o Instituto de Tecnologia (1953) 31.  

                                                 
31  A Faculdade de Farmácia e Odontologia de Vitória foi criada em 1 de janeiro de 1930; e estadualizada pela 

Lei nº 130/1930. O seu funcionamento foi interrompido por força do Decreto Federal nº 10.573/1942, sendo 
extinta pelo Decreto Estadual nº 15.798/1944. Com a Constituição Estadual de 1947, somente a Faculdade de 
Odontologia do Espírito Santo foi reinstalada em 20 de março de 1950. A Faculdade de Direito do Espírito 
Santo foi criada em 4 de outubro de 1930; estadualizada pelo Decreto nº 6.401/1935; e federalizada pela Lei 
nº 1.254/1950. A Escola Superior de Educação Física foi criada pela Lei nº 98/1936, a partir do Curso Especial 
do Departamento de Educação Física, instituído pelo Decreto nº 1.366/1931. A Escola de Belas Artes foi criada 
pela Lei nº 518/1951; a Escola Politécnica pela Lei nº 520/1951; a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
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No mesmo período, por ação do Decreto nº 1.236, de 8 de abril de 1953, foi instituído 

o Conselho de Ensino Superior, atuando como a instância estadual responsável pela elaboração 

do anteprojeto de criação e do estatuto da futura Universidade do Estado do Espírito Santo, a 

partir das unidades superiores supracitadas, assim como apontar os recursos necessários para a 

construção de uma cidade universitária. 

O projeto formulado para fundar a Universidade do Espírito Santo (UES) tramitou 

na Assembleia Legislativa como o Projeto de Lei nº 1, de 19 de fevereiro de 1954, até a sua 

aprovação na sessão de 20 de abril de 1954.  

Na sequência, o governador Jones dos Santos Neves sancionou a Lei nº 806, de 5 de 

maio de 1954, que determinou sua constituição a partir da incorporação de oito unidades de 

ensino superior presentes no estado (Escola de Auxiliares de Enfermagem; Escola de Belas 

Artes; Escola de Educação Física; Escola Politécnica; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

Faculdade de Odontologia; Instituto de Música; e Instituto de Tecnologia) e da criação de duas 

escolas (Escola de Medicina; e Escola de Química Industrial e Farmácia). 

A solenidade de inauguração da UES foi realizada no salão da antiga Escola Normal 

“Pedro II”, na data de 26 de maio de 1954. Os anos que se seguiram após sua instalação, foram 

marcados por uma variedade de dificuldades, tais como: inadequação das instalações físicas, 

quadro funcional docente instável e ausência de regulamentação das faculdades. Além disso, 

não possuía o reconhecimento do mandato universitário pelo Ministério da Educação e Cultura 

(BORGO, 2014). 

Diante disso, o Governo estadual32 propôs sua entrega à União, argumentando que: 

A federalização da Universidade representará uma inciativa de largo alcance 
em prol do desenvolvimento do Espírito Santo, já que, além de transformar a 
nossa Capital em um centro de alta repercussão no cenário estudantil do País, 
isentará o Poder Executivo da responsabilidade com a manutenção dos 
estabelecimentos de ensino superior, crescente de ano para ano (ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, 1960, p. 10). 
 

A federalização da Universidade do Espírito Santo ocorreu por meio da Lei nº 3.868, 

de 30 de janeiro de 1961, após diligência do deputado federal Dirceu Cardoso. A estrutura 

institucional foi pouco alterada, englobando as seguintes escolas e/ou faculdades: Faculdade de 

Odontologia (1930), Faculdade de Direito (1930), Escola de Educação Física (1936), Escola de 

                                                 
foi criada pela Lei nº 550/1951; o Instituto de Música pela Lei nº 661/1952; a Escola de Auxiliares de 
Enfermagem pela Lei nº 707/1953; e o Instituto de Tecnologia pela Lei nº 781/1953. 

32  ESPÍRITO SANTO (Estado). Mensagem do governador N.G. 2.216, de 10 de novembro de 1960. Diário 
Oficial, Vitória, 25 nov. 1960, p. 10. 
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Belas Artes (1951), Escola Politécnica (1951), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1951), 

Faculdade de Ciências Econômicas (1957), e Faculdade de Medicina (1957). 

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), nova designação oficializada 

pela Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 1965, está hoje organizada em dez centros acadêmicos de 

ensino, cada qual com estrutura administrativa própria, situados em quatro campi universitários, 

localizados em três cidades do estado do Espírito Santo. No município-sede de Vitória estão 

localizados sete centros no Campus Goiabeiras; e um no Campus Maruípe. As cidade de São 

Mateus e de Alegre abrigam, nos respectivos Campus São Mateus e Campus Alegre, um centro 

de estudos em cada33. 

Posto isso, elucidamos que o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)34 

abriga o curso de bacharelado em Arquivologia desde a sua criação, no ano de 1999. O CCJE  

resultou da fusão das antigas Faculdade de Direito e Faculdade de Ciências Econômicas, em 

razão da reforma universitária nacional do ano de 1968, tendo sido instituído pelo Conselho 

Universitário, através da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 1972, que determinou sua 

departamentalização. 

Na atualidade, o CCJE possui oito cursos de graduação: Administração, Arquivologia, 

Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Gemologia, e Serviço Social, cada 

qual com seu departamento homônimo correspondente. Na pós-graduação oferece oito 

programas Administração (mestrado acadêmico), Ciências Contábeis (mestrado acadêmico), 

Direito Processual Civil (mestrado acadêmico), Economia (mestrado acadêmico), e Política 

Social (mestrado acadêmico), Gestão Pública (mestrado profissional), e Administração 

(doutorado) e Política Social (doutorado) 35. 

O histórico de criação do Curso de Bacharelado em Arquivologia na Universidade 

Federal do Espírito Santo remonta ao início dos anos 1980, mais precisamente ao ano de 1982, 

quando um projeto foi formalmente elaborado e encaminhado à UFES pelo então diretor do 

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo e do Núcleo Regional do Espírito Santo da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros, Fernando Antônio de Moraes Achiamé.  

Conforme o Ofício AAB-ES nº 3, de 10 de maio de 1982, a implantação do curso de 

Arquivologia ocorreria no Departamento de Biblioteconomia, o qual seria renomeado como 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação, de modo a abranger ambos os cursos. 

                                                 
33  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Carta de serviços ao cidadão. Vitória: UFES, 2012. 
34  O Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas localiza-se à Av. Fernando Ferrari, nº 514, Goiabeiras, Vitória, 

Espírito Santo. CEP: 29.075-910. Telefone: +55 (27) 4009-2590. Website: <http://www.ccje.ufes.br/>.  
35  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Histórico. 

Disponível em: <http://www.ccje.ufes.br/hist%C3%B3rico>. Acesso em: 1 jul. 2018. 
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O referido projeto foi formulado a partir da análise da estrutura curricular e das 

ementas das disciplinas ministradas na graduação da Universidade Federal Fluminense, o que 

permitiu a constatação de que a maioria das matérias necessárias ao funcionamento do curso já 

se encontravam instaladas na UFES. Quanto às disciplinas específicas da área, foi sugerido 

firmar um Protocolo de Intenção UFF-UFES, de modo a possibilitar o intercâmbio de docentes 

entre as instituições.  

Nesse sentido, rememoramos a fala de Fernando Achiamé, no artigo publicado na data 

de 23 de julho de 1998, em A Gazeta: 

A entidade [...] está devendo aos capixabas um Curso de Graduação em 
Arquivologia. A universidade já oferece cerca de 70% das disciplinas para tal 
graduação, oriundas das áreas de Administração, Direito, História e 
Biblioteconomia. A oferta das disciplinas específicas de Arquivologia pode 
ser suprida sem maiores aumentos de despesas e entraves burocráticos para 
nossa combalida UFES. Algumas iniciativas já acontecem e a mais 
significativa dos últimos anos foi a promoção, pelo Departamento de 
Biblioteconomia, do Curso de Especialização em Arquivos (ACHIAMÉ, 
1998, p. 5). 
 

Como essa proposição não logrou êxito, a instalação da graduação ocorreria somente 

no ano de 1999. Para tanto, um grupo de trabalho, composto pelo corpo docente e discente da 

Especialização em Arquivos, ministrada na Universidade entre os anos de 1996 e 1999, 

elaborou uma nova proposta.  

O projeto foi elaborado por Alzinete Maria Rocon Biancardi, Isabel Cristina Louzada 

Carvalho e Fernando Antônio de Moraes Achiamé, no ano de 1998. Nele constavam as 

justificativas para a criação do curso e as disciplinas e/ou conteúdos considerados necessários 

para garantir uma formação multidisciplinar, distribuídos por área do conhecimento. 

 

Quadro 64 – Proposta de Disciplinas para Curso de Arquivologia na UFES (1998) 

Áreas Disciplinas/Conteúdos 

Administração 

Administração de Recursos 
Cultura Organizacional 

Estrutura Organizacional 
Layout 

Marketing 
Organograma/Funcionograma 

Planejamento (estratégico e operacional) 
Políticas Públicas 

Teorias da Administração 

Comunicação 

Ciclo da Comunicação 
Fundamentos da Comunicação 

Relações Públicas 
Semiótica e Semiologia 
Teoria da Informação 
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Conservação e 
Restauração 

Conservação, Preservação e Restauração de Documentos 
Edifício como Fator de Conservação e Preservação 

Histórico e Técnicas de Encadernação 
O Papel (Origem, Difusão, Processo de Fabricação, Degradação) 

O Programa de Preservação e Restauração 

Contabilidade 

Contabilidade como Fonte de Dados 
Documentação Financeira (Tipos, Significado, Importância, Guarda) 

Métodos, Fatos e Procedimentos Contábeis 
Regime e Competência de Serviços X Guarda 

Direito 

Cidadania 
Direito  

(Administrativo, Civil, Constitucional, Tributário, Penal, Processual) 
Legislação sobre Guarda de Documentos 

Noções de Direito 
Noções de Estado e Governo 

Serviços Judiciais e Extrajudiciais 

Estágio 
Estágio Supervisionado 

Prática em Áreas Estratégicas da Arquivologia 

Estatística 

Amostragem 
Elementos de Estatística 

Estatística e Investigação Científica 
Probabilidade 

Testes e Pacotes Estatísticos 

Filosofia 
Estrutura do Pensamento 

Lógica Tradicional 
Parte Formal 

História 

Aspectos Sociais, Políticos, Administrativos da História do Brasil 
Aspectos Sociais, Políticos, Administrativos da História do Espírito Santo 

Métodos de Pesquisa Historiográfica 
Princípios Gerais da História 

Idioma Estrangeiro Inglês ou Francês ou Espanhol 

Informática 

Automação de Arquivos 
Banco de Dados 

Conceitos Básicos de Microinformática 
Gerenciamento de Banco de Dados 

Hardware e Software 
Redes de Comunicação 

Tecnologias da Informação 

Introdução à Ciência 
da Informação 

Conceitos Básicos de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e 
Documentação 

Evolução dos Arquivos e da Arquivologia 
Instituições Arquivísticas 

Legislação, Ética e Formação Profissional 
Políticas Públicas para a Área 

Terminologia Arquivística 

Metodologia da 
Pesquisa 

Apresentação dos Resultados 
Coleta e Análise de Dados 

Definição do Objeto de Estudo 
Tipos de Pesquisa 

Psicologia 

Comunicação nas Relações Humanas 
Cooperação X Competição 
Grupo e Defesa de Grupo 

Homem X Meio 
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Relações Humanas e Interpessoais 
Serviço de 

Informação em 
Arquivos 

Ação Cultural (Difusão) 
Estudos de Usuários 
Políticas de Acesso 

Sociologia 

Comunicação Simbólica e Socialização 
Desenvolvimento e Mudanças Sociais 

Impactos Sociais das Novas Tecnologias e da Globalização 
Sociedade do Futuro X Memória: o Papel do Arquivo 

Sociologia, Cultura e Sociedade 
Sociologia, Informação e Sociedade (industrial, pós-moderna e da 

informação) 
Trabalho de 

Conclusão de Curso Desenvolvimento de Pesquisa e Reflexão sobre Temas Relevantes da Área 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Biancardi, Achimé e Carvalho (1998). 

 

Conforme Malverdes e Moraes (2011), os trâmites iniciais para a criação do curso 

foram empreendidos pelo Reitor José Weber Freire Macedo, que concedeu parecer favorável à 

apresentação de motivos feita pela professora Maria Virgínia Arana Moraes.  

Para auxiliar na execução desse projeto, o professor Carlos Rossato, à época 

coordenador do Colegiado do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), foi convidado como consultor e uma comissão foi formada pelos professores Alzinete 

Biancardi, Ida Maria Soares Braga, Lucia Helena Miranda Corrêa e Maria Virginia Arana, que 

integravam o quadro docente do Departamento de Biblioteconomia36. 

Assim, a criação do Curso de Arquivologia na Universidade Federal do Estado do 

Espírito Santo foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e pelo 

Conselho Universitário (CUN), respectivamente, pela Resolução nº 26, de 16 de julho de 1999, 

e pela Resolução nº 24, de 26 de julho de 1999, determinando sua integração ao Departamento 

de Biblioteconomia, vinculado ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. 

O Departamento de Biblioteconomia foi, então, renomado como Departamento de 

Ciências da Informação, através da Resolução CUN nº 27, de 3 de agosto de 1999, a fim de 

congregar os cursos de graduação em Arquivologia e em Biblioteconomia. Entretanto, no ano 

de 2008, o Departamento de Ciências da Informação foi extinto, através da Resolução nº 29, de 

23 de outubro de 2008, culminado na criação do Departamento de Arquivologia e do 

Departamento de Biblioteconomia, garantindo maior autonomia administrativa, didático-

pedagógica e científica a ambos os cursos. 

                                                 
36 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. 

Arquivologia. Histórico. <http://arquivologia.ufes.br/hist%C3%B3rico>. Acesso em: 1 jul. 2018. 
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Após cumpridas as formalidades necessárias à instituição do curso, a aula inaugural 

do curso transcorreu na data de 14 de março de 2000, sendo proferida pelo professor Carlos 

Rossato. Já a primeira oferta de vagas ocorreu no vestibular destinado ao ano corrente de 2000, 

sendo oferecidas quarenta vagas anuais para ingresso no primeiro semestre, com aulas 

ministradas nos horários tarde e noite37.  

Por fim, o reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação ocorreu através do 

parecer favorável emitido pela Secretaria de Educação Superior, manifesto na Portaria MEC nº 

3.458, de 22 de outubro de 2004. 

 

3.4.2 Currículos 

 

O primeiro currículo pleno (2000-2017) do Curso de Bacharelado em Arquivologia 

da Universidade Federal Espírito Santo foi estabelecido no ano de 1999, sendo implementado 

no ano letivo do ano 2000. Cabe ressaltar que, inicialmente, sua aprovação não contou com a 

anuência de um projeto político-pedagógico elaborado para esse fim, mas que essa realidade 

mudou no ano de 2007. 

Nesse sentido, Ferrari (2017) declara o seguinte: 

Importante salientar que, apesar do curso ter sido criado em 1999, ele não 
possuía um PPC. À época o curso havia sido implantado contendo apenas 
a matriz curricular. Entretanto, em 2007 a universidade passou a exigir 
os PPCs dos cursos de graduação, como também sua aprovação em 
instâncias superiores, acima dos Departamentos e Colegiados. Foi então 
que em 2007 o PPC do curso foi aprovado juntamente com sua grade 
curricular, que não sofreu alteração (FERRARI, 2017, p. 8). 
 

Posto isso, elucidamos que o projeto político-pedagógico do curso foi aprovado através 

da Resolução CEPE nº 58, de 30 de novembro de 2007, mantendo inalterada a matriz curricular 

anterior composta por 44 disciplinas que somavam 2.400 horas/135 créditos, a serem cumpridas 

da seguinte maneira: 

 21 disciplinas obrigatórias (1.230 horas/77 créditos); 

 1 Trabalho de Conclusão de Curso (180 horas/7 créditos), sendo uma monografia ou 

artigo científico a ser realizado, de maneira individual ou em dupla, dentre as seguintes 

linhas de pesquisa: Fundamentos Teóricos da Arquivologia, Gestão da Informação e 

do Conhecimento, Metodologia da Pesquisa, Organização e Tratamento da 

                                                 
37  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Histórico. 

Disponível em: <http://www.ccje.ufes.br/hist%C3%B3rico>. Acesso em: 1 jul. 2018. 
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Informação, Políticas e Gestão da Informação Arquivística, e Recursos e Serviços de 

Informação; 

 1 Estágio Supervisionado obrigatório (120 horas/3 créditos); e 

 21 disciplinas optativas (870 horas/48 créditos), no mínimo. 

A duração mínima e máxima para a integralização do curso permaneceu em sete e onze 

períodos letivos, respectivamente. 

 

Quadro 65 – Distribuição das Disciplinas do 1º Currículo Pleno da UFES (2000) 

Categorias Tipo Disciplinas CH CD P 

Fundamentos da 
Arquivística 

OB Introdução à Arquivologia 60 4 1º 

OP 
Estudo de Público da Informação 60 4 5º 

Estudos de Usuários de Informação 60 3 6º 

Funções 
Arquivísticas 

OB 

Arranjo e Descrição de Documentos 60 4 4º 
Avaliação de Documentos 60 4 3º 
Gestão de Documentos I 60 4 2º 
Gestão de Documentos II 60 4 3º 

Mediação e Acesso à Informação Arquivística 60 4 5º 
Preservação em Unidades de Informação 60 3 4º 

Representação Temática I 60 3 2º 
OP Restauração de Documentos 30 1 6º 

Organização e 
Gestão dos Serviços 

de Arquivologia 

OB 

Estágio Supervisionado I 120 3 5º 
Projeto de Organização de Arquivos 60 3 6º 

Sistema Gerencial de Base de Dados Aplicado à 
Gestão de Documentos 

60 4 2º 

Tecnologia da Informação I 60 3 1º 
Tecnologia da Informação II 60 3 3º 

Tópicos Especiais em Arquivologia I 30 2 1º 
Trabalho de Conclusão de Curso 180 7 7º 

OP 

Introdução à Tecnologia da Informação 60 3 - 
Prática em Arquivo I 30 1 6º 
Prática em Arquivo II 30 1 6º 
Prática em Arquivo III 30 1 7º 
Prática em Arquivo IV 30 1 7º 

Reprografia 60 3 4º 
Tecnologia da Informação III 60 3 4º 

Tópicos Especiais em Arquivologia II 30 2 2º 
Tópicos Especiais em Arquivologia III 30 2 3º 
Tópicos Especiais em Arquivologia IV 30 2 4º 
Tópicos Especiais em Arquivologia V 30 2 5º 
Tópicos Especiais em Arquivologia VI 30 2 5º 
Tópicos Especiais em Arquivologia VII 30 2 6º 
Tópicos Especiais em Arquivologia VIII 30 2 7º 
Tópicos Especiais em Arquivologia IX 30 2 7º 

Disciplinas 
Contributivas 

OB 

Conhecimento e Linguagem 60 4 1º 
Gestão Organizacional 60 4 2º 

História e Memória 60 4 1º 
Instituições de Direito Público e Privado 60 4 1º 

Introdução à Administração 60 4 1º 



194 
 

 

Introdução à Filosofia 60 4 2º 
Legislação sobre Guarda de Documentos 60 4 3º 

Organização e Métodos 60 4 3º 

OP 

Ação Cultural 60 4 6º 
Arquivologia em Textos de Língua Estrangeira 60 4 5º 

Comportamento Organizacional 60 4 6º 
Comunicação e Linguagem 60 4 2º 

Elementos de Contabilidade para Arquivologia 60 4 5º 
Estatística Aplicada 60 4 4º 

Fundamentos da Administração Pública 60 4 3º 
Fundamentos da Mercadologia 60 4 4º 

História Econômica e Social do Espírito Santo 60 4 7º 
História do Brasil 60 4 5º 

Lógica 60 4 3º 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 3 2º 

Paleografia e Diplomática 30 2 7º 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); Disciplina Obrigatória (OB); Disciplina Optativa (OP); 
Período Curricular (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Biancardi et al (2004) e do Projeto Pedagógico do Curso (2007). 

 

Para procedermos à sistematização dos ajustes curriculares realizados durante o 

período em que vigorou essa matriz curricular, uma ampla pesquisa foi realizada no Boletim 

Oficial da UFES e nas Resoluções, Decisões e Atas do Conselho Universitário e do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, disponíveis no website do Departamento de Administração dos 

Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS)38.  

Apesar do esforço, não foi possível identificar alterações substanciais no decurso dos 

dezenove anos em que esse currículo esteve vigente, apenas a transferência da disciplina 

obrigatória História e Memória do Departamento de História para o Departamento de 

Arquivologia, através Resolução nº 29, de 23 de julho de 2014. 

A primeira reestruturação da matriz curricular do Curso de Arquivologia da UFES 

ocorreu recentemente, através da Resolução nº 31, de 16 de março de 2017. Entretanto, 

conforme consta no atual projeto pedagógico do curso, a movimentação para a realização de 

uma reforma curricular começou a ser delineada no ano de 2010, no âmbito do Departamento 

de Arquivologia, tendo como foco sua adequação ao novo contexto social e profissional vivido 

pelo arquivista, norteado pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Nesse sentido, Ferrari, Gavi e Fleger (2016) elucidam que: 

Desde 2010, os professores do Departamento de Arquivologia iniciaram um 
movimento em relação à reforma curricular. Havia um consenso sobre essa 
necessidade devido às várias mudanças pelo qual a área de Arquivologia 
estava passando ao longo dos anos, tais como novas tecnologias, nova 

                                                 
38 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Departamento de Administração dos Órgãos 

Colegiados. Disponível em: <http://www.daocs.ufes.br/>. Acesso em: 1 jul. 2018. 
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legislação, novas frentes de trabalho, atualização dos papéis do arquivista, 
ampliação das fronteiras interdisciplinares e novas demandas conjunturais e 
circunstanciais (FERRARI; GAVI; FLEGLER, 2016, p. 896). 
 

Ferrari (2017) explica, ainda, que várias ações foram adotadas para repensar a estrutura 

disciplinar do curso, dentre elas a criação de três grupos de trabalho formados por docentes 

(Arquivologia e Gestão da Informação; História e Patrimônio; e Tecnologia e Comunicação), 

responsáveis por analisar individualmente o currículo, as normas referentes ao trabalho de 

conclusão de curso, ao estágio supervisionado e às atividades complementares, e realizar 

pesquisa de opinião com o corpo discente. Para, em seguida, debater essas propostas nas 

reuniões realizadas pelas chefias do Departamento e da Coordenação do Curso, juntamente com 

o Núcleo Docente Estruturante, na Câmara Departamental. 

Dessa maneira, a revisão do projeto político-pedagógico foi efetivamente iniciada no 

ano de 2015, sendo implementado no segundo período do ano letivo de 2017. 

Com a implementação dos GTs o processo se otimizou, pois os grupos tinham 
reuniões separadamente, e após essas discussões os líderes de cada grupo se 
reuniam com os membros do NDE para apresentar os resultados obtidos. Após 
um refinamento nas discussões com o NDE todo o grupo se reunia novamente, 
em reunião de Câmara Departamental, para votar as mudanças sugeridas. 
Sendo assim, usando esta estratégia, foi possível aprovar o PPC do curso em 
junho de 2016, em um prazo de 18 meses (FERRARI, 2017, p. 5). 
 

O segundo currículo pleno (2017-) manteve a carga horária total de 2.400 horas/135 

créditos, distribuída entre 32 disciplinas, conforme abaixo: 

 9 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Geral (540 horas/36 créditos); 

 14 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Específica (840 horas/56 créditos); 

 1 disciplina obrigatória de Trabalho de Conclusão de Curso no Núcleo de Formação 

Específica (180 horas/7 créditos), podendo ser uma monografia ou artigo científico 

realizado individualmente ou em dupla;  

 1 disciplina obrigatória de Estágio Supervisionado no Núcleo de Formação Específica 

(180 horas/7 créditos); 

 7 a 10 disciplinas optativas (420 horas/28 créditos), a serem escolhidas dentre aquelas 

recomendadas por eixos temáticos (Arquivologia e Gestão da Informação; História e 

Patrimônio; Tecnologia e Comunicação; e Outras Habilidades); e 

 Atividades Complementares (240 horas). 

A duração mínima e máxima para sua conclusão passou a ser, respectivamente, oito e 

doze períodos letivos; o turno foi alterado de vespertino para noturno (18 às 22 horas); as 

disciplinas obrigatórias oferecidas por Departamentos externos (Administração, Direito e 
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Filosofia) foram mantidas; e um quadro de equivalência entre as disciplinas do antigo e do novo 

currículo pleno foi estabelecido (ver Quadro 68, p. 199). 

 

Quadro 66 – Distribuição das Disciplinas do 2º Currículo Pleno da UFES (2017) 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO GERAL 
Categorias Disciplinas CH CD P 

Disciplinas 
Obrigatórias 

Comunicação na Sociedade da Informação 60 4 2º 
Gestão Organizacional 60 4 2º 

História e Memória 60 4 1º 
Instituições de Direito Público e Privado 60 4 2º 

Introdução à Administração 60 4 1º 
Introdução à Filosofia 60 4 1º 

Metodologia de Pesquisa Científica 60 4 5º 
Organização e Métodos 60 4 2º 

Raciocínio Lógico 60 4 1º 

Disciplinas Optativas B: 
História e Patrimônio 

História Econômica e Social do Espírito Santo 60 4 - 
História do Brasil 60 4 - 

Patrimônio Cultural do Brasil 60 4 - 

Disciplinas Optativas C: 
Tecnologia e Comunicação 

 

A Comunicação Pública: Mídias Sociais e 
Terceiro Setor 

60 4 - 

Arquitetura da Informação 60 4 - 
Ciência de Dados 60 4 - 

Organização e Representação do Conhecimento 30 2 - 
Pesquisa de Opinião: Método e Função 60 4 - 

Prática em Tecnologia I 30 2 - 
Sistemas e Gerenciadores de Banco de Dados 

(SGBD) 
60 4 - 

Tópicos Especiais em Tecnologia I 30 2 - 

Disciplinas Optativas D: 
Outras Habilidades 

Comportamento Organizacional 60 4 - 
Elementos de Contabilidade para Arquivologia 60 4 - 

Estatística Aplicada 60 4 - 
Fundamentos da Administração Pública 60 4 - 

Libras 60 4 - 
Normalização 30 2 - 

Prática em Pesquisa I 30 2 - 
Tópicos Especiais em Pesquisa I 30 2 - 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
Categorias Disciplinas CH CD P 

Disciplinas 
Obrigatórias 

Análise Documental 60 4 3º 
Avaliação de Documentos Arquivísticos 60 4 4º 

Classificação de Documentos Arquivísticos 60 4 3º 
Descrição de Documentos Arquivísticos 60 4 5º 
Documentos Arquivísticos Eletrônicos 60 4 3º 

Estágio Supervisionado 180 7 6º 
Fundamentos de Arquivologia 60 4 1º 

Gestão de Documentos 60 4 2º 
Gestão de Instituições e Serviços Arquivísticos 60 4 7º 

Mediação Cultural em Arquivos 60 4 7º 
Políticas Arquivísticas I 60 4 3º 

Preservação e Conservação de Documentos I 60 4 4º 
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Projeto de Pesquisa 60 4 6º 
Repositórios Arquivísticos Digitais 60 4 4º 

Trabalho de Conclusão de Curso 180 7 8º 
Usos e Usuários da Informação Arquivística 60 4 5º 

Disciplinas Optativas A: 
Arquivologia e Gestão da 

Informação 

Acervos Fotográficos em Arquivos 60 4 - 
Análise Crítica de Procedimentos Arquivísticos 60 4 - 

Estudos Métricos da Informação 60 4 - 
Indexação e Recuperação da Informação 

Arquivística 
60 4 - 

Organização de Documentos e Informações de 
Instituições de Saúde 

60 4 - 

Prática em Arquivologia I 30 2 - 
Preservação e Conservação de Documentos II 60 4 - 

Teoria do Documento 60 4 - 
Tesauro Funcional 60 4 - 

Tópicos Especiais de Arquivologia I 30 3 - 
Disciplinas Optativas B: 

História e Patrimônio 
História dos Arquivos 30 3 - 

Disciplinas Optativas C: 
Tecnologia e Comunicação 

Preservação Digital 60 4 - 
Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística 

de Documentos (SIGAD) 
60 4 - 

Softwares para Descrição Arquivística 30 2 - 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); Período Curricular (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Pedagógico do Curso (2017). 

 

Em razão dessa matriz curricular ter sido instaurada muito recentemente, não há 

ajustes curriculares a serem analisados. 

Por fim, sistematizamos os dois currículos plenos que vigoraram no curso a partir dos 

seguintes elementos: período acadêmico ideal, carga horária e pré-requisitos. No Quadro 67 (p. 

198) consta a matriz curricular que vigorou entre os anos de 2000 e 2017. No Quadro 68 (p. 

199) está o currículo pleno atual, instituído no segundo semestre do ano de 2017. E no Quadro 

69 (p. 200) há um comparativo entre as disciplinas presentes em ambos os currículos. 
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Quadro 67 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso em Arquivologia da UFES (2000-2017) 
1º PERÍODO 2º PERÍODO 

Disciplina Pré-Requisito CH Disciplina Pré-Requisito CH 
Introdução à Arquivologia - 60 Gestão de Documentos I Introdução à Arquivologia 60 
Instituições de Direito Público e Privado - 60 Representação Temática I Introdução à Arquivologia 60 

Tecnologia da Informação I - 60 
Sistema Gerencial de Banco de Dados 
Aplicado à Gestão de Documentos 

Tecnologia da Informação I 60 

Introdução à Administração - 60 Gestão Organizacional Introdução à Administração 60 
História e Memória - 60 Introdução à Filosofia - 60 
Conhecimento e Linguagem - 60 Optativa 1 - 60 
Tópicos Especiais em Arquivologia I - 30 Optativa 2 - 30 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 
Gestão de Documentos II Gestão de Documentos I 60 Preservação em Unidades de Informação - 60 

Avaliação de Documentos Gestão de Documentos I 60 Arranjo e Descrição de Documentos 
Gestão de Documentos II 
Avaliação de Documentos 

60 

Tecnologia da Informação II SGBD Aplicados à GD 60 Optativa 5 - 60 
Organização e Métodos - 60 Optativa 6 - 60 
Legislação sobre Guarda de Documentos Gestão de Documentos I 60 Optativa 7 - 60 
Optativa 3 - 60 Optativa 8 - 60 
Optativa 4 - 60 Optativa 9 - 30 

5º PERÍODO 6º PERÍODO 

Estágio Supervisionado 
Arranjo e Descrição de Doc. 
Preservação em UI. 

120 Projeto em Organização de Arquivos Arranjo e Descrição de Doc. 60 

Mediação e Acesso à Informação 
Arquivística 

Arranjo e Descrição de Doc. 60 Optativa 19 - 60 

Optativa 10 - 60 Optativa 20 - 60 
Optativa 11 - 60 Optativa 21 - 30 
Optativa 12 - 60 - - - 
Optativa 13 - 30 - - - 
Optativa 14 - 30 - - - 

7º PERÍODO 
Trabalho de Conclusão de Curso Projeto Org. de Arquivo 180 - - - 

Legenda: Carga Horária (CH). Optativas destacadas em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Político-Pedagógico do Curso (2007). 
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Quadro 68 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso em Arquivologia da UFES (2017-) 
1º PERÍODO 2º PERÍODO 

Disciplina Pré-Requisito CH Disciplina Pré-Requisito CH 
Fundamentos de Arquivologia - 60 Gestão de Documentos Fund. de Arquivologia 60 
História e Memória - 60 Gestão Organizacional - 60 
Introdução à Administração - 60 Organização e Métodos Introd. à Adm. 60 
Introdução à Filosofia - 60 Instituições de Direito Público e Privado - 60 
Raciocínio Lógico - 60 Comunicação na Sociedade da Informação - 60 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 

Análise Documental Gestão de Documentos 60 
Preservação e Conservação de 
Documentos I 

Gestão de Documentos 60 

Classificação de Documentos Arquivísticos Gestão de Documentos 60 Avaliação de Documentos Arquivísticos Classif. de Doc. Arq. 60 
Políticas Arquivísticas I Gestão de Documentos 60 Repositórios Arquivísticos Digitais Doc. Arq. Eletrônicos 60 
Documentos Arquivísticos Eletrônicos Comun. na Soc. da Inf. 60 Optativa 2 - 60 
Optativa 1 - 60 Optativa 3 - 60 

5º PERÍODO 6º PERÍODO 
Descrição de Documentos Arquivísticos Avaliação de Doc. Arq. 60 Estágio Supervisionado Descrição de Doc.Arq. 180 
Metodologia da Pesquisa Científica - 60 Projeto de Pesquisa Metod. da Pesq. Cient. 60 
Usos e Usuários da Informação 
Arquivística 

- 60 Optativa 6 - 30 

Optativa 4 - 60 Optativa 7 - 30 
Optativa 5 - 30 - - - 

7º PERÍODO 8º PERÍODO 
Gestão de Instituições e Serviços 
Arquivísticos 

Estágio Supervisionado 60 Trabalho de Conclusão de Curso  Projeto de Pesquisa 180 

Mediação Cultural em Arquivos Estágio Supervisionado 60 Optativa 10 - 30 
Optativa 8 - 30 - - - 
Optativa 9 - 30 - - - 

Legenda: Carga Horária (CH). Optativas destacadas em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Político-Pedagógico do Curso (2017). 
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Quadro 69 – Comparativo dos Currículos Plenos do Curso em Arquivologia da UFES 

Currículo 1 (2000-2017) Currículo 2 (2017-) 
Ação Cultural - 

- Acervos Fotográficos em Arquivos 
- A Comunicação Pública: Mídias Sociais e Terceiro Setor 
- Análise Crítica de Procedimentos Arquivísticos 
- Arquitetura da Informação 
- Arquivo e Sociedade 

Arquivologia em Textos de Língua Estrangeira - 

Arranjo e Descrição de Documentos 
Classificação de Documentos Arquivísticos 

Descrição de Documentos Arquivísticos 
Avaliação de Documentos Avaliação de Documentos Arquivísticos 

- Ciência de Dados 
Comportamento Organizacional Comportamento Organizacional 

Comunicação e Linguagem - 
- Comunicação na Sociedade da Informação 

Conhecimento e Linguagem - 
- Documentos Arquivísticos Eletrônicos 
- Documentos da Produção Artística 

Elementos de Contabilidade para Arquivologia Elementos de Contabilidade para Arquivologia 
Estágio Supervisionado I Estágio Supervisionado 

Estatística Aplicada Estatística Aplicada 
Estudo de Público da Informação - 

Estudos de Usuários de Informação Usos e Usuários da Informação Arquivística 
- Estudos Métricos da Informação 

Fundamentos da Administração Pública Fundamentos da Administração Pública 
Fundamentos da Mercadologia Fundamentos da Mercadologia 

Gestão de Documentos I 
Gestão de Documentos 

Gestão de Documentos II 
Gestão Organizacional Gestão Organizacional 

- História dos Arquivos 
História do Brasil História do Brasil 

História Econômica e Social do Espírito Santo História Econômica e Social do Espírito Santo 
História e Memória História e Memória 

- Indexação e Recuperação da Informação Arquivística 
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Instituições de Direito Público e Privado Instituições de Direito Público e Privado 
Introdução à Administração Introdução à Administração 
Introdução à Arquivologia Fundamentos de Arquivologia 

Introdução à Filosofia Introdução à Filosofia 
Introdução à Tecnologia da Informação - 
Legislação sobre Guarda de Documentos Políticas Arquivísticas I 

- Libras 
Lógica Raciocínio Lógico 

Mediação e Acesso à Informação Arquivística Mediação Cultural em Arquivos 
Métodos e Técnicas de Pesquisa Metodologia de Pesquisa Científica 

- Normalização 
- Organização de Documentos e Informações de Instituições de Saúde 

Organização e Métodos Organização e Métodos 
- Organização e Representação do Conhecimento 
- Padrões de Qualidade Aplicados à Gestão de Documentos e Informações 

Paleografia e Diplomática - 
- Patrimônio Cultural do Brasil 
- Pesquisa de Opinião: Método e Função 
- Políticas Arquivísticas II 

Prática em Arquivo I - 
Prática em Arquivo II - 
Prática em Arquivo III - 
Prática em Arquivo IV - 

- Prática em Arquivologia I 
- Prática em Pesquisa I 
- Prática em Tecnologia I 

Preservação em Unidades de Informação Preservação e Conservação de Documentos I 
- Preservação Digital 
- Projeto de Consultoria em Arquivos 
- Projeto de Pesquisa 
- Projeto de Produtos em Arquivos 

Projeto em Organização de Arquivos Gestão de Instituições e Serviços Arquivísticos 
- Repositórios Arquivísticos Digitais 

Representação Temática I Análise Documental 
Reprografia - 

Restauração de Documentos - 
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- Serviços Educativos em Arquivos 
- Sistemas e Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) 

Sistema Gerencial de Base de Dados Aplicado à Gestão de Documentos - 
- Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) 
- Softwares para Descrição Arquivística 

Tecnologia da Informação I - 
Tecnologia da Informação II - 
Tecnologia da Informação III - 

- Teoria do Documento 
- Tesauro Funcional 

Tópicos Especiais em Arquivologia I Tópicos Especiais de Arquivologia I 
Tópicos Especiais em Arquivologia II - 
Tópicos Especiais em Arquivologia III - 
Tópicos Especiais em Arquivologia IV - 
Tópicos Especiais em Arquivologia V - 
Tópicos Especiais em Arquivologia VI - 
Tópicos Especiais em Arquivologia VII - 
Tópicos Especiais em Arquivologia VIII - 
Tópicos Especiais em Arquivologia IX - 

- Tópicos Especiais em Pesquisa I 
- Tópicos Especiais em Tecnologia I 

Trabalho de Conclusão de Curso Trabalho de Conclusão de Curso 
Legenda: Disciplinas optativas destacadas em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos Projetos Político-Pedagógicos do Curso de Arquivologia (2007; 2017) e suas equivalências. 
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3.4.3 Programas de Ensino das Disciplinas 

  

A trajetória histórica delineada nas seções anteriores serviu de base à constatação de 

que o Curso de Arquivologia da UFES, durante os seus vinte anos de existência, praticou dois 

currículos plenos, privilegiando, em ambos os casos, o estabelecimento de uma estrutura 

curricular flexível composta por disciplinas obrigatórias que orientam o modelo formativo 

profissional do curso, bem como por disciplinas optativas que permitem ao discente ter 

autonomia na escolha das áreas de seu interesse. Apenas uma reforma curricular foi realizada, 

tendo como ênfase a adequação disciplinar ao novo papel social do arquivista e ao uso das 

tecnologias de informação e de comunicação. 

Para alcance dos objetivos propostos nessa pesquisa, isto é, o mapeamento do ensino 

da função classificação, analisamos todos os currículos plenos que vigoraram no curso em busca 

das disciplinas obrigatórias que abordassem aspectos relativos ao tema. Cabe ressaltar que, por 

uma questão metodológica, a análise disciplinar procedida nessa pesquisa restringiu-se àquelas 

de caráter obrigatório. Portanto, ainda que a matriz curricular da UFES tenha forte presença de 

disciplinas optativas, estas não foram consideradas na análise dos resultados. 

No primeiro currículo pleno (2000-2017) destacamos as disciplinas obrigatórias 

Arranjo e Descrição de Documentos, Gestão de Documentos I, Gestão de Documentos II e 

Introdução à Arquivologia. 

A disciplina Introdução à Arquivologia estava arrolada no primeiro período da grade 

curricular, somando sessenta horas (cinquenta horas teóricas e dez horas práticas) e quatro 

créditos. Dentre os objetivos propostos, estava “compreender o que é Arquivologia, sua história, 

campo de atuação” e “funções arquivísticas”, dentre as quais figurava a função “classificação”.  

Nesse sentido, acreditamos que a disciplina se prestava a introduzir o discente ao 

campo, contextualizando historicamente a relação da Arquivologia com o “Princípio da 

Proveniência/Ordem Original”, e deste com a classificação em arquivos. A função classificação 

era abordada numa unidade de ensino junto às demais funções arquivísticas, o que demonstra 

que a disciplina apenas apresentava um panorama geral dos preceitos teóricos da classificação. 

 

Quadro 70 – Programa da Disciplina Introdução à Arquivologia (2000-2017) 

Ementa 
Conceitos Gerais: arquivo e arquivologia – objeto, campo de atuação; Classificação e 
tipos de arquivo; História da Arquivologia; Profissão do arquivista: legislação básica; 
Noções de ética arquivística; Ciência da Informação: áreas afins da Arquivologia. 

Objetivos 
Introduzir conceitos gerais ligados à Arquivologia. Compreender o que é Arquivologia, 
sua história e campo de atuação. Conhecer a classificação e tipos de arquivo. Definir a 
profissão do Arquivista. Conhecer os aspectos éticos relativos ao profissional da 
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informação. Definir o objeto de estudo do arquivista. Identificar a interdisciplinaridade 
da Arquivologia. Conhecer a legislação básica da Arquivologia. 

Conteúdos 

1) A Arquivologia e seus aspectos interdisciplinares. Relações da Arquivologia com 
outras ciências: Administração, Informática, Biblioteconomia, História, Museologia, 
Direito, Ciências Contábeis etc. Paleografia e Diplomática. Arquivologia e Ciência da 
Informação. 2) Princípios e conceitos fundamentais. Documento arquivístico. 
Fundo/Princípio da proveniência/Ordem Original. Ciclo Vital (abordagem das três 
idades). Arquivo: prova, patrimônio e memória. 3) Funções arquivísticas. 
Criação/Produção. Avaliação. Aquisição. Conservação/Preservação. Classificação. 
Descrição. Difusão e Acesso. 4) Legislação Arquivística e acesso aos arquivos. Lei nº 
8.159/91. Resolução nº 14/2001. Decreto nº 4.073/2002. Decreto nº 7.845/2012. Lei 
12.527/2011. 5) Formação Profissional. Conceito. Requisitos/Atribuições. Campos de 
atuação. Ética Profissional. Lei nº 6.546/78 e Decreto nº 82.590/78. 6). Instituições 
Arquivísticas Arquivo Nacional (CONARQ/SINAR/SIGA). Arquivos Públicos 
Estaduais/Municipais. Arquivos Privados. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina Gestão de Documentos I constava no segundo período letivo e tinha como 

pré-requisito a disciplina Introdução à Arquivologia. A carga horária era de sessenta horas 

(quarenta horas teóricas e vinte horas práticas) e quatro créditos.  

Essa disciplina tinha como objetivo o estudo da gestão de documentos arquivísticos, 

de modo que a classificação era abordada como uma ferramenta para a execução do trabalho 

de “gestão da produção documental”.  

É interessante notar que uma unidade dos conteúdos programáticos estava dedicada ao 

ensino da “classificação de documentos” juntamente com a metodologia de “tipologia 

documental”; e que a unidade seguinte focava nos “métodos de arquivamento”. Assim sendo, 

podemos constatar que metade dos conteúdos da disciplina eram destinados ao entendimento 

da classificação em arquivos na perspectiva da gestão documental. 

 
Quadro 71 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos I (2000-2017) 

Ementa 
Conceitos, importância e evolução da Gestão Documental. Classificação de 
documentos e tipologia documental. Suportes físicos da informação. 

Objetivos 

Desenvolver uma postura de constante indagação, reflexão e busca de soluções para os 
desafios que atravessam a prática arquivística, tomando como referência para isso 
conceitos e linguagens próprias da Arquivologia, com ênfase nas várias etapas que 
caracterizam os processos de gestão documental através da investigação científica. 
Identificar os principais desafios enfrentados por profissionais que atuam na 
Arquivologia no que se refere à metodologia de Gestão Documental, da Informação e 
do Conhecimento. Conhecer métodos, propostas e materiais técnicos científicos para a 
Gestão Documental. Desenvolver uma postura arquivística crítica em frente a métodos, 
propostas e materiais técnicos científicos para a Gestão Documental. 

Conteúdos 

1)  Gestão da produção documental: conceitos, evolução histórica e importância. 2) 
Classificação dos documentos. Tipologia documental. 3) Métodos de arquivamento. 4) 
Levantamento da produção documental. Diagnóstico da produção documental 
acumulada. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 
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A disciplina Gestão de Documentos II estava fixada no terceiro período letivo, tinha 

como pré-requisito a disciplina Gestão de Documentos I, e possuía carga horária de sessenta 

horas (quarenta e cinco horas teóricas e  quinze horas práticas) e quatro créditos.  

O foco dessa disciplina era a gestão de documentos e informações arquivísticas, 

entendida sob uma abordagem sistêmica. Dentre os seus objetivos estava “reconhecer o caráter 

sistêmico da informação arquivística, proporcionando ao aluno conhecer métodos de 

classificação e arquivamento desta informação para seu pleno acesso”, “informar sobre teoria 

e prática de classificação de informação arquivística” e, ainda, “refletir sobre os modelos 

possíveis”. E, também, focalizava a relevância da “classificação de documentos arquivísticos” 

para a “gestão documental”, no que tange aos “conceitos”, “modelos” e “atualidade na realidade 

digital.” 

 

Quadro 72 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos II (2000-2017) 

Ementa 
Informação arquivística como base para geração de conhecimento. Os sistemas de 
informação das organizações. Gestão documental: histórico e conceitos (revisão). 
Classificação de documentos arquivísticos. 

Objetivos 

Reconhecer o caráter sistêmico da informação arquivística, proporcionando ao aluno 
conhecer métodos de classificação e arquivamento desta informação para seu pleno 
acesso. Reconhecer o caráter sistêmico das informações produzidas nas organizações. 
Reconhecer a informação arquivística no sistema de geração de conhecimento 
organizacional. Revisar trajetória histórica e conceitos da gestão de documentos. 
Informar sobre teoria e prática de classificação de informação arquivística. Refletir 
sobre os modelos possíveis e discutidos de classificação da informação arquivística. 

Conteúdos 

1) A informação e conhecimento organizacional. O conhecimento empresarial. 
Informação arquivística como base para geração de conhecimento. Os sistemas de 
informação das organizações. 2) Gestão documental: histórico, conceitos. A gestão 
documental moldando novos paradigmas para Arquivologia. Inovações na Gestão de 
Documentos (ECM). 3) Classificação de documentos. Conceitos Modelos. Importância. 
Atualidade na realidade digital. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina Arranjo e Descrição de Documentos estava arrolada no quarto período, 

tendo como pré-requisitos as disciplinas Gestão de Documentos II e Avaliação de Documentos 

e estas, por conseguinte, as disciplinas Gestão de Documentos I e Introdução à Arquivologia. 

Possuía carga horária de sessenta horas (quarenta horas teóricas, dezesseis horas práticas e 

quatro horas laboratoriais) e quatro créditos.  

A disciplina carregava no título o termo “arranjo” e a ementa do programa focalizava 

a “organização física e lógica dos documentos de arquivos”. Apesar disso, não havia nenhuma 

menção à metodologia de arranjo documental nos conteúdos programáticos, que se destinavam 

unicamente ao ensino da teoria, prática e instrumentalização da função “descrição”.  
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Quadro 73 – Programa da Disciplina Arranjo e Descrição de Documentos (2000-2017) 

Ementa Organização física e lógica dos documentos de arquivo. Instrumentos de descrição. 

Objetivos 

Analisar a tendência normalizadora da descrição arquivística e a importância dessa 
prática na compreensão da descrição arquivística como uma função científica. Analisar 
o lugar que ocupa a descrição arquivística no trabalho de pesquisa e elaboração de 
instrumento de descrição. Identificar as normas de descrição arquivística de maior 
impacto internacional e o processo de elaboração e implementação das mesmas. 
Verificar os conceitos de descrição arquivística e seu debate na literatura, com o 
objetivo de analisar a questão da leitura de documentos e suas possibilidades dentro da 
perspectiva da descrição e análise de conteúdo de documentos de arquivo. Estimular 
os alunos para a preparação sistemática de materiais que analisem questões relativas 
aos acervos arquivísticos inseridas no escopo dos projetos de ação. 

Conteúdos 

1) A descrição arquivística como função de pesquisa. 2) As normas de descrição 
arquivística: o que são e como se aplicam. 3) O processo de normalização: a origem da 
NOBRADE e da norma ISAD(G). 4) Os elementos da descrição normalizada. 5) A 
descrição arquivística e a NOBRADE na organização de acervos: estudos de caso. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

No segundo currículo pleno (2017-) analisamos as disciplinas obrigatórias 

Classificação de Documentos Arquivísticos, Fundamentos da Arquivologia e Gestão de 

Documentos. 

A disciplina Fundamentos de Arquivologia está fixada no primeiro período da grade 

curricular, possui carga horária de sessenta horas (quarenta e cinco horas teóricas e quinze horas 

práticas) e quatro créditos, e é equivalente à disciplina do currículo anterior Introdução à 

Arquivologia.  

A comparação entre os programas de ensino de ambas disciplinas demonstra que a 

disciplina atual continua a se preocupar com a “classificação”, mas que esse tema possui um 

conteúdo bastante reduzido no escopo das “funções arquivísticas”. Basicamente, remetendo ao 

princípio teórico da “Proveniência/ Ordem Original”. 

 

Quadro 74 – Programa da Disciplina Fundamentos de Arquivologia (2017-) 

Ementa 

Conceitos Gerais: arquivo e Arquivologia, objeto, campo de atuação; classificação e 
tipos de arquivo; profissão do arquivista; noções de ética arquivística; áreas afins da 
Arquivologia. A Arquivologia como campo científico. Principais abordagens da 
Arquivologia contemporânea. Intérpretes e interpretações dos processos arquivísticos 
em diferentes contextos nacionais de configuração da Arquivologia. 

Objetivos 

Introduzir conceitos gerais ligados à Arquivologia. Compreender o que é Arquivologia, 
sua história e campo de atuação. Definir o objeto de estudo do arquivista. Identificar a 
interdisciplinaridade da Arquivologia. Conhecer a legislação básica da Arquivologia. 
Definir a profissão do arquivista. Conhecer os aspectos éticos relativos ao profissional 
da informação. Conduzir o aluno a uma reflexão acerca do processo de 
institucionalização da Arquivologia como campo científico. 

Conteúdos 
1) A Arquivologia e seus aspectos interdisciplinares. Relações da Arquivologia com 
outras ciências: Administração, História, Biblioteconomia, Museologia, Direito, 
Paleografia, Diplomática, Ciência da Informação, Informática, etc. 2) Princípios e 
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conceitos fundamentais. Documento arquivístico. Fundo/Princípio da 
proveniência/Ordem Original. Ciclo Vital (abordagem das três idades). Arquivo: prova, 
patrimônio e memória. Funções Arquivísticas. 3) Legislação Arquivística e acesso aos 
arquivos. Lei nº 8.159/1991. Resolução nº 14/2001. Decreto nº 4.073/2002. Decreto nº 
7.845/2012. Lei 12.527/2011. 4) Formação Profissional. Conceito. Requisitos/ 
Atribuições. Campos de atuação. Ética Profissional. Lei nº 6.546/1978 e Decreto nº 
82.590/1978. 5) A cientificidade da Arquivologia. Os pressupostos básicos ao 
conhecimento científico. O desenvolvimento da pesquisa em Arquivologia no Brasil. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina Gestão de Documentos consta no segundo período letivo, tem carga 

horária de sessenta horas (quarenta e cinco horas teóricas e quinze horas práticas) e quatro 

créditos, e apresenta como pré-requisito a disciplina Fundamentos de Arquivologia.  

Apesar de ter sido criada com a reforma curricular, essa disciplina possui o programa 

bastante similar à disciplina do currículo anterior Gestão de Documentos II, tendo como foco 

compreender o processo de “gestão da produção documental”. Nesse sentido, mantém duas 

unidades de ensino destinadas ao estudo das metodologias de “classificação dos documentos e 

tipologia documental” e aos “métodos de arquivamento”. 

 

Quadro 75 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos (2017-) 

Ementa 
História, conceitos, importância e evolução da Gestão Documental. Sistema de gestão 
de documentos com base na Norma ISO. Protocolo. Métodos de arquivamento. 
Tipologia documental. 

Objetivos 

Desenvolver uma postura de constante indagação, reflexão e busca de soluções para os 
desafios que atravessam a prática arquivística, tomando como referência para isso 
conceitos e linguagens próprias da Arquivologia, com ênfase nas várias etapas que 
caracterizam os processos de gestão documental através da investigação cientifica. 
Identificar os principais desafios enfrentados por profissionais que atuam na 
Arquivologia no que se refere à metodologia de Gestão Documental, da Informação e 
do Conhecimento. Conhecer métodos, propostas e materiais técnicos científicos para a 
Gestão Documental. Desenvolver uma postura arquivística crítica em frente a métodos, 
propostas e materiais técnicos científicos para a Gestão Documental. 

Conteúdos 

1)  Gestão da produção documental: conceitos, evolução histórica e importância. 2) 
Classificação dos documentos. Tipologia documental. 3) Métodos de arquivamento. 
ECM (A Gestão de Conteúdo Empresarial). 4) Levantamento da produção documental. 
Diagnóstico da produção documental acumulada. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

A disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos foi criada a partir da reforma 

curricular, sendo a única disciplina obrigatória destinada unicamente ao tratamento da função 

arquivística classificação desde a criação do curso. Está arrolada no terceiro período letivo, 

possui carga horária de sessenta horas (trinta horas teóricas, dezoito horas práticas e doze horas 

à distância) e quatro créditos, e tem como pré-requisito a disciplina Gestão de Documentos. 
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A análise do programa revela que a disciplina aborda o “histórico, princípios e 

fundamentos teóricos e metodológicos da classificação arquivística”, assim como os “métodos 

de arquivamento de documentos”. Além disso, a classificação é examinada numa relação com 

os processos de trabalho organizacionais e suas atividades-meio e atividades-fim.  

Diante disso, concluímos que a disciplina atende aos preceitos considerados relevantes 

ao tratamento do tema no tocante à apresentação do histórico, princípios, teorias, metodologias 

e etapas da função classificação arquivística, mas não podemos afirmar se há uma clara 

diferenciação entre a classificação praticada em arquivos e em outras áreas do conhecimento; 

e, ainda, se os conceitos de classificação e arranjo são tratados como sinônimos ou como 

metodologias distintas pela ausência de desdobramentos desses conteúdos no programa 

disciplinar. 

 

Quadro 76 – Programa da Disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos (2017-) 

Ementa Abordar princípios, aspectos teóricos e metodológicos da classificação arquivística. 

Objetivos 

Conhecer os métodos de classificação de informação arquivística para seu pleno acesso. 
Reconhecer a relação da classificação arquivísticas com os processos de trabalho nas 
organizações. Conhecer o histórico da classificação de documentos. Conhecer os 
princípios e fundamentos teóricos e metodológicos da classificação arquivística. Saber 
os métodos de arquivamento de documentos. Aplicar o Código de Classificação de 
Documento de Arquivo. Aplicar método de elaboração de instrumento de classificação 
arquivística. 

Conteúdos 

1) A interação da classificação arquivística com os processos de trabalho nas 
organizações. 2) Histórico da classificação. Princípios e fundamentos teóricos e 
metodológicos da classificação arquivística. 3)  Métodos de arquivamento de 
documentos. 4) Códigos de Classificação de Documentos de Arquivo. Atividades-meio. 
Atividades-fim. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina. 

 

Por fim, encerramos a exposição dos aspectos históricos, curriculares e programáticos 

do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo (UFES); e 

elucidamos que, na subseção seguinte, trataremos do Curso de Arquivologia da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). 
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3.5 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – 

UNESP (2003) 

 

O curso de bacharelado em Arquivologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” é o único do estado de São Paulo. Desde a sua criação, no ano de 2003, foi 

vinculado ao Departamento de Ciência da Informação, subordinado à Faculdade de Filosofia e 

Ciências. Cabe aqui destacar que, dentre os dezesseis cursos universitários brasileiros de 

Arquivologia, apenas três estão abrigados em universidades estaduais. E, no caso específico 

dessa pesquisa, essa é a única graduação analisada situada na esfera estadual do sistema de 

ensino superior, em razão de que as demais estão localizadas em universidades federais. 

Dito isso, nas subseções seguintes, intentamos traçar um panorama histórico a respeito 

do espaço acadêmico-institucional em que o referido curso está inserido, bem como da sua 

estrutura curricular, disciplinar e programática, em concordância com os objetivos propostos 

nessa pesquisa quanto à função classificação. 

 

3.5.1 Histórico 

 

A economia do estado de São Paulo esteve baseada na cafeicultura até meados do 

século XX, por meio de um movimento de expansão e interiorização territorial que deu origem 

a diversos municípios. A demanda dessa elite cafeeira por formação acadêmica encetou a 

criação de escolas superiores no interior paulista. Posteriormente, com a passagem do modelo 

socioeconômico agrário para o industrial, no decurso das décadas de 1950 e 1960, a 

diversificação das atividades demandou mão-de-obra especializada, o que acarretou a 

remodelação do ensino superior estadual (CASTILHO, 2009; MENDES, 2015). 

 Nesse contexto, a Constituição Estadual paulista, do ano de 1947, assegurou o direito 

ao ensino superior público e gratuito em todos os graus, bem como garantiu a contribuição do 

Poder Público para a criação e manutenção do patrimônio universitário. Já a Lei estadual nº 

161, de 24 de setembro de 1948, dispôs sobre a criação de estabelecimentos públicos de ensino 

superior no interior do estado. Essas prerrogativas legais fomentaram o aparecimento de 

diversos institutos isolados de ensino superior na década seguinte, alguns dos quais viriam a ser 

reunidos para formar universidades. 

O desenvolvimento do ensino superior no interior paulista resultou da estadualização 

de instituições municipais e/ou particulares e da criação de novas unidades, o que dependia da 

articulação promovida entre a comunidade e os seus representantes políticos. Entre os anos de 
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1965 e 1975, diversos estudos foram realizados com o objetivo de dar uma configuração 

orgânica a esses institutos superiores isolados, fosse pela criação de uma nova universidade 

estadual, uma universidade regional ou uma federação de escolas, ou pela anexação regional à 

Universidade de São Paulo (USP). Apesar da forte oposição à criação de uma universidade com 

tamanha dispersão espacial entre os campi, esse foi o formato escolhido (CORRÊA, 2001; 

CASTILHO, 2009; MENDES, 2015; D’AMBRÓSIO, 2016). 

Diante disso, o secretário de educação José Bonifácio Coutinho Nogueira encaminhou 

o Projeto de Lei nº 539, de 24 de outubro de 1975, à Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo. Cabe ressaltar que essa proposta havia sido formulada pelos diretores da Coordenadoria 

do Ensino Superior do Estado de São Paulo e dos institutos envolvidos, sem a participação 

direta das comunidades acadêmicas. Além disso, foi decidido que a nova universidade seria 

nomeada em homenagem ao jornalista Júlio de Mesquita Filho, um dos fundadores da USP e 

proprietário do jornal “O Estado de São Paulo” (CASTILHO, 2009).  

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) foi criada 

pela Lei n° 952, de 30 de janeiro de 1976, sancionada pelo governador Paulo Egydio Martins, 

que determinou a junção de catorze institutos isolados de ensino superior criados em diversos 

municípios do estado de São Paulo. Foram incorporadas as seguintes instituições: Faculdade de 

Farmácia e Odontologia de Araçatuba (1954); Faculdade de Farmácia e Odontologia de 

Araraquara (1923); Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos Campos (1954); 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara (1957); Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Assis (1957); Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca (1962); 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília (1957); Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Presidente Prudente (1957); Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro 

(1957); Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto (1957); Faculdade 

de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (1962); Faculdade de Engenharia de 

Guaratinguetá (1964); e Faculdade de Medicina Veterinária e Agronomia de Jaboticabal 

(1964). E, ainda, foi agregada a Faculdade de Música “Maestro Julião” (1974)39. 

                                                 
39  A Universidade Estadual Paulista reuniu: as Faculdades de Farmácia e Odontologia de Araçatuba (criada pela 

Lei n° 2.633/1954), de Araraquara (instituição particular criada em 27 de fevereiro de 1923, e estadualizada 
pela Lei n° 1.390/1951), e de São José dos Campos (criada pela Lei n° 2.631/1954); as Faculdades de Filosofia, 
Ciências e Letras de Araraquara (criada pela Lei n° 3.842/1957), de Assis (criada pela Lei n° 3.826/1957), de 
Franca (criada pela Lei n° 6.814/1962), de Marília (criada pela Lei n° 3.781/1957), de Presidente Prudente 
(criada pela Lei n° 4.131/1957), de Rio Claro (criada pela Lei n° 3.895/1957), e de São José do Rio Preto 
(criada pela Lei n° 3.844/1957); a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (criada pela Lei 
n° 6.860/1962); a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (criada pela Lei n° 8.459/1964); a Faculdade 
de Medicina Veterinária e Agronomia de Jaboticabal (criada pela Lei n° 8.194/1964); e a Faculdade de Música 
“Maestro Julião” (criada pela Lei n° 236/1974). 
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Atualmente, a UNESP mantém uma estrutura acadêmica multicampi composta por 

vinte e nove faculdades e/ou institutos, cinco campi experimentais, três colégios técnicos, trinta 

e oito unidades auxiliares, especiais e/ou complementares, distribuídas entre vinte e quatro 

cidades do estado de São Paulo (Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, 

Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente 

Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José 

dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, e Tupã)40. 

Nesse cenário, elucidamos que a Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC)41 abriga o 

Curso de Bacharelado em Arquivologia que, juntamente com o Curso de Bacharelado em 

Biblioteconomia, integra o Departamento de Ciência da Informação.  

A história da FFC remonta à fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Marília (FAFI), por ação da Lei n° 3.781, de 25 de janeiro de 1957, promulgada pelo governador 

Jânio Quadros. A solenidade de inauguração ocorreu somente na data de 13 de janeiro de 1959; 

e as atividades acadêmicas tiveram início após a aprovação do funcionamento dos cursos pelo 

Decreto Federal nº 45.262, de 16 de janeiro de 1959. 

No ano de 1976, a FAFI foi integrada à estrutura universitária da UNESP com o nome 

de Faculdade de Educação, Filosofia, Ciências Sociais e da Documentação (FEFCD). E, no ano 

de 1989, foi redesignada como Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), em razão da criação 

do curso de Fonoaudiologia, conforme consta no estatuto universitário aprovado pelo Decreto 

nº 29.720, de 3 de março de 1989. 

Atualmente, a FFC abriga os cursos de graduação em: Arquivologia (bacharelado), 

Biblioteconomia (bacharelado), Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura), Filosofia 

(bacharelado e licenciatura), Fisioterapia (bacharelado), Fonoaudiologia (bacharelado), 

Pedagogia (licenciatura), Relações Internacionais (bacharelado), e Terapia Ocupacional 

(bacharelado). Na pós-graduação oferece os programas em: Ciência da Informação (mestrado 

e doutorado acadêmicos), Ciências Sociais (mestrado e doutorado acadêmicos), Educação 

(mestrado e doutorado acadêmicos), Filosofia (mestrado acadêmico), Fonoaudiologia 

(mestrado acadêmico), Relações Internacionais (mestrado e doutorado acadêmicos), e 

Sociologia (mestrado profissional). Já as disciplinas são ofertadas pelos departamentos de: 

Administração Escolar, Ciência da Informação, Ciências Políticas e Econômicas, Didática, 

                                                 
40  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Faculdades e institutos. Última atualização em: 3 mar. 2018, 

18:43h. Disponível em: <https://www2.unesp.br/portal#!/sobre-a-unesp/unidades/faculdades-e-institutos/>. 
Acesso em: 20 abr. 2019. 

41  A Faculdade de Filosofia e Ciências situa-se à Avenida Hygino Muzzi Filho, n° 737, Marília, São Paulo, CEP: 
17.525-900. Telefone: +55 (14) 3402-1300. Site: <http://www.marilia.unesp.br/>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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Educação Especial, Filosofia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia 

da Educação, e Sociologia e Antropologia.  

O Departamento de Ciência da Informação (DCI) foi instituído pela Resolução nº 

104, de 28 de novembro de 2000, como resultado da renomeação do antigo Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação, criado pela Resolução nº 5, de 6 de abril de 1977. De acordo 

com Bizello e Madio (2011), a redesignação departamental foi articulada tomando como base 

as diretrizes curriculares do Ministério da Educação, no que tange à compreensão da Ciência 

da Informação como uma grande área do conhecimento que integra as subáreas de Arquivologia 

e de Biblioteconomia, a fim de estabelecer uma estrutura acadêmica apta a receber novos cursos 

de graduação, como o de Arquivologia, por exemplo. 

O Curso de Bacharelado em Arquivologia da Universidade Estadual Paulista foi 

instituído através da Resolução nº 26, de 22 de maio de 2003. E reconhecido pelo Ministério da 

Educação através da Portaria CEE/GP nº 173, de 7 de maio de 2007.  

Como recordam Bizello e Madio (2011), a criação da referida graduação decorreu dos 

esforços empreendidos pela comunidade acadêmica que, ao longo dos últimos dez anos, buscou 

suprir a demanda por capacitação de profissionais para tratar dos arquivos de órgãos públicos 

e privados, tanto da cidade de Marília quanto do estado de São Paulo. Nesse sentido, explicam 

que, no ano de 1992, a UNESP recebeu um conjunto documental arquivístico da Prefeitura da 

Cidade de Marília, que abrangia o período entre os anos de 1928 e 1960. Com a implantação 

do “Projeto Memória”, incumbido de organizar esse acervo e resgatar a memória regional, 

ocorreu uma crescente aproximação da Universidade com a área de Arquivologia. A partir de 

então, palestras e cursos de extensão foram realizados, bem como uma articulação com o Curso 

de Especialização em Arquivos da USP e com o Centro de Documentação e Memória da 

UNESP foi estabelecida. 

Cabe frisar que a “criação do curso permitiu à UNESP não apenas responder a uma 

demanda regional efetiva, mas também permitiu o oferecimento de um curso de graduação até 

então inexistente, seja na própria universidade, seja no estado de São Paulo” (BIZELLO; 

MADIO, 2011, p. 180). 

Nesse ínterim, outros acontecimentos evidenciaram a necessidade de implantação do 

curso de Arquivologia na UNESP. Houve a criação: da Especialização em Uso Estratégico de 

Tecnologias em Informação (1998); do Centro de Documentação Histórica e Universitária de 

Marília (1999), com o objetivo resguardar a memória acadêmico-institucional da FFC; do 

Departamento de Ciência da Informação (2000), a fim de estabelecer um espaço acadêmico que 

pudesse congregar distintos cursos da área da informação, inclusive o de Arquivologia; das 
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Linhas de Pesquisa departamentais no campo da informação (2001); e do Mestrado Acadêmico 

em Ciência da Informação, na área de Informação, Tecnologia e Conhecimento (2001). 

A Proposta de Criação do Curso de Arquivologia (2002) sintetiza bem o cenário socio-

institucional que possibilitou o surgimento da referida graduação, ao declarar que: 

[...] a criação de um curso de Arquivologia vem exatamente ao encontro da 
política acadêmica desenvolvida pelo departamento no decorrer dos últimos 
dez anos, em que se destacam a capacitação docente, os esforços 
investigativos (docentes e discentes) e a extensão universitária, por meio do 
CEDHUM, testemunho vivo (e devidamente equipado para tal) de uma 
realidade arquivística (e, portanto, laboratório natural para um curso de 
Arquivologia), bem como a preocupação com um perfil departamental 
(administrativo e acadêmico) que possa abrigar tanto o curso de 
Biblioteconomia quanto o de Arquivologia (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA, 2002, p. 10-11).  
 

O curso de Arquivologia foi, então, estruturado numa perspectiva comum ao curso de 

Biblioteconomia, alicerçados no arcabouço teórico-metodológico da Ciência da Informação. 

As diretrizes empregadas na reforma curricular do curso de Biblioteconomia, aprovada no ano 

de 1997, foram consideradas para dar suporte ao novo curso, a saber: utilização das tecnologias 

de informação na prática profissional; foco no gerenciamento da informação; abordagem ampla 

dos suportes de informação; interdisciplinaridade com áreas afins; minimização de pré-

requisitos entre as disciplinas; importância da pesquisa, da extensão e do estágio na vivência 

acadêmica; articulação com a pós-graduação; e capacitação docente para operacionalizar um 

currículo com tronco-comum disciplinar (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2002). 

Por fim, elucidamos que não nos foi possível reconstituir o histórico de criação dessa 

graduação com um maior detalhamento, devido à dificuldade de obtenção de fontes primárias 

e/ou secundárias que nos auxiliassem nessa empreitada. Num primeiro momento, realizamos 

uma pesquisa bibliográfica exaustiva, mas recuperamos um único capítulo de livro que tratava 

da história do curso, intitulado “O curso de Arquivologia da Universidade Estadual Paulista 

‘Júlio de Mesquita Filho’ (UNESP/Marília)”, escrito por Maria Leandra Bizello e Telma Madio, 

no ano de 2011. Em seguida, contactamos a Coordenação de Arquivologia, o Departamento de 

Ciência da Informação, a Seção Técnica de Comunicações, a Pró-Reitoria de Graduação da 

UNESP e alguns docentes do curso, via e-mail institucional e pessoal, solicitando a colaboração 

com o levantamento de documentos e/ou informações referentes ao período, mas não logramos 

êxito no pedido. Apenas nos foi informado que, no caso específico do processo de criação do 

curso, a consulta dependeria do envio de um ofício ao diretor da FFC realizando uma exposição 

de motivos que justificassem a concessão do acesso presencial ao documento físico, pois não 

havia a possibilidade de digitalização e envio do mesmo. 
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3.5.2 Currículos 

 

O primeiro currículo pleno (2003-2012) do Curso de Bacharelado em Arquivologia 

da Universidade Estadual Paulista foi implementado através do projeto político-pedagógico-

curricular aprovado pela Resolução nº 87, de 25 de junho de 2003, estabelecendo uma estrutura 

disciplinar baseada num núcleo de formação comum ao curso de Biblioteconomia, alicerçado 

no arcabouço teórico-metodológico da Ciência da Informação. 

A matriz curricular era composta por 48 disciplinas, totalizando a carga horária de 

2.772 horas-aula e 168 créditos, distribuídas da seguinte maneira: 

 22 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Geral (1.200 horas/80 créditos); 

 2 disciplinas obrigatórias de Desenvolvimento do Trabalho Científico no Núcleo de 

Formação Geral (120 horas/8 créditos), que deveria ser elaborado dentre alguma das 

seguintes linhas de pesquisa oferecidas pelo Departamento de Ciência da Informação: 

Administração de Unidades de Informação, Formação e Atuação Profissional na Área 

de Informação, Informação e Sociedade, Novas Tecnologias em Informação, e 

Organização da Informação; 

 22 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Específica (1.140 horas/76 

créditos); 

 1 Estágio Supervisionado obrigatório (252 horas/sem atribuição de créditos), que 

deveria ser cumprido entre o 5º e 8º períodos letivos nas seguintes temáticas: Arquivos 

Permanentes (100 horas), Arquivos Correntes e Intermediários (90 horas), Arquivos 

Especializados (62 horas); e 

 2 disciplinas optativas (60 horas/4 créditos). 

A duração mínima e máxima para a integralização do curso foi estabelecida em oito e 

catorze períodos letivos, respectivamente. Havia a oferta de trinta vagas anuais aos alunos 

ingressantes e as aulas eram ministradas no horário diurno.  

 

Quadro 77 – Distribuição das Disciplinas do 1º Currículo Pleno da UNESP (2003) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Núcleo de Formação Geral CH CD P 

Análise Documentária 60 4 2º 
Arquitetura da Informação Digital 30 2 5º 

Comunicação 60 4 6º 
Desenvolvimento do Trabalho Científico I 60 4 7º 
Desenvolvimento do Trabalho Científico II 60 4 8º 

Dinâmica Organizacional I 60 4 5º 
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Dinâmica Organizacional II 30 2 6º 
Evolução dos Suportes de Informação 60 4 2º 

Expressão Escrita em Língua Portuguesa I 60 4 1º 
Expressão Escrita em Língua Portuguesa II 60 4 2º 

Formação e Atuação Profissional 60 4 7º 
História da Cultura I 60 4 3º 
História da Cultura II 60 4 4º 

História do Brasil Contemporâneo 60 4 8º 
Inglês Instrumental I 60 4 3º 
Inglês Instrumental II 60 4 4º 

Introdução à Ciência da Computação 60 4 1º 
Introdução à Ciência da Informação 60 4 1º 
Metodologia da Pesquisa Científica 60 4 2º 
Metodologia do Trabalho Científico 30 2 5º 

Métodos Quantitativos em Ciências da Informação I 60 4 3º 
Normalização Documentária 60 4 3º 

Redes de Computadores e Internet 30 2 5º 
Teoria Geral da Administração 60 4 4º 

Núcleo de Formação Específica CH CD P 
Arquivo, Memória e Sociedade 60 4 1º 

Arquivos Correntes e Intermediários 60 4 6º 
Arquivos Especializados e Empresariais 60 4 8º 

Arquivos Permanentes 60 4 7º 
Automação em Arquivos 60 4 8º 

Classificação e Arranjo Documental 60 4 5º 
Conservação e Restauração de Documentos 30 2 7º 

Descrição Documentária 60 4 6º 
Diplomática 60 4 4º 

Direito Notarial 30 2 3º 
Documentação Audiovisual 60 4 4º 

Documentação Contábil 30 2 5º 
Elaboração de Projetos para Captação de Recursos 30 2 7º 

Gestão Eletrônica de Documentos 60 4 8º 
História do Brasil: Colônia e Império 60 4 7º 

Introdução ao Direito Público e Privado 60 4 1º 
Organização e Métodos em Arquivos 30 2 7º 

Paleografia 60 4 2º 
Planejamento e Gestão de Arquivos 60 4 6º 

Prática Profissional em Arquivologia. 60 4 8º 
Produção Documental 60 4 5º 

Reprografia 30 2 3º 
DISCIPLINAS OPTATIVAS CH CD P 

Criação e Desenvolvimento de Empresa Júnior 30 2 5º 
Elementos de Gestão de Qualidade 30 2 5º 

Elementos Éticos do Moderno Profissional da Informação 30 2 7º 
Leitura Crítica 30 2 7º 

Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir da Proposta de Criação do Curso de Arquivologia (2002) e da 
Resolução nº 87/2003. 
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Com o objetivo de identificar os ajustes curriculares realizados durante o período de 

vigência dessa matriz curricular, realizamos o levantamento das Portarias e das Resoluções 

aprovadas pelo Conselho Universitário (CO) e publicadas no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, que estão disponíveis na base de dados Legislação UNESP42; e, ainda, das Pautas e Atas 

de Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e da Câmara Central de 

Graduação (CCG), disponibilizadas no website da Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados43. 

Essa pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2018 e revista no mês de abril de 2019, mas 

não evidenciou a ocorrência de nenhum ajuste no decurso dos nove anos em que esse currículo 

pleno vigorou, salvo a reforma curricular ocorrida no ano de 2012. 

Entretanto, a partir da comparação entre as matrizes curriculares constantes na Proposta 

de Criação de Curso de Arquivologia (2002) e no website institucional (2003)44, verificamos 

que uma única mudança ocorreu, a saber: 

 Alteração da periodização na grade curricular da disciplina: 

o Organização e Métodos em Arquivos (do 7º para o 8º período). 

No ano de 2006, contando com a colaboração de professores e alunos, uma avaliação 

acadêmico-administrativa do curso foi realizada, constatando-se que os objetivos propostos no 

projeto político-pedagógico estavam sendo atendidos de forma satisfatória, especialmente a 

interlocução entre os cursos de graduação em Arquivologia e em Biblioteconomia, norteados 

pelos preceitos teóricos-metodológicos da Ciência da Informação. 

Entretanto, no ano seguinte, a primeira turma formada pela UNESP apontou a 

necessidade de uma revisão na estrutura curricular do curso, a fim de promover uma melhoria 

no encadeamento das disciplinas. As seguintes sugestões foram feitas: alterar a carga horária e 

a periodização de algumas disciplinas e suprimir outras; ampliar a oferta de estágio e de temas 

dentro das linhas de pesquisa departamentais em que o aluno elabora o trabalho de conclusão 

de curso; e adequar o acervo da biblioteca às necessidades do corpo discente. 

Nesse contexto, uma avaliação externa do curso foi realizada pelo Professor Dr. 

Renato Tarciso Barbosa de Souza, vinculado à Universidade de Brasília (UnB), entre os meses 

de outubro e dezembro de 2009, que examinou os seguintes aspectos: projeto político-

pedagógico; corpos docente e discente; gestão acadêmico-administrativa; infraestrutura; e 

                                                 
42  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Legislação UNESP. Disponível em: 

<https://sistemas.unesp.br/legislacao-web/faces/index.xhtml>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
43  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Secretaria Geral. Órgãos Colegiados. Disponível em: 

<https://www2.unesp.br/portal#!/secgeral/orgaos-colegiados/>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
44  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Conselho do Curso de Arquivologia. Estrutura Curricular 

2003. Disponível em: <http://www.marilia.unesp.br/#!/graduacao/cursos/arquivologia/grade-
curricular/estrutura-curricular-2004/>. Acesso em 20 abr. 2019. 
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ensino integrado entre as graduações em Arquivologia e em Biblioteconomia e a pós-graduação 

em Ciência da Informação.  

Em síntese, a avaliação recebida pode ser sintetizada da seguinte maneira: 

A média final foi A – excelente, com alguns comentários importantes e sugestões: 
ressalta que alguns problemas advêm do curso ser novo, do campo – Arquivologia – 
carecer de literatura consolidada, assim como de uma comunidade científica “mais 
numerosa e atuante” e de espaços de discussão da produção científica. Sugere incluir 
na grade curricular: estudos de usuários, difusão em arquivos; estimular a pesquisa 
em: “criação, avaliação, classificação, descrição, difusão, preservação e aquisição.” 
Chamou a atenção para a demanda ainda não consolidada e a evasão. Aponta a 
necessidade de revisão do estágio, ressaltando a importância dessa atividade, assim 
como o envolvimento dos alunos em atividades de extensão voltadas para a 
Arquivologia: “uma agenda anual com palestras, workshops, laboratórios, projetos 
permanentes de extensão, exposições, dentre outros no campus, na cidade de Marília 
e na sua região de influência (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Curso 
de Arquivologia, 2012, p. 27). 
 

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico do Curso, formulado no ano de 2012, 

uma revisão curricular foi necessária por questões de ordem: 

 Contextual: o curso de graduação em Arquivologia da UNESP era o único do estado 

de São Paulo, de modo que a formação acadêmica deveria ser atualizada em 

conformidade com as demandas profissionais regionais, estaduais e nacionais; 

 Acadêmica: necessidade do Departamento de Ciência da Informação em manter 

atualizada sua política didático-pedagógica interdisciplinar, voltada à consolidação do 

ensino, pesquisa e extensão pela confluência das áreas de Arquivologia e de 

Biblioteconomia sob o prisma da Ciência da Informação; e 

 Curricular: pela necessidade de adequação curricular às disciplinas de tronco-comum 

com o curso de Biblioteconomia. 

A partir dos aspectos ora apresentados, 

A proposta de atualização do Curso de Arquivologia [...] dá-se em moldes 
consonantes com a atualização curricular do Curso de Biblioteconomia. Para 
tanto, e tendo em vista a concepção maior de formação de profissionais da 
informação que, a partir de uma base teórico-metodológica da Ciência da 
Informação possam, cada qual dentro de suas especificidades de área, dar 
conta de fazeres específicos (da Arquivologia ou da Biblioteconomia), 
propõe-se uma base comum de disciplinas que serve a ambos os Cursos. 
Espera-se propiciar um diálogo para um mútuo conhecimento das referidas 
áreas, tendo na Ciência da Informação sua base teórica comum 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2012, p. 20). 
 

Por fim, a proposta elaborada pelo Conselho do Curso de Arquivologia foi submetida 

na data de 25 de janeiro de 2012, originando o Processo n° 548/2012. Por sua vez, a Pró-Reitoria 

de Graduação encaminhou o pedido à Câmara de Graduação, que aprovou a reforma curricular 
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na data de 9 de agosto de 2012, concordando com o Parecer nº 281, de 25 de julho de 2012, 

emitido pelo seu relator. 

O segundo currículo pleno (2013-) foi, então, aprovado pela Resolução nº 157, de 4 

de dezembro de 2012, sofrendo alterações significativas. Com isso, a matriz curricular passou 

a ser composta por 53 disciplinas obrigatórias, totalizando 2.850 horas e 190 créditos, 

distribuídas conforme abaixo: 

 14 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Geral e Instrumental (750 horas/50 

créditos); 

 2 disciplinas obrigatórias de Trabalho de Conclusão de Curso (120 horas/8 créditos), 

a ser realizado individualmente dentre as seguintes linhas de pesquisa: Formação e 

Atuação Profissional, Gestão da Informação e do Conhecimento, Informação e 

Sociedade, Informação e Tecnologia, e Produção e Organização da Informação, as 

quais possuem temas e subtemas específicos (ver Quadro 82, p. 228); 

 33 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Específica (1.440 horas/96 

créditos); 

 1 Estágio Supervisionado obrigatório (210 horas/14 créditos), a ser realizado entre o 

5º e 8º períodos letivos, abrangendo as seguintes temáticas: Arquivos Correntes e 

Intermediários (60 horas/4 créditos), Arquivos Permanentes (60 horas/4 créditos), 

Classificação Arquivística (30 horas/2 créditos), Descrição (30 horas/2 créditos), e 

Preservação (30 horas/2 créditos); 

 4 disciplinas optativas (240 horas/16 créditos), no mínimo; e 

 Atividades Complementares (90 horas/6 créditos). 

A duração mínima e máxima para integralização do curso permaneceu nos respectivos 

oito e catorze períodos letivos. Da mesma maneira, foram mantidos o quantitativo de trinta 

vagas anuais oferecidas aos alunos ingressantes e o turno de aulas no horário diurno. 

 

Quadro 78 – Distribuição das Disciplinas do 2º Currículo Pleno da UNESP (2013) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Áreas Núcleo de Formação Geral e Instrumental CH CD P 

0. Fundamentação Geral e 
Disciplinas Instrumentais 

Comunicação 60 4 2º 
Elementos Lógicos e Linguísticos em Organização 

e Representação do Conhecimento 60 4 2º 

Expressão Escrita em Língua Portuguesa 60 4 1º 
História da Cultura 60 4 1º 

História do Brasil: Colônia e Império 60 4 3º 
História do Brasil Contemporâneo 60 4 4º 

Inglês Instrumental 60 4 1º 
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Introdução à Ciência da Computação 30 2 1º 
Introdução ao Direito Administrativo 60 4 3º 

Introdução ao Direito Público e Privado 60 4 1º 
Memória e Patrimônio 60 4 1º 

Paleografia 30 2 2º 
Registros e Suportes do Conhecimento 30 2 2º 

Teoria Geral da Administração 60 4 1º 
Áreas Núcleo de Formação Profissional CH CD P 

1. Fundamentos Teóricos 
da Arquivologia e Ciência 

da Informação 

Atuação Profissional em Arquivologia 30 2 8º 
Fundamentos Teóricos da Arquivologia 30 2 2º 

Introdução à Ciência da Informação 30 2 1º 
Legislação e Políticas Públicas em Arquivos 60 4 8º 

2. Organização e 
Tratamento da 

Informação 

Análise Documental 30 2 2º 
Classificação Arquivística 60 4 4º 

Descrição Documental 60 4 5º 
Diplomática 60 4 3º 

Documentação Audiovisual e Iconográfica 60 4 5º 
Documentação Notarial 30 2 3º 

Normalização 30 2 2º 
Produção Documental 60 4 4º 

Vocabulários Controlados em Arquivos 30 2 6º 
3. Recursos e Serviços de 

Informação 
Arquivos Permanentes 60 4 6º 

Serviços e Usuários da Informação em Arquivos 30 2 5º 

4. Gestão da Informação e 
do Conhecimento 

Arquivos Correntes e Intermediários 60 4 4º 
Arquivos Empresariais 60 4 6º 

Gestão da Informação e do Conhecimento 30 2 7º 
Organização, Sistemas e Métodos para Arquivos 30 2 3º 
Planejamento e Gestão de Unidades Arquivísticas 60 4 4º 

Preservação em Arquivos 60 4 3º 

5. Tecnologias de 
Informação e da 

Comunicação 

Arquitetura da Informação Digital 60 4 4º 
Autenticidade Digital 30 2 3º 

Automação de Unidades Arquivísticas  30 2 7º 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos 60 4 5º 

Metadados de Objetos Digitais 30 2 2º 
Modelagem de Banco de Dados 30 2 6º 

Preservação Digital 30 2 7º 
Repositórios Digitais 30 2 7º 

Sistema Integrado de Gestão 60 4 6º 

6. Pesquisa 

Metodologia Científica 60 4 2º 
Metodologia da Pesquisa Científica 30 2 5º 

Métodos Quantitativos Aplicados à Ciência da 
Informação 60 4 3º 

Trabalho de Conclusão de Curso I 60 4 7º 
Trabalho de Conclusão de Curso II 60 4 8º 

OPTATIVAS 

Cultura Digital 30 2 - 
Dinâmica Organizacional 30 2 - 
Documentação Contábil 30 2 - 

Elaboração de Projetos para a Captação de 
Recursos 

30 2 - 

Espanhol Instrumental 60 4 - 
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Indexação 30 2 - 
Interoperabilidade em Ambientes         

Informacionais Digitais 
30 2 - 

Marketing em Unidades de Informação 30 2 - 
Mediação Cultural e da Informação 30 2 - 
Semiótica e Ciência da Informação 30 2 - 

Tópicos em Direito I 30 2 - 
Tópicos em Direito II 30 2 - 

Web Semântica 30 2 - 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). As disciplinas destacadas em itálico 
não foram agrupadas em nenhuma das áreas na fonte original, então optamos por alocá-las na Área 5. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Político-Pedagógico do Curso (2012) e da Resolução nº 
157/2012. 

 

O início da vigência desse currículo pleno é relativamente recente, o que justifica a 

ausência de ajustes curriculares na busca realizada nas já referidas bases de dados dos órgãos 

colegiados da UNESP.  

No entanto, ao compararmos a matriz curricular apresentada no Projeto Pedagógico 

(2012) com a disponibilizada na página web do curso (atualizada em 2014 e recuperada em 

2019), verificamos que ocorreram ajustes sutis no título de três disciplinas, a saber: 

 Alteração da nomenclatura das disciplinas: 

o Automação de Unidades Arquivísticas para Automação de Arquivos; 

o Métodos Quantitativos Aplicados à Ciência da Informação para Métodos 

Quantitativos: Estatística Aplicada à Ciência da Informação; e 

o Vocabulários Controlados em Arquivos para Vocabulário Controlado em 

Arquivos. 

Também constatamos, através da lista de disciplinas optativas disponível na página 

web do curso, que qualquer matéria do Curso de Biblioteconomia pode ser aproveitada para 

dispensar optativas (e não somente aquelas previamente listadas no projeto pedagógico). Da 

mesma forma, disciplinas de outras graduações vinculadas à FFC podem ser cursadas como 

optativas, tais quais: Ciências Sociais (oferta de 20 disciplinas), Filosofia (16), Fonoaudiologia 

(5), Pedagogia (13), Relações Internacionais (10), e Terapia Ocupacional (2). 

Não sabemos explicar a razão pela qual não foram localizados documentos que se 

refiram a essas mudanças. Num primeiro momento, conjecturamos que fossem decisões 

internas da Coordenação do Curso tratadas em Atas de Reuniões, sem a obrigatoriedade de 

serem repassadas aos Órgãos Colegiados. Porém, a chefe do Departamento de Ciência da 
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Informação da UNESP nos explicou via e-mail45 que todas essas decisões são tomadas no 

Conselho do Curso de Arquivologia e tramitadas, nessa ordem, ao Departamento de Ciência da 

Informação, à Comissão Permanente de Ensino, à Congregação do Campus, à Pró-Reitoria de 

Graduação, à Câmara Central de Graduação até serem transformadas em resoluções pela Centro 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo Conselho Universitário. E, ainda, nos informou que uma 

segunda reforma curricular está andamento, com previsão de implementação no ano de 2019. 

Como citado anteriormente, a reestruturação curricular promoveu mudanças bastante 

abrangentes. Apesar disso, identificamos que algumas disciplinas foram mantidas e outras 

resguardaram equivalências com disciplinas da matriz anterior, ainda que tenham alterado sua 

nomenclatura, carga horária e/ou periodização. 

Num esforço de sistematizar comparativamente as matrizes de ambos os currículos, 

elaboramos o quadro abaixo. Já as equivalências disciplinares podem ser vislumbradas com 

maior precisão no quadro esquematizado ao final dessa subseção (ver Quadro 81, p. 225). 

 

Quadro 79 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 1º (2003-2012) e do 2º (2013) 

Currículo Pleno da UNESP  

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Currículo 1 
(2003-2012) 

Currículo 2 
(2013-) 

CH CD P CH CD P 
Análise Documentária 60 4 2º - - - 
Análise Documental - - - 30 2 2º 

Arquitetura da Informação Digital 30 2 5º 60 4 4º 
Arquivo, Memória e Sociedade 60 4 1º - - - 

Memória e Patrimônio - - - 60 4 1º 
Arquivos Correntes e Intermediários 60 4 6º 60 4 4º 

Arquivos Especializados e Empresariais 60 4 8º - - - 
Arquivos Empresariais - - - 60 4 6º 
Arquivos Permanentes 60 4 7º 60 4 6º 
Autenticidade Digital - - - 30 2 3º 

Automação em Arquivos 60 4 8º - - - 
Automação de Arquivos - - - 30 2 7º 

Classificação e Arranjo Documental 60 4 5º - - - 
Classificação Arquivística - - - 60 4 4º 

Comunicação 60 4 6º 60 4 2º 
Conservação e Restauração de Documentos 30 2 7º - - - 

Preservação em Arquivos - - - 60 4 3º 
Descrição Documentária 60 4 6º - - - 

Descrição Documental - - - 60 4 5º 

                                                 
45  BIZELLO, M. L.. Pedido de informação [mensagem pessoal]. Mensagem enviada por 

<ml.bizello@unesp.br> em 19 out. 2018. 
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Desenvolvimento do Trabalho Científico I 60 4 7º - - - 
Trabalho de Conclusão de Curso I - - - 60 4 7º 

Desenvolvimento do Trabalho Científico II 60 4 8º - - - 
Trabalho de Conclusão de Curso II - - - 60 4 8º 

Dinâmica Organizacional I 60 4 5º - - - 
Dinâmica Organizacional II 30 2 6º - - - 

Diplomática 60 4 4º 60 4 3º 
Direito Notarial 30 2 3º - - - 

Documentação Notarial - - - 30 2 3º 
Documentação Audiovisual 60 4 4º - - - 

Documentação Audiovisual e Iconográfica - - - 60 4 5º 
Documentação Contábil 30 2 5º - - - 

Elaboração de Projetos para Captação de Recursos 30 2 7º - - - 
Elementos Lógicos e Linguísticos em Organização e 

Representação do Conhecimento - - - 60 4 2º 

Evolução dos Suportes de Informação 60 4 2º - - - 
Registros e Suportes do Conhecimento - - - 30 2 2º 

Expressão Escrita em Língua Portuguesa I 60 4 1º - - - 
Expressão Escrita em Língua Portuguesa II 60 4 2º - - - 
Expressão Escrita em Língua Portuguesa - - - 60 4 1º 

Formação e Atuação Profissional 60 4 7º - - - 
Atuação Profissional em Arquivologia - - - 30 2 8º 

Fundamentos Teóricos da Arquivologia - - - 30 2 2º 
Gestão da Informação e do Conhecimento - - - 30 2 7º 

Gestão Eletrônica de Documentos 60 4 8º - - - 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos - - - 60 4 5º 

História da Cultura I 60 4 3º - - - 
História da Cultura II 60 4 4º - - - 
História da Cultura - - - 60 4 1º 

História do Brasil: Colônia e Império 60 4 7º 60 4 3º 
História do Brasil Contemporâneo 60 4 8º 60 4 4º 

Inglês Instrumental I 60 4 3º - - - 
Inglês Instrumental II 60 4 4º - - - 
Inglês Instrumental - - - 60 4 1º 

Introdução à Ciência da Computação 60 4 1º 30 2 1º 
Introdução à Ciência da Informação 60 4 1º 30 2 1º 

Introdução ao Direito Administrativo - - - 60 4 3º 
Introdução ao Direito Público e Privado 60 4 1º 60 4 1º 

Legislação e Políticas Públicas em Arquivos - - - 60 4 8º 
Metadados de Objetos Digitais - - - 30 2 2º 

Metodologia Científica - - - 60 4 2º 
Metodologia da Pesquisa Científica 60 4 2º 30 2 5º 
Metodologia do Trabalho Científico 30 2 5º - - - 

Métodos Quantitativos em Ciências da Informação I 60 4 3º - - - 
Métodos Quantitativos: Estatística Aplicada à Ciência da 

Informação - - - 60 4 3º 

Modelagem de Banco de Dados - - - 30 2 6º 
Normalização Documentária 60 4 3º - - - 

Normalização - - - 30 2 2º 
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Organização e Métodos em Arquivos 30 2 8º - - - 
Organização, Sistemas e Métodos para Arquivos - - - 30 2 3º 

Paleografia 60 4 2º 30 2 2º 
Planejamento e Gestão de Arquivos 60 4 6º - - - 

Planejamento e Gestão de Unidades Arquivísticas - - - 60 4 4º 
Prática Profissional em Arquivologia. 60 4 8º - - - 

Preservação Digital - - - 30 2 7º 
Produção Documental 60 4 5º 60 4 4º 

Redes de Computadores e Internet 30 2 5º - - - 
Repositórios Digitais - - - 30 2 7º 

Reprografia 30 2 3º - - - 
Serviços e Usuários da Informação em Arquivos - - - 30 2 5º 

Sistema Integrado de Gestão - - - 60 4 6º 
Teoria Geral da Administração 60 4 4º 60 4 1º 

Vocabulários Controlados em Arquivos - - - 30 2 6º 
DISCIPLINAS OPTATIVAS CH CD P CH CD P 

Criação e Desenvolvimento de Empresa Júnior 30 2 5º - - - 
Cultura Digital - - - 30 2 - 

Dinâmica Organizacional - - - 30 2 - 
Documentação Contábil - - - 30 2 - 

Elaboração de Projetos para a Captação de Recursos - - - 30 2 - 
Elementos de Gestão de Qualidade 30 2 5º - - - 

Elementos Éticos do Moderno Profissional da Informação 30 2 7º - - - 
Espanhol Instrumental - - - 60 4 - 

Indexação - - - 30 2 - 
Interoperabilidade em Ambientes Informacionais Digitais - - - 30 2 - 

Leitura Crítica 30 2 7º - - - 
Marketing em Unidades de Informação - - - 30 2 - 

Mediação Cultural e da Informação - - - 30 2 - 
Semiótica e Ciência da Informação - - - 30 2 - 

Tópicos em Direito I - - - 30 2 - 
Tópicos em Direito II - - - 30 2 - 

Web Semântica - - - 30 2 - 
Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). As equivalências disciplinares estão 
destacadas por cores. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 1º e 2º Currículos Plenos do Curso (2003-2012; 2013-) e dos 
ajustes curriculares posteriores. 

 

Por fim, nos quadros a seguir estão esquematizadas: a matriz curricular vigente entre 

os anos de 2003 e 2012, organizadas por período acadêmico ideal, carga horária, pré-requisitos 

e correquisitos (ver Quadro 80, p. 224); a matriz curricular resultante da reforma curricular do 

ano de 2012, implementada no ano seguinte (ver Quadro 81, p. 225); a lista comparativa entre 

as equivalências disciplinares de ambos os currículos (ver Quadro 82, p. 226); e as atuais linhas 

de pesquisa do Departamento de Ciência da Informação da UNESP (ver Quadro 83, p. 229).
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Quadro 80 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UNESP (2003-2012) 

Disciplinas Pré/Correq. CH Disciplinas Pré/Correq. CH 
1º PERÍODO 2º PERÍODO 

Arquivo, Memória e Sociedade - 60 Análise Documentária - 60 
Expressão Escrita em Língua Portuguesa I - 60 Evolução dos Suportes de Informação - 60 
Introdução à Ciência da Computação - 60 Expressão Escrita em Língua Portuguesa II - 60 
Introdução à Ciência da Informação - 60 Metodologia da Pesquisa Científica - 60 
Introdução ao Direito Público e Privado - 60 Paleografia - 60 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 
Direito Notarial - 30 Diplomática - 60 
História da Cultura I - 60 Documentação Audiovisual - 60 
Inglês Instrumental I - 60 História da Cultura II - 60 
Métodos Quantitativos em Ciência da Informação I - 60 Inglês Instrumental II - 60 
Normalização Documentária - 60 Teoria Geral da Administração - 60 
Reprografia - 30 - - - 

5º PERÍODO 6º PERÍODO 
Arquitetura da Informação Digital - 30 Arquivos Correntes e Intermediários - 60 
Classificação e Arranjo Documental - 60 Comunicação - 60 
Dinâmica Organizacional I - 60 Descrição Documentária - 60 
Documentação Contábil - 30 Dinâmica Organizacional II - 30 
Metodologia do Trabalho Científico - 30 Planejamento e Gestão de Arquivos - 60 
Produção Documental - 60 - - - 
Redes de Computadores e Internet - 30 - - - 
Optativa 1 - 30 - - - 

7º PERÍODO 8º PERÍODO 
Arquivos Permanentes - 60 Arquivos Especializados e Empresariais - 60 
Conservação e Restauração de Documentos - 30 Automação em Arquivos - 60 
Desenvolvimentos do Trabalho Científico I - 60 Desenvolvimentos do Trabalho Científico II - 60 
Elaboração de Projetos para Captação de Recursos - 30 Gestão Eletrônica de Documentos - 60 
Formação e Atuação Profissional - 60 História do Brasil Contemporâneo - 60 
História do Brasil: Colônia e Império - 60 Organização e Métodos em Arquivos - 60 
Optativa 2 - 30 Prática Profissional em Arquivologia - 60 

Legenda: Carga Horária (CH). 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 1º Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UNESP (2003-2012). 
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Quadro 81 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UNESP (2013-) 

Disciplina Pré/Correq. CH Disciplina Pré/Correq. CH 
1º PERÍODO   2º PERÍODO   

Expressão Escrita em Língua Portuguesa - 60 Análise Documental - 30 
História da Cultura - 60 Comunicação - 60 
Inglês Instrumental I - 60 Elementos Lógicos e Linguísticos em OC e RC - 60 
Introdução à Ciência da Informação - 30 Fundamentos Teóricos da Arquivologia - 30 
Introdução à Ciência da Computação - 30 Metadados de Objetos Digitais - 30 
Introdução ao Direito Público e Privado - 60 Metodologia Científica - 60 
Memória e Patrimônio - 60 Normalização - 30 
Teoria Geral da Administração - 60 Paleografia - 30 
- - - Registros e Suportes do Conhecimento - 30 

3º PERÍODO 4º PERÍODO 
Autenticidade Digital - 30 Arquitetura da Informação Digital - 60 
Diplomática - 60 Arquivos Correntes e Intermediários - 60 
Documentação Notarial - 30 Classificação Arquivística - 60 
História do Brasil: Colônia e Império - 60 História do Brasil Contemporâneo - 60 
Introdução ao Direito Administrativo - 60 Planejamento e Gestão de Unidades Arquivísticas - 60 
Métodos Quantitativos: Estatística Aplicada à CI - 60 Produção Documental - 60 
Organização, Sistemas e Métodos para Arquivos - 30 Optativa 1 - 60 
Preservação em Arquivos - 60 Optativa 2 - 60 

5º PERÍODO 6º PERÍODO 
Descrição Documental - 60 Arquivos Empresariais - 60 
Documentação Audiovisual e Iconográfica - 60 Arquivos Permanentes - 60 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos - 30 Modelagem de Banco de Dados - 30 
Metodologia da Pesquisa Científica - 30 Sistema Integrado de Gestão - 60 
Serviços e Usuários da Informação em Arquivos - 30 Vocabulários Controlados em Arquivos - 30 

7º PERÍODO 8º PERÍODO 
Automação de Arquivos - 30 Atuação Profissional em Arquivologia - 30 
Gestão da Informação e do Conhecimento - 30 Legislação e Políticas Públicas em Arquivos - 60 
Preservação Digital - 30 Trabalho de Conclusão de Curso II - 60 
Repositórios Digitais - 30 Optativa 3 - 60 
Trabalho de Conclusão de Curso I - 60 Optativa 4 - 60 

Legenda: Carga Horária (CH). 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Pedagógico do Curso (2012). 
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Quadro 82 – Comparativo das Disciplinas dos Currículos Plenos do Curso de Arquivologia da UNESP 
Currículo Pleno 1 (2003-2012) Currículo Pleno 2 (2013-) 

Análise Documentária Análise Documental 
Arquitetura da Informação Digital Arquitetura da Informação Digital 

Arquivo, Memória e Sociedade Memória e Patrimônio 
Arquivos Correntes e Intermediários Arquivos Correntes e Intermediários 

Arquivos Especializados e Empresariais Arquivos Empresariais 
Arquivos Permanentes Arquivos Permanentes 

- Autenticidade Digital 
Automação em Arquivos Automação de Arquivos 

Classificação e Arranjo Documental Classificação Arquivística 
Comunicação Comunicação 

Conservação e Restauração de Documentos Preservação em Arquivos 
Criação e Desenvolvimento de Empresa Júnior - 

- Cultura Digital 
Descrição Documentária Descrição Documental 

Desenvolvimento do Trabalho Científico I Trabalho de Conclusão de Curso I 
Desenvolvimento do Trabalho Científico II Trabalho de Conclusão de Curso II 

Dinâmica Organizacional I 
Dinâmica Organizacional 

Dinâmica Organizacional II 
Diplomática Diplomática 

Direito Notarial Documentação Notarial 
Documentação Audiovisual Documentação Audiovisual e Iconográfica 

Documentação Contábil Documentação Contábil 
Elaboração de Projetos para Captação de Recursos Elaboração de Projetos para a Captação de Recursos 

Elementos de Gestão de Qualidade - 
Elementos Éticos do Moderno Profissional da Informação - 

- 
Elementos Lógicos e Linguísticos em Organização e Representação do 

Conhecimento 
- Espanhol Instrumental 

Evolução dos Suportes de Informação Registros e Suportes do Conhecimento 
Expressão Escrita em Língua Portuguesa I 

Expressão Escrita em Língua Portuguesa 
Expressão Escrita em Língua Portuguesa II 

Formação e Atuação Profissional Atuação Profissional em Arquivologia 
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- Fundamentos Teóricos da Arquivologia 
- Gestão da Informação e do Conhecimento 

Gestão Eletrônica de Documentos Gerenciamento Eletrônico de Documentos 
História da Cultura I 

História da Cultura 
História da Cultura II 

História do Brasil: Colônia e Império História do Brasil: Colônia e Império 
História do Brasil Contemporâneo História do Brasil Contemporâneo 

- Indexação 
Inglês Instrumental I 

Inglês Instrumental 
Inglês Instrumental II 

- Interoperabilidade em Ambientes Informacionais Digitais 
Introdução à Ciência da Computação Introdução à Ciência da Computação 
Introdução à Ciência da Informação Introdução à Ciência da Informação 

- Introdução ao Direito Administrativo 
Introdução ao Direito Público e Privado Introdução ao Direito Público e Privado 

- Legislação e Políticas Públicas em Arquivos 
Leitura Crítica - 

- Marketing em Unidades de Informação 
- Mediação Cultural e da Informação 
- Metadados de Objetos Digitais 

Metodologia da Pesquisa Científica Metodologia Científica 
Metodologia do Trabalho Científico Metodologia da Pesquisa Científica 

Métodos Quantitativos em Ciências da Informação I Métodos Quantitativos: Estatística Aplicada à Ciência da Informação 
- Modelagem de Banco de Dados 

Normalização Documentária Normalização 
Organização e Métodos em Arquivos Organização, Sistemas e Métodos para Arquivos 

Paleografia Paleografia 
Planejamento e Gestão de Arquivos Planejamento e Gestão de Unidades Arquivísticas 

Prática Profissional em Arquivologia Atuação Profissional em Arquivologia 
- Preservação Digital 

Produção Documental Produção Documental 
Redes de Computadores e Internet - 

- Repositórios Digitais 
Reprografia Preservação em Arquivos 
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- Semiótica e Ciência da Informação 
- Serviços e Usuários da Informação em Arquivos 
- Sistema Integrado de Gestão 

Teoria Geral da Administração Teoria Geral da Administração 
- Tópicos em Direito I 
- Tópicos em Direito II 
- Vocabulário Controlado em Arquivos 
- Web Semântica 

Legenda: as disciplinas optativas estão destacadas em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos Currículos Plenos do Curso de Arquivologia (2003-2012; 2013-) e suas equivalências. 
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Quadro 83 – Linhas de Pesquisa do Departamento de Ciência da Informação da UNESP (2013-) 

LINHA DE 
PESQUISA TEMA SUBTEMA 

Formação e 
Atuação 

Profissional 

Formação Profissional na Área de Ciência da Informação 

Ensino em Ciência da Informação 
Ensino com pesquisa em Ciência da Informação 
Educação continuada em Ciência da Informação 

EAD em Ciência da Informação 
Bases teóricas da formação profissional em Ciência da Informação 

Atuação Profissional na Área de Ciência da Informação 

Mundo do trabalho na área de Ciência da Informação 
Mercado de trabalho na área de Ciência da Informação 

Competências/habilidades profissionais em Ciência da Informação 
Ética Profissional em Ciência da Informação 

Gestão da 
Informação e do 
Conhecimento 

Epistemologia da Gestão da Informação e do 
Conhecimento 

Aspectos conceituais da gestão da informação e do conhecimento no âmbito da 
Ciência da Informação 

Escolas e Teorias da Administração na abordagem da Ciência da Informação 
Interdisciplinaridades da Gestão da Informação Economia da informação 

Aspectos Sociais e Culturais da Gestão da Informação e do 
Conhecimento 

Aprendizagem informacional em ambientes organizacionais 
Comportamento informacional em ambientes organizacionais 

Cultura informacional em ambientes organizacionais 

Processos de Gestão da Informação e do Conhecimento 

Conservação preventiva 
Inteligência competitiva organizacional 

Marketing em unidades de informação / unidades arquivísticas 
Políticas de informação: Políticas arquivísticas 

Políticas de informação: Políticas e planejamento aplicados a acervos 
audiovisuais 

Gestão da Informação e do Conhecimento em Contextos 
Específicos 

Gestão de bibliotecas públicas e universitárias 
Gestão documental / informacional em ambientes organizacionais 

Gestão do conhecimento em ambientes organizacionais 

Instrumentos de Gestão da Informação e do Conhecimento 
Capacitação em serviços em unidades de informação / unidades arquivísticas 

Estudos métricos aplicados em unidades de informação / unidades arquivísticas 
Prospecção e monitoramento informacional 

Informação e 
Sociedade 

Documentos imagéticos como suporte e recuperação da 
memória 

- 

História, memória e patrimônio em unidades de informação - 
Patrimônio e Legislação - 
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Promoção e práticas de leitura em unidades de informação - 
Competências informacionais - 
Comportamento informacional 

Mediação da informação em unidades de informação: 
aspectos teóricos e práticos 

- 

Atividades culturais em unidades de informação - 
Imagem e acesso à informação - 
Imagem e acesso à informação - 

Produção e 
Organização da 

Informação 

Epistemologia da Organização da Informação Aspectos conceituais e históricos da produção e organização da informação 

Interdisciplinaridades da Produção Organização da 
Informação 

Diplomática contemporânea em produção e organização da informação 
Linguística em produção e organização da informação 
Semiótica em produção e organização da informação 

Aspectos Sociais da Produção e Organização da 
Informação 

Estudos métricos em produção e organização da informação 
Ética em organização da informação 

Políticas de organização da informação 

Processos de Organização da Informação 
Condensação documental 
Identificação documental 

Leitura documentária 

Organização da Informação em Contextos Específicos 

Organização da informação da documentação audiovisual 
Organização da informação da documentação jurídica 
Organização da informação da documentação literária 

Organização da informação em Arquivos Pessoais 
Instrumentos de Organização da Informação Linguagens alfabéticas e hierárquicas: construção, adaptação e avaliação 

Informação e 
Tecnologia 

Epistemologia das TICs 

Arquitetura da informação 
Aspectos conceituais das TICs no âmbito da Ciência da Informação 

Hipertexto 
Intersemiose digital 

Interdisciplinaridades das Tecnologias em Informação 
Ciência da Computação 

Semiótica 

Aspectos Sociais e Culturais das Tecnologias em 
Informação 

Empoderamento informacional 
Inclusão infodigital 
Inteligência coletiva 

Redes de comunicação 
Sistemas de Informação e redes sociais 

Processos nas Tecnologias em Informação 
Análise de acessibilidade digital 

Análise de sistemas 
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Customização de sistemas 
Desenvolvimento de sistemas 

Formas de representação de recursos informacionais em ambientes 
informacionais digitais 

Preservação da informação digital 
Uso estratégico das tecnologias em ambientes informacionais 

Tecnologias em Informação em Contextos Específicos 

Automação de unidades de informação 
Bibliotecas digitais 

Mensuração do uso de informações em organizações 
Repositórios institucionais e temáticos 

Web 2.0 
Ontologias e web semântica 

Instrumentos das Tecnologias em Informação 

Acessibilidade 
Agentes de busca 

Autoria flexíveis em ambientes digitais 
Formatos de intercâmbio dados 

Interoperabilidade 
Metadados 
Usabilidade 

Representação e recuperação da informação 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Arquivologia (2012). 
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3.5.3 Programas de Ensino das Disciplinas 

 

O histórico traçado anteriormente a respeito da conformação universitária do Curso de 

Arquivologia da UNESP denota que, no decurso dos seus dezesseis anos de existência, foram 

praticados dois currículos plenos, cujas matrizes não apresentavam pré-requisitos entre as 

disciplinas e se organizavam entre os Núcleos de Formação Geral e Específico, posteriormente 

denominados Núcleos de Formação Geral e Profissional. 

Nesse cenário, para alcance dos objetivos propostos nessa pesquisa, realizamos a 

análise individual dos programas das disciplinas obrigatórias constantes em ambos os currículos 

plenos, a fim de identificar aquelas que tratam dos aspectos relacionados à função classificação. 

No primeiro currículo pleno (2003-2012) selecionamos as disciplinas obrigatórias 

Arquivos Correntes e Intermediários, Arquivos Permanentes e Classificação e Arranjo 

Documental. 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Classificação e Arranjo Documental 

era oferecida no quinto período letivo da grade curricular, tendo carga horária de sessenta horas 

(divididas igualmente entre teóricas e práticas) e quatro créditos.  

O programa de ensino da disciplina evidencia uma preocupação com o estudo dos 

“instrumentos de classificação e arranjo para a elaboração de programas e políticas voltadas 

para a eficiência e economia da administração pública e privada”. Ou seja, a disciplina entende 

a “classificação, ordenamento, controle e destinação dos documentos como elementos de uma 

política de gestão documental”. 

Nesse sentido, realiza uma “introdução à classificação” arquivística, abordando os 

princípios classificatórios de Respeito aos Fundos e Proveniência (“Procedência”, em 

espanhol); os “sistemas de classificação” que formam as séries documentais; os critérios de 

“ordenação” interna das séries; e os “instrumentos de trabalho” produzidos (plano de 

classificação, quadro de arranjo).  

Verifica-se, assim, que a disciplina abrange quesitos apontados nessa pesquisa como 

necessários à execução da função classificação. Porém, chamamos a atenção para o fato de que 

o programa de ensino se refere aos “sistemas de classificação do fundo de arquivo”, o que está 

correto no que tange à metodologia de arranjo, mas não no contexto da classificação de 

documentos nas fases corrente e intermediária.  
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Quadro 84 – Programa da Disciplina Classificação e Arranjo Documental (2003-2012) 

Ementa 
Classificação, ordenamento, controle e destinação dos documentos como elementos de 
uma política de gestão documental. 

Objetivos 
Avaliar e aplicar instrumentos de classificação e arranjo para a elaboração de programas 
e políticas voltadas para a eficiência e economia da administração pública e privada. 

Conteúdos 

1) Introdução à classificação: princípios de procedência e respeito aos fundos. 2) O 
fundo de arquivo e sua estrutura interna. As séries documentais. 3) Sistemas de 
classificação do fundo de arquivo. 4) Ordenação de séries documentais: critérios, 
operação, unidade, instrumentos de trabalho, controle e acesso. 

Fonte: elaborada pela autora a partir da transcrição do programa de ensino referente ao ano de 2006. 
 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Arquivos Correntes e Intermediários 

estava fixada no sexto período da grade curricular, com carga horária de sessenta horas 

(divididas igualmente entre teóricas e práticas) e quatro créditos. 

Apesar dessa disciplina não revelar qualquer preocupação com o tratamento da função 

classificação nos arquivos correntes e intermediários, optamos por analisá-la em razão de 

compreendermos a classificação como uma operação vital na organização e controle dos 

arquivos em todas as suas fases de vida, indo além da aplicação de “métodos de arquivamento”. 

No programa de ensino é possível constatar que o enfoque disciplinar recaía sobre a 

“avaliação e seleção de documentos em arquivos correntes e intermediários” e as “funções, 

estrutura a aplicabilidade da tabela de temporalidade”. Dito isso, chamamos a atenção para os 

critérios usados na seleção dos conteúdos considerados relevantes à “gestão da documentação 

corrente e intermediária em arquivos”, que nos pareceram um tanto quanto destoantes, visto 

que a função avaliação tem uma relação de interdependência com a função classificação, não 

sendo recomendada a sua execução sem a efetiva compreensão do contexto de produção dos 

documentos de arquivo, o que é manifesto no plano de classificação. 

 

Quadro 85 – Programa da Disciplina Arquivos Correntes e Intermediários (2003-2012) 

Ementa 
As idades arquivísticas como subsídio ao gerenciamento de arquivos correntes e 
intermediários. Avaliação e seleção documental. Tabelas de temporalidades. Gestão da 
documentação corrente e intermediária em arquivos. 

Objetivos 
Identificar, avaliar e gerenciar a documentação arquivística nas fases corrente e 
intermediária.  

Conteúdos 

1) Arquivos correntes: função, caraterísticas. 2) Teoria das três idades arquivísticas. 3) 
Tabela de Temporalidade: funções, estrutura a aplicabilidades. 4) Administração de 
arquivos correntes: protocolo, expedição, métodos de arquivamento, e acesso da 
documentação ativa. 5) Avaliação e seleção de documentos em arquivos correntes. 6) 
Arquivos intermediários: histórico, função e caraterísticas. 7) Arquivos intermediários: 
aspectos legais. 8) Administração do arquivo intermediário: tratamento, 
armazenamento e localização da documentação. 9) Avaliação e seleção de documentos 
em arquivos intermediários. 

Fonte: elaborada pela autora a partir da transcrição do programa de ensino referente ao ano de 2006. 



234 
 

 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Arquivos Permanentes estava alocada 

no sétimo período da grade curricular, com carga horária de sessenta horas (divididas 

igualmente entre teóricas e práticas) e quatro créditos. 

O programa da disciplina evidenciava que o “tratamento técnico-documental” dos 

arquivos permanentes tinha por objetivo a “difusão cultural”, compreendendo os “arquivos 

permanentes como lugar de armazenagem da memória social e como espaço de pesquisa com 

fins históricos e de interesse civil”.  

Diante disso, podemos apenas conjecturar que a metodologia de arranjo documental, 

ainda que não tenha sido explicitamente citada nos conteúdos programáticos, seja minimamente 

abordada na unidade de ensino referente ao tratamento técnico dos documentos permanentes. 

 

Quadro 86 – Programa da Disciplina Arquivos Permanentes (2003-2012) 

Ementa 
Arquivos permanentes como lugar da armazenagem da memória social e como espaço 
de pesquisa com fins históricos e de interesse civil: caraterísticas, processos e formas 
de gestão.  

Objetivos 
Reconhecer e avaliar o valor dos documentos da terceira idade. Tendo em vistas as 
questões de memória e preservação. 

Conteúdos 

1) Arquivos permanentes: conceito e caraterísticas. 2) Tratamento técnico-documental 
em arquivos permanentes. 3) Os instrumentos de pesquisa como suporte à transferência 
da informação em arquivos permanentes. 4) Difusão cultural. Função social do arquivo 
permanente. 5) Legislação para arquivos públicos e privados.  

Fonte: elaborada pela autora a partir da transcrição do programa de ensino referente ao ano de 2006. 
 

No segundo currículo pleno (2013-) analisamos as disciplinas obrigatórias Arquivos 

Correntes e Intermediários, Arquivos Permanentes, Classificação Arquivística e Fundamentos 

Teóricos da Arquivologia.  

A disciplina do Núcleo de Formação Profissional Fundamentos Teóricos da 

Arquivologia foi criada a partir da reforma curricular, sendo instituída no segundo período da 

grade curricular com carga horária de trinta horas teóricas e dois créditos. 

Apesar dessa disciplina não abordar aspectos propriamente relacionados à função 

classificação, propõe tratar dos “métodos de organização e tratamento documental”. E, ainda, 

realiza um panorama geral a respeito do campo arquivístico e dos seus princípios teóricos, 

dentre os quais os princípios classificatórios de “Proveniência” e de “Ordem Original”. 

 

Quadro 87 – Programa da Disciplina Fundamentos Teóricos da Arquivologia (2013-) 

Ementa 
Discutem-se os princípios arquivísticos, assim como sua constituição histórica; as 
diversas escolas arquivísticas; os métodos de organização e tratamento documental e 
seu desenvolvimento conceitual; a prática e a teoria arquivística no Brasil e no exterior. 
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Objetivos 
Estudar o processo histórico da Arquivologia. Discutir os princípios arquivísticos. 
Reconhecer a Arquivologia como atividade profissional em sua construção histórica e 
conceitual. 

Conteúdos 

1) Percurso histórico da Arquivologia no Brasil e no exterior. 2) Arquivologia versus 
Arquivística. 3) Princípios arquivísticos: desenvolvimento histórico e marco teórico. 4) 
Delimitações de um campo: princípio da proveniência, organicidade, indivisibilidade, 
ordem original, territorialidade. 5) Tendências da Arquivística contemporânea. 6) A 
Arquivologia no contexto da Ciência da Informação. 

Fonte: elaborada pela autora a partir da transcrição do programa de ensino referente ao ano de 2012. 
 

A disciplina do Núcleo de Formação Profissional Arquivos Correntes e Intermediários 

se manteve do currículo anterior com sessenta horas teóricas e quatro créditos, sendo deslocada 

do sexto para o quarto período letivo na grade curricular. 

Os objetivos da disciplina permaneceram idênticos ao que foi fixado no momento de 

sua criação, no ano de 2003. Isto é, “identificar, avaliar e gerenciar a documentação arquivística 

nas fases corrente e intermediária”. Portanto, efetuar a gestão documental arquivística por meio 

do “tratamento, armazenamento e localização da documentação” nos arquivos correntes e 

intermediários. 

 Considerando que a classificação é uma operação fundamental na execução da gestão 

de documentos, sua ausência no programa de ensino é sentida, ainda que o termo “funções” 

seja citado de forma genérica nas unidades de ensino destinadas à “administração” de arquivos 

correntes e intermediários; e que o instrumento “plano de classificação” seja mencionado numa 

relação com a tabela de temporalidade para avaliação de documentos.  

Dito isso, cabe aqui frisar que o plano de classificação e a tabela de temporalidade são 

instrumentos com funções distintas: o primeiro apresenta os níveis de classificação dos 

documentos em consonância com o seu contexto de produção estrutural e/ou funcional, já o 

segundo estabelece os prazos de guarda e a destinação final dos documentos. Assim sendo, 

mesmo que esses instrumentos possam ser elaborados juntos para facilitar a gestão documental, 

nos parece confuso citar o plano de classificação ao lado da tabela de temporalidade num tópico 

relacionado à “avaliação de documentos em arquivos correntes e intermediários”, pois pode 

levar o aluno à compreensão equivocada de que ambos são instrumentos de avaliação.  

 

Quadro 88 – Programa da Disciplina Arquivos Correntes e Intermediários (2013-) 

Ementa Estudo da produção e uso dos documentos no processo de comunicação institucional, 
na construção da memória e na gestão. 

Objetivos Identificar, avaliar e gerenciar a documentação arquivística nas fases corrente e 
intermediária. 

Conteúdos 1) Teoria das três idades arquivísticas. 2) Administração de arquivos correntes: 
protocolo, expedição, funções, características e acesso, trâmite documental. 3) 
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Arquivos intermediários: histórico, função e características, aspectos legais. 4) 
Administração do arquivo intermediário: tratamento, armazenamento e localização da 
documentação. 5) Comissões de avaliação de documentos e os sistemas de arquivos. 6) 
Avaliação de documentos em arquivos correntes e intermediários: plano de 
classificação e tabela de temporalidade. 

Fonte: elaborada pela autora a partir da transcrição do programa de ensino referente ao ano de 2012. 
 

A disciplina do Núcleo de Formação Profissional Classificação Arquivística é 

equivalente à disciplina do currículo anterior Classificação e Arranjo Documental. A carga 

horária de sessenta horas (divididas igualmente entre teóricas e práticas) e o número de quatro 

créditos foram mantidos, tendo sido deslocada do quinto para o quarto período curricular. 

A análise do programa de ensino denota que a ementa não foi alterada, ao passo que 

os objetivos e os conteúdos foram ampliados e aprofundados. O objetivo da disciplina, por 

exemplo, teve o escopo teórico-metodológico melhor definido, focando em “construir planos 

de classificação e quadros de arranjo de fundos arquivísticos” para “aplicar a classificação na 

elaboração de programas e políticas voltadas para a eficiência e economia da administração 

pública e privada”. 

Por sua vez, os conteúdos contemplam a função classificação como ferramenta da 

gestão de documentos, bem como abordam os princípios classificatórios arquivísticos (Respeito 

aos Fundos e Proveniência). Da mesma forma, são abordados os seguintes aspectos: a 

diferenciação entre fundo e coleção, logo entre a classificação praticada em arquivos e em 

bibliotecas; os “sistemas de classificação do fundo de arquivo”, apresentando os “métodos 

estruturais e funcionais”; a “elaboração e codificação do plano de classificação” e “do quadro 

de arranjo”, demonstrando em que se aproximam e se diferenciam; os “critérios e instrumentos 

para ordenação das séries documentais”; e a relação possível entre o “plano de classificação” e 

a “tabela de temporalidade”. 

 

Quadro 89 – Programa da Disciplina Classificação Arquivística (2013-) 

Ementa 
Classificação, ordenação, controle e destinação dos documentos como elementos para 
uma política de gestão documental. 

Objetivos 
Construir planos de classificação e quadros de arranjo de fundos arquivísticos. Aplicar 
a classificação na elaboração de programas e políticas voltadas para a eficiência e 
economia da administração pública e privada. 

Conteúdos 

1) Introdução à classificação: princípios de procedência, respeito aos fundos e 
organicidade. 2) Identificação do fundo e sua diferença de coleção. 3) O fundo de 
arquivo e sua estrutura interna: as séries documentais. 4) Sistemas de classificação do 
fundo de arquivo: métodos estruturais e funcionais. 5) Plano de classificação e arranjo 
documental: diferenças e semelhanças. 6) Elaboração e codificação do plano de 
classificação. 7) Ordenação de séries documentais: critérios, operação, unidade, 
instrumentos de trabalho, controle e acesso. 8) A classificação arquivística como 
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instrumento da gestão documental: o plano de classificação e a construção da tabela de 
temporalidade. 

Fonte: elaborada pela autora a partir da transcrição do programa de ensino referente ao ano de 2012. 
 

A disciplina do Núcleo de Formação Profissional Arquivos Permanentes  foi mantida 

pela reforma curricular com carga horária de sessenta horas teóricas e quatro créditos. Já a 

periodização foi alterada do sétimo para o sexto período da grade curricular. 

Da mesma forma, o programa de ensino desta disciplina permaneceu idêntico ao 

formulado para a disciplina homônima do currículo anterior, no ano de 2003. Ou seja, manteve 

o enfoque na concepção do arquivo permanente como espaço “de memória e pesquisa”, 

trabalhando sua função social de difusor cultural. Não há menção explícita ao estudo do arranjo 

documental, ainda que este possa estar contido no tópico relativo ao “tratamento técnico-

documental” dos arquivos permanentes. 

 

Quadro 90 – Programa da Disciplina Arquivos Permanentes (2013-) 

Ementa 
Arquivos permanentes como lugar da armazenagem da memória social e como espaço 
de pesquisa com fins históricos e de interesse civil: características, processos e formas 
de gestão. 

Objetivos Reconhecer e avaliar o valor dos documentos da terceira idade. Tendo em vistas as 
questões de memória e preservação. 

Conteúdos 

1) Arquivos permanentes: conceito e características. 2) Tratamento técnico-documental 
em arquivos permanentes. 3) Os instrumentos de pesquisa como suporte à transferência 
da informação em arquivos permanentes. 4) Difusão cultural. Função social do arquivo 
permanente. 5) Legislação para arquivos públicos e privados. 

Fonte: elaborada pela autora a partir da transcrição do programa de ensino referente ao ano de 2012. 
 

Por fim, concluímos a exposição dos aspectos históricos, curriculares e programáticos 

do Curso de Arquivologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP); e informamos que, na subseção seguinte, trataremos do Curso de Arquivologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
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3.6 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG (2008) 

 

O curso de bacharelado em Arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais foi 

criado no ano de 2008, impulsionado pelo Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), fomentado pelo Governo Federal. A sua 

integração à Escola de Ciência da Informação ocorreu em razão da aplicação de uma proposta 

didático-pedagógica de alinhamento dos currículos dos cursos de graduação em Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia sob a égide da Ciência da Informação. 

Nesse sentido, nas subseções seguintes, realizaremos um estudo histórico a respeito do 

contexto de criação do curso, assim como da estrutura disciplinar dos dois currículos plenos 

praticados até então, a fim de proceder à análise dos programas de ensino que satisfazem aos 

objetivos propostos nessa pesquisa sobre a temática classificação em arquivos. 

 

3.6.1 Histórico 

 

A história política, econômica e social do estado de Minas Gerais esteve marcada pela 

acentuada exploração mineral por parte da Coroa portuguesa até o declínio da sua produção, 

por volta da segunda metade do século XVIII.  À época, o movimento emancipatório conhecido 

como Inconfidência Mineira tomou forma e, inspirado por ideais iluministas, tinha dentre suas 

aspirações a construção de uma universidade em Vila Rica (atual cidade de Ouro Preto), o que 

não ocorreu devido à supressão da revolta (RESENDE; DELGADO, 1998).  

Com o passar dos séculos, o intento de instaurar uma universidade em território 

mineiro permaneceu latente até a sua concretização durante o período republicano, figurando 

como o segundo estado nacional a abrigar uma universidade, a qual pode ser considerada a mais 

antiga do país se considerado o quesito continuidade46. 

A Universidade de Minas Gerais (UMG) foi constituída pela Lei Estadual nº 956, 

de 7 de setembro de 1927, sancionada pelo presidente do estado Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada, que determinou a junção de quatro institutos privados de ensino superior, sob a forma 

jurídica de fundação privada, os quais passaram a ser subsidiados pelo governo estadual. Dessa 

maneira, foram reunidas a: Faculdade Livre de Direito (1892), Escola de Odontologia e 

                                                 
46  A Universidade do Rio de Janeiro (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro) foi a primeira instituição 

universitária a ser a criada no país, no ano de 1920, com o objetivo de conceder o título de Doutor Honoris 
Causa ao rei belga Alberto I, durante sua visita ao Brasil. Todavia, seu funcionamento somente teve início no 
ano de 1937. À época, a Universidade de Minas Gerais (1927) e a Universidade São Paulo (1934) já haviam 
sido criadas e se encontravam em pleno funcionamento. 
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Farmácia (1907), Faculdade de Medicina (1911) e Escola de Engenharia (1911), todas situadas 

na capital Belo Horizonte47. 

Após pouco mais de duas décadas funcionando sob a tutela do sistema de ensino 

estadual, foi federalizada através da Lei nº 971, de 16 de dezembro de 1949, em razão dos 

esforços da comunidade universitária e do senador Fernando de Mello Vianna. Interessante 

notar que mesmo com a federalização da UMG, o ensino na instituição só passou a ser gratuito 

a partir de 5 de janeiro de 1952, como resultado da proposta elaborada pelo Diretório Central 

dos Estudantes que foi aprovada pelo Conselho Universitário e encaminhada ao Ministério da 

Educação e Saúde no ano anterior48. 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) recebeu sua designação atual por 

determinação da Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 1965. Na atualidade, concentra vinte e uma 

unidades acadêmicas distribuídas entre alguns estabelecimentos isolados na região central de 

Belo Horizonte e os seus quatro campi (Montes Claros, Pampulha, Saúde, e Tiradentes), sendo 

nove escolas, sete faculdades, quatro institutos e uma escola de educação básica e profissional. 

Além disso, atua em trinta e quatro polos de ensino à distância presentes no estado mineiro49. 

Nesse cenário, elucidamos que a Escola de Ciência da Informação (ECI)50 oferece 

os cursos de bacharelado em Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia na graduação, bem 

como os programas de pós-graduação em Ciência da Informação (mestrado e doutorado), 

Gestão e Organização do Conhecimento (mestrado e doutorado), Gestão da Informação e 

Pessoas (especialização) e Gestão Estratégica da Informação (especialização). 

A história da ECI se entrelaça com a do Curso de Biblioteconomia de Belo Horizonte. 

Este foi criado pela Portaria nº 37, de 17 de janeiro de 1950, numa parceria firmada entre a 

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e o Instituto Nacional do Livro; e anexado 

à UMG como o Curso de Biblioteconomia de Minas Gerais, na data de 14 de novembro de 

1963. Três anos mais tarde, foi fundada a Escola de Biblioteconomia através da Leiº 5.006, de 

                                                 
47  A Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais foi criada na cidade de Ouro Preto, em 10 de dezembro de 

1892; e transferida para Belo Horizonte, no ano de 1898. A Escola Livre de Odontologia de Belo Horizonte 
foi criada em 3 de fevereiro de 1907, tendo sua denominação alterada para Escola de Odontologia e Farmácia 
de Belo Horizonte, na data de 1 de março de 1916, após a criação de um curso anexo de Farmácia. A Faculdade 
de Medicina de Belo Horizonte foi criada na data de 5 de março de 1911. E a Escola Livre de Engenharia de 
Belo Horizonte foi fundada na data de 21 de maio de 1911. 

48  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. História da UFMG. Disponível em: 
<https://www.ufmg.br/90anos/historia-da-ufmg/>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

49  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Unidades acadêmicas. Disponível em: 
<https://ufmg.br/cursos/unidades-academicas>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

50  A Escola de Ciência da Informação localiza-se à Avenida Antônio Carlos, n° 6.627, Pampulha, Belo Horizonte, 
Minas Gerais, CEP: 31.270-901. Telefone: +55 (31) 3409-5225. Website: <http://www.eci.ufmg.br/>. Acesso 
em: 1 dez. 2018. 
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27 de maio de 1966, vindo a ser renomeada como Escola de Ciência da Informação, na data de 

30 de março de 2000. 

Como recorda Caldeira (2010), a referida Escola de Biblioteconomia funcionou de 

forma itinerante até a inauguração de sede própria no ano de 1990, tendo ocupado salas nos 

prédios da Reitoria (1963-1972), do Colégio Universitário (1972-1983), e da Prefeitura 

Universitária (1983-1990). 

Ainda nesse contexto, Barbosa et al (2000) esclarecem que sua redesignação para 

Escola de Ciência da Informação satisfazia a uma necessidade de adequação ao contexto 

educacional vigente tanto no âmbito da universidade quanto do campo de atuação profissional, 

sendo condicionado pelos seguintes fatores:  

 As diretrizes curriculares de educação nacional, que estabeleceram a Ciência da 

Informação como uma grande área do conhecimento abrangendo as subáreas de 

Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia;  

 A maioria das Escolas de Biblioteconomia, nacionais e internacionais, terem alterado 

sua denominação para Ciência da Informação;  

 Os departamentos que ofereciam créditos ao curso de Biblioteconomia terem sido 

renomeados enfatizando a questão informacional (de Departamento de Bibliografia e 

Documentação para Departamento de Organização e Tratamento da Informação; e de 

Departamento de Biblioteconomia para Departamento de Teoria e Gestão da 

Informação); 

 A educação continuada na área ser promovida na Universidade através dos cursos de 

pós-graduação em Ciência da Informação e em Gestão Estratégica da Informação; e 

 A intenção de instituir cursos de graduação em Arquivologia e em Museologia, sendo 

entendidos como parte integrante do campo da informação. 

Como citado anteriormente, os departamentos de Organização e Tratamento da 

Informação (DOTI) e de Teoria e Gestão da Informação (DTGI), antes designados como 

os respectivos Departamento de Bibliografia e Documentação (1973-1992) e Departamento de 

Biblioteconomia (1973-2001), são os responsáveis pelo oferecimento das disciplinas aos cursos 

de graduação vinculados à Escola de Ciência da Informação (KREMER, 2000; ORTEGA; 

CARVALHO, 2017). 

A criação do Curso de Bacharelado em Arquivologia na Universidade Federal de 

Minas Gerais decorreu da inserção da referida instituição no projeto educacional governamental 

intitulado Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

sancionado pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, cujo objetivo era ampliar o número 
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de vagas no ensino superior à nível de graduação, a fim de facilitar o acesso e a permanência 

dos discentes, bem como melhorar o aproveitamento escolar e a qualidade dos recursos 

humanos e materiais nas universidades federais.  

No plano de expansão dos cursos de graduação da UFMG foram contemplados, dentre 

outros, os cursos de Arquivologia e de Museologia, que haviam começado a ser gestados pela 

Comissão Central de Reestruturação da Escola de Ciência da Informação no decurso do 

processo de reforma curricular do curso de graduação em Biblioteconomia, iniciado no ano de 

2004. Essa Comissão era constituída pela coordenadora do Colegiado (Mônica Erichsen Nassif) 

e por nove docentes (Alcenir Soares dos Reis; Ana Maria Rezende Cabral; Beatriz Valadares 

Cendón; Eduardo José Wense Dias; Lígia Maria Moreira Dumont; Marlene Oliveira; Marta 

Melgaço Neves; Marta Macedo Kerr Pinheiro; e Renato Rocha Souza), os quais estavam 

divididos em sete subcomissões temáticas (Fontes e Usos da Informação; Fundamentos 

Culturais, Políticos e Sociais da Informação; Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 

Ciência da Informação; Gestão da Informação; Princípios Gerais da Organização e Tratamento 

da Informação; Tecnologia da Informação; e Usuários da Informação) para refletir sobre a 

estrutura disciplinar do referido curso de Biblioteconomia. Nesse contexto, uma Comissão 

Especial foi designada para formular o projeto de criação do curso de Arquivologia (CENDÓN 

et al, 2008a; 2008b; NEGREIROS; SILVA; ARREGUY, 2012). 

Barbosa et al (2000) elucidam que o processo de revisão curricular do curso de 

Biblioteconomia estava balizado na proposta de criação de um curso de graduação em Ciência 

da Informação, com habilitações e/ou ênfases profissionais nas áreas de Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia, que seria “uma evolução natural das mudanças curriculares ora 

em curso” (BARBOSA et al, 2000, p. 82).  

Esse projeto inicial foi abandonado em razão do plano de expansão fomentado pelo 

REUNI demandar a criação de novos cursos universitários, visando o aumento do número de 

vagas aos alunos ingressantes. Com isso, uma segunda proposta foi formalizada por Cendón et 

al (2008b), na qual o curso de Biblioteconomia seria renomeado para curso de Biblioteconomia 

e Gestão da Informação, o que foi vetado nas instâncias colegiadas superiores. Por fim, foi 

aprovada a revisão curricular do curso de Biblioteconomia e a criação dos cursos de 

Arquivologia e de Museologia. 

Segundo Parrela e Arreguy (2015), a criação de um curso superior em Arquivologia 

era uma necessidade premente do estado de Minas Gerais, pois a demanda da Administração 

Pública pela implementação de uma política de gestão de documentos nos arquivos públicos 

esbarrava na ausência de profissionais qualificados para esse fim. Como a escola à época 
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contava com um corpo docente composto por apenas trinta professores efetivos, que deveriam 

se desdobrar em ministrar aulas aos três cursos universitários, foi elaborado um projeto pautado 

num “grande tronco comum, com dezessete disciplinas obrigatórias, com turmas mescladas, e 

atividades optativas, formações livres que levariam os alunos a ter maior integração com outros 

cursos da Universidade, o que, em tese, garantiria flexibilidade curricular e 

interdisciplinaridade” (PARRELA; ARREGUY, 2015, p. 5). 

Assim, o processo de criação do curso de Arquivologia foi encaminhando pela Escola 

de Ciência da Informação à Comissão do REUNI, na data de 3 de março de 2008; à Pró-Reitoria 

de Graduação, na data de 1 de abril de 2008; e à parecerista Professora Maria José Braga, na 

data de 28 de agosto de 2008. Por fim, mediante o Parecer nº 304, de 2 de outubro de 2008, 

emitido pela Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o curso de 

graduação em Arquivologia foi criado na UFMG. 

O reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação foi realizado através da 

Portaria nº 615, de 30 de outubro de 2014, após uma comissão de avaliação formada para esse 

fim visitar a Escola de Ciência da Informação nas datas de 1 e 4 de outubro de 2014. 

 

3.6.2 Currículos 

 

O primeiro currículo pleno (2009-2014) do Curso de Bacharelado em Arquivologia 

da Universidade Federal de Minas Gerais foi instituído através do projeto político-pedagógico 

aprovado no ano de 2008. Após quatro anos, foi revisto objetivando possibilitar ao alunado ser 

“corresponsável pela construção de seu currículo, conquistando, não somente uma formação 

teórico-prática generalista, mas, também, uma especialização em áreas de maior interesse 

pessoal” (ABREU; PAIVA, 2012, p. 49). 

A matriz curricular elaborada buscava alinhar a estrutura disciplinar dos cursos de 

Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia numa perspectiva formativa comum, orientada à 

Ciência da Informação. Para tanto, organizava as disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas 

(abertas e livres) e as atividades acadêmicas em quatro núcleos de formação (comum, 

específico, complementar e livre), cujo cumprimento da carga horária das disciplinas variava 

em consonância com o percurso curricular acadêmico escolhido pelo discente dentre os quatro 

disponibilizados.  

Nesse sentido, elucidamos que a carga horária total curricular estabelecida era de 2.400 

horas e 160 créditos, distribuídas entre 40 disciplinas obrigatórias, conforme segue: 
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 17 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Comum (960 horas/64 créditos); 

 10 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Específica (570 horas/38 créditos); 

 2 disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado no Núcleo de Formação 

Específica (240 horas/16 créditos); e 

 11 disciplinas optativas e/ou eletivas no Núcleo de Formação Específica, Formação 

Complementar e/ou Formação Livre (630 horas/42 créditos), no mínimo. 

A duração mínima e máxima para a integralização do curso foi estabelecida em oito e 

catorze períodos letivos, respectivamente. No total, eram oferecidas quarenta vagas anuais e as 

aulas ocorriam no horário noturno. 

A carga horária referente às disciplinas optativas e/ou eletivas (630 horas/42 créditos) 

poderia ser cumprida de quatro modos distintos à escolha do aluno, em conformidade com 

algum dos percursos curriculares abaixo discriminados: 

 

Quadro 91 – Distribuição da Carga Horária pelos Percursos Curriculares (2009-2014) 

Núcleo de 
Formação 

Tipo de 
Disciplina 

Percurso Curricular 
1 2 3 4 

CH/CD CH/CD CH/CD CH/CD 
Comum Obrigatória 960/64 960/64 960/64 960/64 

Específica 
Obrigatória 810/54 810/54 810/54 810/54 

Optativa 210/14 450/30 90/6 570/38 
Complementar Eletiva Aberta 360/24 0 360/24 0 

Livre Eletiva Livre 60/4 180/12 180/12 60/4 
Total 2.400/160 2.400/160 2.400/160 2.400/160 

Legenda: Carga Horária/Créditos (CH/CD). 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Político Pedagógico (2012). 

 

Cendón et al (2008a) explicam que o Núcleo de Formação Complementar era 

oferecido na modalidade aberta com acompanhamento de um docente-tutor, de modo que o 

aluno poderia selecionar disciplinas de áreas fronteiriças à Arquivologia para enriquecer a sua 

formação. Já no Núcleo de Formação Livre as disciplinas podiam ser selecionadas em qualquer 

curso universitário conforme os interesses pessoais do discente.  

Em todo caso, os autores explicam que a matriz curricular montada pelo aluno deveria 

passar pela aprovação do Colegiado do curso, a fim de que todas as disciplinas e atividades 

acadêmicas dos Núcleos de Formação Comum, Específico e Complementar tivessem conteúdos 

atrelados às seguintes subáreas: 1) Fundamentos Culturais, Políticos e Sociais da Informação; 

2) Fundamentos de Tratamento e Organização da Informação; 3) Fundamentos de Uso e 

Sistemas de Informação; 4) Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Ciência da Informação; 

5) Gestão da Informação; 6) Tecnologia da Informação; e 7) Usuários da Informação. 
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Cabe ressaltar que, além das matérias de conteúdo obrigatório presentes em todos os 

percursos acadêmicos curriculares, havia a oferta de diversas disciplinas e/ou atividades 

acadêmicas optativas específicas das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da 

Informação (e futuramente Museologia), conforme consta esquematizado no quadro a seguir. 

 

Quadro 92 – Distribuição das Disciplinas do 1° Currículo Pleno da UFMG (2009) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
Núcleo de Formação Comum  CH CD P 

Análise do Assunto 60 4 2º 
Bibliotecas, Arquivos e Museus Digitais 60 4 5º 

Competência Informacional 30 2 5º 
Cultura e Informação 60 4 1º 

Fundamentos da Ciência da Informação 60 4 2º 
Fundamentos da Organização da Informação 60 4 1º 

Gestão de Unidades de Informação 60 4 2º 
Introdução à Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia 60 4 1º 

Introdução à Informática 60 4 1º 
Introdução a Bancos de Dados 60 4 2º 

Linguagens de Indexação 60 4 3º 
Memória e Patrimônio Cultural 60 4 4º 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 4 3º 

Planejamento em Unidades e Sistemas de Informação 60 4 4º 
Preservação do Acervo 30 2 5º 
Teorias da Organização 60 4 1º 
Usuários da Informação 60 4 3º 

Núcleo de Formação Específica CH CD P 
Arquivos Permanentes 60 4 5º 

Avaliação de Documentos Arquivísticos 60 4 4º 
Descrição de Documentos Arquivísticos 60 4 4º 

Diplomática 30 2 6º 
Estágio Supervisionado em Arquivologia A 90 6 7º 
Estágio Supervisionado em Arquivologia B 150 10 8º 

Fundamentos de Arquivologia 60 4 2º 
Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos 60 4 5º 

Gestão de Documentos Arquivísticos 60 4 3º 
História Administrativa do Brasil e Regional 60 4 6º 

Organização e Métodos Aplicados à Arquivologia 60 4 3º 
Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas de Arquivo 60 4 6º 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CH CD P 
Avaliação de Sistemas de Informação 60 4 - 

Descrição e Organização de Documentos Especiais 60 4 - 
Estágio Curricular de Enriquecimento 15 1 - 

Gestão da Informação e do Conhecimento 60 4 - 
Gestão de Conteúdo na Web 60 4 - 

Informação e Cidadania 60 4 - 
Informação e Democracia 60 4 - 

Iniciação à Docência 60 4 - 
Iniciação à Extensão 60 4 - 
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Iniciação à Pesquisa 60 4 - 
Notariado 30 2 - 

Paleografia 60 4 - 
Participação em Eventos 15 1 - 

Pesquisa em Ciência da Informação 60 4 - 
Publicações 15 1 - 

Sociedade da Informação 60 4 - 
Tópicos em Arquivos Especializados A 15 1 - 
Tópicos em Arquivos Especializados B 30 2 - 
Tópicos em Arquivos Especializados C 45 3 - 
Tópicos em Arquivos Especializados D 60 4 - 

Tópicos em Funções Arquivísticas A 15 1 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas B 30 2 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas C 45 3 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas D 60 4 - 

Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento A 15 1 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento B 30 2 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento C 45 3 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento D 60 4 - 

Tópicos em Gestão de Unidades de Informação A 15 1 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação B 30 2 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação C 45 3 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação D 60 4 - 

Tópicos em Indexação da Informação A 15 1 - 
Tópicos em Indexação da Informação B 30 2 - 
Tópicos em Indexação da Informação C 45 3 - 
Tópicos em Indexação da Informação D 60 4 - 

Tópicos em Informação e Cultura A 15 1 - 
Tópicos em Informação e Cultura B 30 2 - 
Tópicos em Informação e Cultura C 45 3 - 
Tópicos em Informação e Cultura D 60 4 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas A 15 1 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas B 30 2 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas C 45 3 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas D 60 4 - 

Tópicos em Ontologias A 15 1 - 
Tópicos em Ontologias B 30 2 - 
Tópicos em Ontologias C 45 3 - 
Tópicos em Ontologias D 60 4 - 

Tópicos em Preservação e Conservação A 15 1 - 
Tópicos em Preservação e Conservação B 30 2 - 
Tópicos em Preservação e Conservação C 45 3 - 
Tópicos em Preservação e Conservação D 60 4 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação A 15 1 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação B 30 2 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação C 45 3 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação D 60 4 - 
Tópicos em Usuários da Informação A 15 1 - 
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Tópicos em Usuários da Informação B 30 2 - 
Tópicos em Usuários da Informação C 45 3 - 
Tópicos em Usuários da Informação D 60 4 - 
Vivência Profissional Complementar 15 1 - 

Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Político-Pedagógico (2012). 

 

Com o objetivo de sistematizar os ajustes ocorridos nesse primeiro currículo pleno, 

realizamos ampla pesquisa nas Resoluções e Decisões do Conselho Universitário (CUV) e do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), que contemplam o período compreendido 

entre os anos de 1999 e 2018, disponíveis no website da Secretaria dos Órgãos Colegiados 

(SODS)51; e na publicação Boletim da UFMG52, que abrange os meses entre fevereiro de 2016 

e dezembro de 2018. A pesquisa inicial foi procedida no decurso do mês de maio de 2018, 

sendo retomada no mês de dezembro do mesmo ano. Apesar disso, não localizamos nenhum 

ajuste curricular aprovado por essas instâncias.  

Entretanto, identificamos que a disciplina optativa Fundamentos de Libras foi incluída 

por determinação do Ofício Circular nº 18, de 21 de outubro de 2010.  

Nesse ínterim, submetemos pedidos de informação à Pró-reitoria de Graduação e ao 

Colegiado do Curso de Arquivologia, os quais informaram, na data de 23 de maio de 2018, que 

um único ajuste foi realizado durante a vigência dessa primeira matriz curricular (2009-2014), 

conforme descrito abaixo: 

 Parecer da Câmara de Graduação nº 313, de 04 de julho de 2013:  

o Altera a periodização das disciplinas obrigatórias Descrição de Documentos 

Arquivísticos (do 4º para o 6º período) e História Administrativa do Brasil e 

Regional (do 6º para o 4º período); e  

o Institui a atividade optativa Publicações A (15 horas/1 crédito). 

A partir da comparação entre as matrizes do primeiro período letivo do ano de 2009 e 

do segundo período do ano de 2014, notamos que também ocorreram os seguintes ajustes 

curriculares: 

 Inclusão das atividades acadêmicas optativas: 

o Discussões Temáticas A (15 horas/1 crédito); 

o Estágio Curricular B (30 horas/2 créditos); 

                                                 
51  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior. 

Disponível em: <https://www2.ufmg.br/sods>. Acesso em: 1 dez. 2018. 
52  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Comunicação. Boletim. Disponível em: 

<https://ufmg.br/comunicacao/publicacoes/boletim>. Acesso em: 1 dez. 2018.  
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o Estágio Curricular D (60 horas/4 créditos); 

o Iniciação à Docência A (15 horas/1 crédito); 

o Iniciação à Docência B (30 horas/2 créditos); 

o Iniciação à Extensão A (15 horas/1 crédito); 

o Iniciação à Extensão B (30 horas/2 créditos); 

o Iniciação à Pesquisa A (15 horas/1 crédito); 

o Iniciação à Pesquisa B (30 horas/2 créditos); 

o Monografia D (60 horas/4 créditos); 

o Participação em Eventos A (15 horas/1 crédito); 

o Publicações A (15 horas/1 crédito); 

o Publicações B (30 horas/2 créditos); 

o Vivência Complementar B (30 horas/2 créditos); 

o Vivência Complementar D (60 horas/4 créditos); 

 Exclusão das atividades acadêmicas optativas: 

o Estágio Curricular de Enriquecimento (15 horas/1 crédito); 

o Iniciação à Docência (60 horas/4 créditos);  

o Iniciação à Extensão (60 horas/4 créditos); 

o Iniciação à Pesquisa (60 horas/4 créditos); 

o Participação em Eventos (15 horas/1 crédito); 

o Publicações (15 horas/1 crédito); 

o Vivência Profissional Complementar (15 horas/1 crédito). 

O término de vigência dessa matriz ocorreu no segundo período letivo do ano de 2014, 

após a aprovação do processo de reforma curricular. Durante esse período, foram realizados 

ajustes curriculares pontuais que não alteraram a carga horária total do curso. O quantitativo de 

29 disciplinas obrigatórias foi mantido, mas o número de disciplinas e atividades acadêmicas 

optativas específicas foi aumentado de 61 para 70, conforme destacamos no quadro abaixo. 

 

Quadro 93 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 1° Currículo Pleno da UFMG 

(2009-2014) 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

Núcleo de Formação Comum  
Currículo 1 

(2009) 
Currículo 1 

(2014) 
CH CD P CH CD P 

Análise do Assunto 60 4 2º 60 4 2º 
Bibliotecas, Arquivos e Museus Digitais 60 4 5º 60 4 5º 

Competência Informacional 30 2 5º 30 2 5º 
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Cultura e Informação 60 4 1º 60 4 1º 
Fundamentos da Ciência da Informação 60 4 2º 60 4 2º 

Fundamentos da Organização da Informação 60 4 1º 60 4 1º 
Gestão de Unidades de Informação 60 4 2º 60 4 2º 

Introdução à Biblioteconomia, Arquivologia e 
Museologia 

60 4 1º 60 4 1º 

Introdução à Informática 60 4 1º 60 4 1º 
Introdução a Bancos de Dados 60 4 2º 60 4 2º 

Linguagens de Indexação 60 4 3º 60 4 3º 
Memória e Patrimônio Cultural 60 4 4º 60 4 4º 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 4 3º 60 4 3º 

Planejamento em Unidades e Sistemas de Informação 60 4 4º 60 4 4º 
Preservação do Acervo 30 2 5º 30 2 5º 
Teorias da Organização 60 4 1º 60 4 1º 
Usuários da Informação 60 4 3º 60 4 3º 

Núcleo de Formação Específica CH CD P CH CD P 
Arquivos Permanentes 60 4 5º 60 4 5º 

Avaliação de Documentos Arquivísticos 60 4 4º 60 4 4º 
Descrição de Documentos Arquivísticos 60 4 4º 60 4 6º 

Diplomática 30 2 6º 30 2 6º 
Estágio Supervisionado em Arquivologia A 90 6 7º 90 6 7º 
Estágio Supervisionado em Arquivologia B 150 10 8º 150 10 8º 

Fundamentos de Arquivologia 60 4 2º 60 4 2º 
Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos 60 4 5º 60 4 5º 

Gestão de Documentos Arquivísticos 60 4 3º 60 4 3º 
História Administrativa do Brasil e Regional 60 4 6º 60 4 4º 

Organização e Métodos Aplicados à Arquivologia 60 4 3º 60 4 3º 
Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas de Arquivo 60 4 6º 60 4 6º 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CH CD P CH CD P 
Avaliação de Sistemas de Informação 60 4 - 60 4 - 

Descrição e Organização de Documentos Especiais 60 4 - 60 4 - 
Discussões Temática A - - - 15 1 - 

Estágio Curricular de Enriquecimento 15 1 - - - - 
Estágio Curricular B - - - 30 2 - 
Estágio Curricular D - - - 60 4 - 

Fundamentos de Libras - - - 60 4 - 
Gestão da Informação e do Conhecimento 60 4 - 60 4 - 

Gestão de Conteúdo na Web 60 4 - 60 4 - 
Informação e Cidadania 60 4 - 60 4 - 

Informação e Democracia 60 4 - 60 4 - 
Iniciação à Docência 60 4 - - - - 

Iniciação à Docência A - - - 15 1 - 
Iniciação à Docência B - - - 30 2 - 

Iniciação à Extensão 60 4 - - - - 
Iniciação à Extensão A - - - 15 1 - 
Iniciação à Extensão B - - - 30 2 - 

Iniciação à Pesquisa 60 4 - - - - 
Iniciação à Pesquisa A - - - 15 1 - 
Iniciação à Pesquisa B - - - 30 2 - 

Monografia D - - - 60 4 - 
Notariado 30 2 - 30 2 - 
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Paleografia 60 4 - 60 4 - 
Participação em Eventos 15 1 - - - - 

Participação em Eventos A - - - 15 1 - 
Pesquisa em Ciência da Informação 60 4 - 60 4 - 

Publicações 15 1 - - - - 
Publicações A - - - 15 1 - 
Publicações B - - - 30 2 - 

Sociedade da Informação 60 4 - 60 4 - 
Tópicos em Arquivos Especializados A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Arquivos Especializados B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Arquivos Especializados C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Arquivos Especializados D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Funções Arquivísticas A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Gestão de Unidades de Informação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Indexação da Informação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Indexação da Informação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Indexação da Informação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Indexação da Informação D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Informação e Cultura A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Informação e Cultura B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Informação e Cultura C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Informação e Cultura D 60 4 - 60 4 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Ontologias A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Ontologias B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Ontologias C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Ontologias D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Preservação e Conservação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Preservação e Conservação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Preservação e Conservação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Preservação e Conservação D 60 4 - 60 4 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação D 60 4 - 60 4 - 



250 
 

 

Tópicos em Usuários da Informação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Usuários da Informação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Usuários da Informação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Usuários da Informação D 60 4 - 60 4 - 
Vivência Profissional Complementar 15 1 - - - - 

Vivência Profissional Complementar B - - - 30 2 - 
Vivência Profissional Complementar D - - - 60 4 - 

Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período letivo (P). Os ajustes curriculares estão 
destacados por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Projeto Político-Pedagógico (2012) e dos ajustes posteriores. 

 

Nos anos seguintes após a implementação do Curso de Arquivologia, isto é, entre 

meados do final de 2010 e início do ano de 2011, o Colegiado do curso, juntamente com o 

Núcleo Docente Estruturante, realizou estudos a respeito da matriz curricular, constatando a 

necessidade de sua revisão.  

Como assinalam Parrela e Arreguy (2015), havia uma demanda do corpo discente por 

mais disciplinas específicas desde o primeiro período curricular que viessem a substituir 

algumas disciplinas do Núcleo de Formação Comum voltadas à área de Biblioteconomia. 

Nesse sentido, Negreiros, Silva e Arreguy (2012) elucidam que o projeto de reforma 

curricular transcorreu entre os anos de 2011 e 2013, sendo coordenado por uma comissão 

avaliadora composta por dez docentes que aplicaram uma metodologia de trabalho organizada 

em seis etapas, a saber: 

1) análise do currículo de graduação em Arquivologia da Escola de Ciência 
da Informação da UFMG à luz do mapa conceitual definido e avaliação 
quantitativa/qualitativa, buscando identificar pontos positivos e negativos; 2) 
análise de currículos de outros cursos de Arquivologia ministrados no Brasil, 
utilizando o mapa conceitual e procurando definir um parâmetro a ser seguido; 
3) avaliação do currículo de graduação em arquivologia da UFMG, com base 
em questionários respondidos pelos professores do curso, com a finalidade de 
sistematizar opiniões e sugestões; 4) realização de oficinas para elaborar 
propostas curriculares que levassem em consideração as análises anteriores;  
5) construção de uma proposta única para consolidar as avaliações e 
discussões das etapas anteriores e 6) avaliação da proposta construída sob a 
perspectiva da legislação educacional pertinente (NEGREIROS; SILVA; 
ARREGUY, 2012, p. 1). 
 

No ano de 2013, ao término desse processo, uma proposta de reforma curricular foi 

elaborada, sendo submetida à aprovação do Núcleo Docente Estruturante, na data de 3 de 

setembro de 2013; do Colegiado do Curso, na data de 26 de novembro de 2013; da Congregação 

da Escola de Ciência da Informação, na data de 30 de maio de 2014; e, por fim, da Câmara de 

Graduação, na data de 16 de outubro de 2014. 
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O segundo currículo pleno (2015-) foi aprovado através do Parecer da Câmara de 

Graduação nº 1.266, de 16 de outubro de 2014, sendo efetivamente implementado no ano letivo 

posterior. A carga horária total para a integralização do curso permaneceu em 2.400 horas e 160 

créditos, tendo sido redistribuída entre as disciplinas obrigatórias (de 1.770 horas/118 créditos 

para 1.980 horas/ 132 créditos) e as disciplinas e/ou atividades acadêmicas optativas e/ou 

eletivas (de 630 horas/42 créditos para 420 horas/28 créditos). 

Cabe aqui sublinhar que os documentos recuperados no decurso dessa pesquisa não 

deixaram claro se as disciplinas obrigatórias continuaram a ser organizadas entre os núcleos de 

formação comum e específico após a reestruturação curricular. Em razão disso, realizamos uma 

análise comparativa dos currículos dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia 

da ECI/UFMG, referentes ao ano de 2014, numa tentativa de identificar as disciplinas do núcleo 

formativo comum. Da mesma forma, na data de 30 de abril de 2018, submetemos um pedido 

de informação ao Colegiado do Curso de Arquivologia solicitando esclarecimentos a respeito 

dessa questão, o qual nos respondeu o seguinte: “na configuração curricular de 2015 diminuiu 

o número de disciplinas comuns com os Cursos de Biblioteconomia e Museologia” 53. 

Diante disso, organizamos a carga horária total de 2.400 horas-aula e 160 créditos da 

seguinte maneira: 

 11 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Comum (660 horas/44 créditos); 

 18 disciplinas obrigatórias no Núcleo de Formação Específica (1.080 horas/72 

créditos);  

 2 disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado no Núcleo de Formação 

Específica (240 horas/16 créditos); e 

 7 disciplinas optativas e/ou eletivas no Núcleo de Formação Específica, Formação 

Complementar e/ou Formação Livre (420 horas/28 créditos). 

A duração mínima e máxima para a integralização do curso foi mantida nos respectivos 

oito e catorze períodos letivos. Da mesma forma, permaneceu inalterado o número de quarenta 

vagas anuais oferecidas aos alunos ingressantes e o turno de aulas noturno.  

No que tange aos percursos acadêmicos curriculares, foram reduzidos de quatro para 

duas opções, sendo atribuída uma carga horária mínima e máxima a ser cursada por cada núcleo 

de formação (comum, específica, complementar, livre) e tipo de disciplina (obrigatória, 

optativa, eletiva), conforme consta no quadro a seguir. 

                                                 
53  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Colegiado do Curso de Arquivologia. Resposta a Pedido 

de Informação [mensagem pessoal]. Mensagem enviada no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 
Cidadão em 18 maio 2018. 
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Quadro 94 – Distribuição da Carga Horária pelos Percursos Curriculares (2015-) 

Núcleo de 
Formação 

Tipo de 
Disciplina 

Percurso Curricular 1 Percurso Curricular 2 
CH/CD (Mín. – Máx.) CH/CD (Mín. – Máx.) 

Comum Obrigatória 660/44 660/44 

Específica 
Obrigatória 1.320/88 1.320/88 

Optativa 300/20 – 360/24 60/4 – 120/8 
Complementar Eletiva Aberta 0 240/16 

Livre Eletiva Livre 60/4 – 120/8 60/4 – 120/8 
Total 2.400/160 2.400/160 

Legenda: Carga Horária/Créditos (CH/CD). 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Processo de Reforma Curricular (2014). 

 

De uma forma geral, o processo de reforma curricular aproveitou, em grande parte, as 

disciplinas do currículo anterior, realizando as seguintes alterações: 

 Inclusão das disciplinas obrigatórias:  

o Ação Cultural e Educação Patrimonial (60 horas/4 créditos);  

o Elaboração de Projetos de Financiamento e Fomento (60 horas/4 créditos); 

o Elaboração e Apresentação de Trabalhos Científicos (60 horas/4 créditos);  

o Formação das Instituições do Brasil Contemporâneo (60 horas/4 créditos);  

o Introdução à Arquivologia (60 horas/4 créditos);  

o Pesquisa em Arquivologia (60 horas/4 créditos);  

o Política e Legislação Arquivística (60 horas/4 créditos);  

o Produção dos Registros do Conhecimento (60 horas/4 créditos); 

 Exclusão das disciplinas obrigatórias:  

o Análise do Assunto; 

o Bibliotecas, Arquivos e Museus Digitais; 

o Competência Informacional; 

o Fundamentos da Organização da Informação; 

o Gestão de Unidades de Informação; 

o Introdução à Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia; 

o Linguagens de Indexação; 

 Alteração da nomenclatura das disciplinas: 

o Arquivos Permanentes para Arquivos Permanentes I; 

o Avaliação de Documentos Arquivísticos para Gestão de Documentos 

Arquivísticos II; 

o Descrição de Documentos Arquivísticos para Arquivos Permanentes II; 
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o Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos para Gestão de Documentos 

Arquivísticos Digitais; 

o Gestão de Documentos Arquivísticos para Gestão de Documentos Arquivísticos 

I; 

o História Administrativa do Brasil e Regional para História Administrativa do 

Brasil; 

o Monografia D para Monografia; 

o Planejamento em Unidades e Sistemas de Informação para Projeto e 

Planejamento de Instituições e Serviços Arquivísticos; 

o Preservação do Acervo para Preservação de Acervos; 

o Usuários da Informação para Estudo de Usuários de Arquivo; 

 Alteração e/ou inserção de pré-requisitos entre as disciplinas: 

o Arquivos Permanentes I (antes Arquivos Permanentes) como pré-requisito de 

Arquivos Permanentes II (antes Descrição de Documentos Arquivísticos); 

o Gestão de Documentos Arquivísticos II (antes Avaliação de Documentos 

Arquivísticos) como pré-requisito de Gestão de Documentos Arquivísticos 

Digitais (antes Gestão Arquivística de Documentos Digitais); 

o Fundamentos da Arquivologia (antes Fundamentos de Arquivologia) como pré-

requisito de Arquivos Permanentes I (antes Arquivos Permanentes) e de Gestão 

de Documentos Arquivísticos I (antes Gestão de Documentos Arquivísticos); 

o Gestão de Documentos Arquivísticos I (antes Gestão de Documentos 

Arquivísticos) como pré-requisito de Gestão de Documentos Arquivísticos II 

(antes Avaliação de Documentos Arquivísticos); 

 Alteração da carga horária e/ou do número de créditos das disciplinas: 

o Diplomática (de 30 horas/2 créditos para 60 horas/4 créditos); 

o Estágio Supervisionado em Arquivologia A (de 90 horas/6 créditos para 120 

horas/8 créditos); 

o Estágio Supervisionado em Arquivologia B (de 150 horas/10 créditos para 120 

horas/8 créditos); 

o Notariado (de 30 horas/2 créditos para 120 horas/8 créditos); 

o Preservação de Acervos (de 30 horas/2 créditos para 60 horas/4 créditos); 

 Alteração da periodização na grade curricular das disciplinas: 

o Cultura e Informação (do 1º para o 2º período); 

o Diplomática (do 6º para o 4º período); 
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o Fundamentos da Ciência da Informação (do 2º para o 8º período); 

o Memória e Patrimônio Cultural (do 4º para o 3º período); 

o História Administrativa do Brasil (antes História Administrativa do Brasil e 

Regional) (do 4º para o 2º período); 

o Projeto e Planejamento de Instituições e Serviços Arquivísticos (antes Projeto e 

Planejamento em Unidades e Sistemas de Informação) (do 4º para o 5º período); 

o Preservação de Acervos (antes Preservação do Acervo) (do 5º para o 3º período); 

o Teorias da Organização (do 1º para o 2º período); 

o Estudos de Usuários de Arquivos (antes Usuários da Informação) (do 3º para o 

4º período); 

 Alteração da natureza das disciplinas: 

o Paleografia (de optativa para obrigatória); 

 Alteração das ementas das disciplinas: 

o Arquivos Permanentes I; 

o Arquivos Permanentes II; 

o Diplomática; 

o Estágio Supervisionado em Arquivologia A; 

o Estágio Supervisionado em Arquivologia B; 

o Estudos de Usuários da Informação; 

o Fundamentos de Arquivologia; 

o Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais; 

o Gestão de Documentos Arquivísticos I; 

o Gestão de Documentos Arquivísticos II; 

o História Administrativa do Brasil; 

o Introdução à Informática;  

o Organização e Métodos Aplicados à Arquivologia; 

o Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas de Arquivos; 

o Preservação de Acervos; 

o Projeto e Planejamento de Instituições e Serviços Arquivísticos. 

Diante do exposto, optamos por sistematizar o quadro abaixo com o comparativo entre 

as matrizes de ambos os currículos plenos do Curso de Arquivologia da UFMG, a fim de 

evidenciar as modificações realizadas pela reforma curricular. Destacamos, ainda, que essa 

matriz do segundo currículo pleno está atualmente em vigor, não tendo sofrido nenhum ajuste 

curricular posterior. 



255 
 

 

Quadro 95 – Distribuição Comparada das Disciplinas do 1° (2009-2014) e do 2º (2015) 

Currículo Pleno da UFMG  

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS  

Núcleo de Formação Comum 
Currículo 1 
(2009-2014) 

Currículo 2 
(2015-) 

CH CD P CH CD P 
Análise do Assunto 60 4 2º - - - 

Bibliotecas, Arquivos e Museus Digitais 60 4 5º - - - 
Competência Informacional 30 2 5º - - - 

Cultura e Informação 60 4 1º 60 4 2º 
Elaboração e Apresentação de Trabalhos Científicos - - - 60 4 1º 

Fundamentos da Ciência da Informação 60 4 2º 60 4 8º 
Fundamentos da Organização da Informação 60 4 1º - - - 

Gestão de Unidades de Informação 60 4 2º - - - 
Introdução à Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia 
60 4 1º - - - 

Introdução a Bancos de Dados 60 4 2º 60 4 2º 
Introdução à Informática 60 4 1º 60 4 1º 
Linguagens de Indexação 60 4 3º - - - 

Memória e Patrimônio Cultural 60 4 4º 60 4 3º 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 4 3º 60 4 3º 

Planejamento em Unidades e Sistemas de Informação 
60 4 4º 60 4 5º Projeto e Planejamento de Instituições e Serviços 

Arquivísticos 
Preservação do Acervo 

30 2 5º 60 4 3º 
Preservação de Acervos 
Teorias da Organização 60 4 1º 60 4 2º 
Usuários da Informação 

60 4 3º 60 4 4º 
Estudos de Usuários de Arquivo 
Núcleo de Formação Específica CH CD P CH CD P 

Ação Cultural e Educação Patrimonial - - - 60 4 6º 
Arquivos Permanentes 

60 4 5º 60 4 5º 
Arquivos Permanentes I 

Avaliação de Documentos Arquivísticos 
60 4 4º 60 4 4º 

Gestão de Documentos Arquivísticos II 
Descrição de Documentos Arquivísticos 

60 4 6º 60 4 6º 
Arquivos Permanentes II 

Diplomática 30 2 6º 60 4 4º 
Elaboração de Projetos de Financiamentos e Fomento - - - 60 4 8º 

Estágio Supervisionado em Arquivologia A 90 6 7º 120 8 7º 
Estágio Supervisionado em Arquivologia B 150 10 8º 120 8 8º 

Formação das Instituições do Brasil Contemporâneo - - - 60 4 1º 
Fundamentos de Arquivologia 

60 4 2º 60 4 2º 
Fundamentos da Arquivologia 

Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos 
60 4 5º 60 4 5º 

Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais 
Gestão de Documentos Arquivísticos 

60 4 3º 60 4 3º 
Gestão de Documentos Arquivísticos I 

História Administrativa do Brasil e Regional 
60 4 4º 60 4 2º 

História Administrativa do Brasil 
Introdução à Arquivologia - - - 60 4 1º 
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Organização e Métodos Aplicados à Arquivologia 60 4 3º 60 4 3º 
Paleografia - - - 60 4 6º 

Pesquisa em Arquivologia - - - 60 4 7º 
Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas de Arquivo 60 4 6º 60 4 6º 

Política e Legislação Arquivística - - - 60 4 7º 
Produção dos Registros do Conhecimento - - - 60 4 1º 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CH CD P CH CD P 
Avaliação de Sistemas de Informação 60 4 - 60 4 - 

Descrição e Organização de Documentos Especiais 60 4 - 60 4 - 
Discussões Temática A 15 1 - 15 1 - 

Estágio Curricular B 30 2 - 30 2 - 
Estágio Curricular D 60 4 - 60 4 - 

Fundamentos de Libras 60 4 - 60 4 - 
Gestão da Informação e do Conhecimento 60 4 - 60 4 - 

Gestão de Conteúdo na Web 60 4 - 60 4 - 
Informação e Cidadania 60 4 - 60 4 - 

Informação e Democracia 60 4 - 60 4 - 
Iniciação à Docência A 15 1 - 15 1 - 
Iniciação à Docência B 30 2 - 30 2 - 
Iniciação à Extensão A 15 1 - 15 1 - 
Iniciação à Extensão B 30 2 - 30 2 - 
Iniciação à Pesquisa A 15 1 - 15 1 - 
Iniciação à Pesquisa B 30 2 - 30 2 - 

Monografia D 
60 4 - 60 4 - 

Monografia 
Notariado 30 2 - 120 8 - 

Paleografia 60 4 - - - - 
Participação em Eventos A 15 1 - 15 1 - 

Pesquisa em Ciência da Informação 60 4 - 60 4 - 
Publicações A 15 1 - 15 1 - 
Publicações B 30 2 - 30 2 - 

Sociedade da Informação 60 4 - 60 4 - 
Tópicos em Arquivos Especializados A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Arquivos Especializados B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Arquivos Especializados C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Arquivos Especializados D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Funções Arquivísticas A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Funções Arquivísticas D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Gestão de Unidades de Informação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Indexação da Informação A 15 1 - 15 1 - 
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Tópicos em Indexação da Informação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Indexação da Informação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Indexação da Informação D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Informação e Cultura A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Informação e Cultura B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Informação e Cultura C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Informação e Cultura D 60 4 - 60 4 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Normas Arquivísticas D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Ontologias A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Ontologias B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Ontologias C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Ontologias D 60 4 - 60 4 - 

Tópicos em Preservação e Conservação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Preservação e Conservação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Preservação e Conservação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Preservação e Conservação D 60 4 - 60 4 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Tecnologia da Informação D 60 4 - 60 4 - 
Tópicos em Usuários da Informação A 15 1 - 15 1 - 
Tópicos em Usuários da Informação B 30 2 - 30 2 - 
Tópicos em Usuários da Informação C 45 3 - 45 3 - 
Tópicos em Usuários da Informação D 60 4 - 60 4 - 
Vivência Profissional Complementar B 30 2 - 30 2 - 
Vivência Profissional Complementar D 60 4 - 60 4 - 

Legenda: Carga Horária (CH); Créditos (CD); e Período Curricular (P). Ajustes curriculares destacados 
por cor. 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos Currículos Plenos do Curso de Arquivologia (2009; 2015). 

 

Por fim, ressaltamos que a seguir se encontram sistematizadas as matrizes dos dois 

currículos plenos praticados no decorrer da existência do Curso de Arquivologia da UFMG, 

organizadas por período acadêmico ideal, carga horária e pré-requisitos, respectivamente, no 

Quadro 96 (p. 258) e no Quadro 97 (p. 259). Também consta anexado o Quadro 98 (p. 260), no 

qual é apresentado um comparativo entre as equivalências disciplinares de ambos os currículos. 
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Quadro 96 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UFMG (2009-2014) 
Disciplinas Pré/Correquisitos CH Disciplinas Pré/Correquisitos CH 

1° PERÍODO 2° PERÍODO 
Cultura e Informação - 60 Análise do Assunto - 60 
Fundamentos da Organização da Informação - 60 Fundamentos da Ciência da Informação - 60 
Introdução à Biblioteconomia, Arquivologia e 
Museologia 

- 60 Fundamentos de Arquivologia - 60 

Introdução à Informática - 60 Gestão de Unidades de Informação - 60 
Teorias da Organização - 60 Introdução aos Bancos de Dados - 60 

3° PERÍODO 4° PERÍODO 
Gestão de Documentos Arquivísticos - 60 Avaliação de Documentos Arquivísticos - 60 
Linguagens de Indexação - 60 Memória e Patrimônio Cultural - 60 
Organização e Métodos Aplicados à 
Arquivologia 

- 60 
Planejamento em Unidades e Sistemas de 
Informação 

- 60 

Métodos e Técnicas de Pesquisa - 60 História Administrativa do Brasil e Regional - 60 
Usuários da Informação - 60 Optativas e/ou eletivas do percurso curricular - 60 

5° PERÍODO 6° PERÍODO 

Arquivos Permanentes 
Gestão de Docs. 
Arquivísticos 

60 
Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas de 
Arquivo 

- 60 

Bibliotecas, Arquivos e Museus Digitais - 60 Descrição de Documentos Arquivísticos - 60 
Competência Informacional - 30 Diplomática - 30 
Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos - 60 Optativas e/ou eletivas do percurso curricular - 150 
Preservação do Acervo - 30 - - - 
Optativas e/ou eletivas de percurso curricular  60 - - - 

7° PERÍODO 8° PERÍODO 
Estágio Supervisionado em Arquivologia A - 90 Estágio Supervisionado em Arquivologia B Est. Sup. Arq. A 150 
Optativas e/ou eletivas do percurso curricular - 210 Optativas e/ou eletivas do percurso curricular - 150 

Legenda: Carga Horária (CH). As disciplinas optativas e/ou eletivas estão destacadas em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 1º Currículo Pleno do Curso de Arquivologia (2009-2014) e dos ajustes curriculares posteriores. 
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Quadro 97 – Fluxograma do Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da UFMG (2015-) 
Disciplinas Pré/Correquisitos CH Disciplinas Pré/Correquisitos CH 

1° PERÍODO 2° PERÍODO 
Elaboração e Apresentação de Trabalhos 
Científicos 

- 60 Cultura e Informação - 60 

Formação das Instituições do Brasil 
Contemporâneo 

- 60 Fundamentos da Arquivologia - 60 

Introdução à Arquivologia - 60 História Administrativa do Brasil - 60 
Introdução à Informática - 60 Introdução a Bancos de Dados - 60 
Produção dos Registros do Conhecimento - 60 Teorias da Organização - 60 

3° PERÍODO 4° PERÍODO 
Gestão de Documentos Arquivísticos I Fund. da Arquivologia 60 Gestão de Documentos Arquivísticos II Gestão de Doc. Arq. I 60 
Memória e Patrimônio Cultural - 60 Diplomática - 60 
Métodos e Técnicas de Pesquisa - 60 Estudos de Usuários de Arquivo - 60 
Organização e Métodos Aplicados à 
Arquivologia 

- 60 Optativa e/ou eletiva do percurso curricular - 120 

Preservação do Acervos - 60 - - - 
5° PERÍODO 6° PERÍODO 

Arquivos Permanentes I Fund. da Arquivologia 60 Arquivos Permanentes II Arq. Permanentes I 60 
Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais Gestão de Doc. Arq. II 60 Ação Cultural e Educação Patrimonial - 60 
Projeto e Planejamento de Instituições e 
Serviços Arquivísticos 

- 60 Paleografia - 60 

Optativa e/ou eletiva do percurso curricular - 120 
Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas 
de Arquivos 

- 60 

- - - Optativa e/ou eletiva do percurso curricular - 60 
7° PERÍODO 8° PERÍODO 

Estágio Supervisionado em Arquivologia A - 120 Estágio Supervisionado em Arquivologia B Est. Sup. em Arq. A 120 

Pesquisa em Arquivologia - 60 
Elaboração de Projetos de Financiamentos e 
Fomento 

- 60 

Política e Legislação Arquivística - 60 Fundamentos da Ciência da Informação - 60 
Optativa e/ou eletiva do percurso curricular - 60 Optativa e/ou eletiva do percurso curricular - 60 

Legenda: Carga Horária (CH). As disciplinas optativas e/ou eletivas estão destacadas em itálico. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do 2º Currículo Pleno do Curso de Arquivologia (2015-) e dos ajustes curriculares posteriores. 
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Quadro 98 – Comparativo das Disciplinas dos Currículos Plenos do Curso de Arquivologia da UFMG 
1° Currículo Pleno (2009-2014) 2° Currículo Pleno (2015-) 

- Ação Cultural e Educação Patrimonial 
Análise do Assunto - 

Arquivos Permanentes Arquivos Permanentes I 
Avaliação de Documentos Arquivísticos Gestão de Documentos Arquivísticos II 

Avaliação de Sistemas de Informação Avaliação de Sistemas de Informação 
Bibliotecas, Arquivos e Museus Digitais - 

Competência Informacional - 
Cultura e Informação Cultura e Informação 

Descrição de Documentos Arquivísticos Arquivos Permanentes II 
Descrição e Organização de Documentos Especiais Descrição e Organização de Documentos Especiais 

Diplomática Diplomática 
Discussões Temáticas A Discussões Temáticas A 

- Elaboração de Projetos de Financiamentos e Fomento 
- Elaboração e Apresentação de Trabalhos Científicos 

Estágio Curricular B Estágio Curricular B 
Estágio Curricular D Estágio Curricular D 

Estágio Supervisionado em Arquivologia A Estágio Supervisionado em Arquivologia A 
Estágio Supervisionado em Arquivologia B Estágio Supervisionado em Arquivologia B 

- Formação das Instituições do Brasil Contemporâneo 
Fundamentos da Ciência da Informação Fundamentos da Ciência da Informação 

Fundamentos da Organização da Informação - 
Fundamentos de Arquivologia Fundamentos da Arquivologia 

Fundamentos de Libras Fundamentos de Libras 
Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais 

Gestão da Informação e do Conhecimento Gestão da Informação e do Conhecimento 
Gestão de Conteúdo na Web Gestão de Conteúdo na Web 

Gestão de Documentos Arquivísticos Gestão de Documentos Arquivísticos I 
Gestão de Unidades de Informação - 

História Administrativa do Brasil e Regional História Administrativa do Brasil 
Informação e Cidadania Informação e Cidadania 

Informação e Democracia Informação e Democracia 
Iniciação à Docência A Iniciação à Docência A 
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Iniciação à Docência B Iniciação à Docência B 
Iniciação à Extensão A Iniciação à Extensão A 
Iniciação à Extensão B Iniciação à Extensão B 
Iniciação à Pesquisa A Iniciação à Pesquisa A 
Iniciação à Pesquisa B Iniciação à Pesquisa B 

Introdução à Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia Introdução à Arquivologia 
Introdução à Informática Introdução à Informática 

Introdução a Bancos de Dados Introdução a Bancos de Dados 
Linguagens de Indexação - 

Memória e Patrimônio Cultural Memória e Patrimônio Cultural 
Métodos e Técnicas de Pesquisa Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Monografia D Monografia 
Notariado Notariado 

Organização e Métodos Aplicados à Arquivologia Organização e Métodos Aplicados à Arquivologia 
Paleografia Paleografia 

Participação em Eventos A Participação em Eventos A 
- Pesquisa em Arquivologia 

Pesquisa em Ciência da Informação Pesquisa em Ciência da Informação 
Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas de Arquivo Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas de Arquivo 
Planejamento em Unidades e Sistemas de Informação Projeto e Planejamento de Instituições e Serviços Arquivísticos 

- Política e Legislação Arquivística 
Preservação do Acervo Preservação de Acervos 

- Produção dos Registros do Conhecimento 
Publicações A Publicações A 
Publicações B Publicações B 

Sociedade da Informação Sociedade da Informação 
Teorias da Organização Teorias da Organização 

Tópicos em Arquivos Especializados A Tópicos em Arquivos Especializados A 
Tópicos em Arquivos Especializados B Tópicos em Arquivos Especializados B 
Tópicos em Arquivos Especializados C Tópicos em Arquivos Especializados C 
Tópicos em Arquivos Especializados D Tópicos em Arquivos Especializados D 

Tópicos em Funções Arquivísticas A Tópicos em Funções Arquivísticas A 
Tópicos em Funções Arquivísticas B Tópicos em Funções Arquivísticas B 
Tópicos em Funções Arquivísticas C Tópicos em Funções Arquivísticas C 
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Tópicos em Funções Arquivísticas D Tópicos em Funções Arquivísticas D 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento A Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento A 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento B Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento B 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento C Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento C 
Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento D Tópicos em Gestão da Informação e do Conhecimento D 

Tópicos em Gestão de Unidades de Informação A Tópicos em Gestão de Unidades de Informação A 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação B Tópicos em Gestão de Unidades de Informação B 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação C Tópicos em Gestão de Unidades de Informação C 
Tópicos em Gestão de Unidades de Informação D Tópicos em Gestão de Unidades de Informação D 

Tópicos em Indexação da Informação A Tópicos em Indexação da Informação A 
Tópicos em Indexação da Informação B Tópicos em Indexação da Informação B 
Tópicos em Indexação da Informação C Tópicos em Indexação da Informação C 
Tópicos em Indexação da Informação D Tópicos em Indexação da Informação D 

Tópicos em Informação e Cultura A Tópicos em Informação e Cultura A 
Tópicos em Informação e Cultura B Tópicos em Informação e Cultura B 
Tópicos em Informação e Cultura C Tópicos em Informação e Cultura C 
Tópicos em Informação e Cultura D Tópicos em Informação e Cultura D 
Tópicos em Normas Arquivísticas A Tópicos em Normas Arquivísticas A 
Tópicos em Normas Arquivísticas B Tópicos em Normas Arquivísticas B 
Tópicos em Normas Arquivísticas C Tópicos em Normas Arquivísticas C 
Tópicos em Normas Arquivísticas D Tópicos em Normas Arquivísticas D 

Tópicos em Ontologias A Tópicos em Ontologias A 
Tópicos em Ontologias B Tópicos em Ontologias B 
Tópicos em Ontologias C Tópicos em Ontologias C 
Tópicos em Ontologias D Tópicos em Ontologias D 

Tópicos em Preservação e Conservação A Tópicos em Preservação e Conservação A 
Tópicos em Preservação e Conservação B Tópicos em Preservação e Conservação B 
Tópicos em Preservação e Conservação C Tópicos em Preservação e Conservação C 
Tópicos em Preservação e Conservação D Tópicos em Preservação e Conservação D 
Tópicos em Tecnologia da Informação A Tópicos em Tecnologia da Informação A 
Tópicos em Tecnologia da Informação B Tópicos em Tecnologia da Informação B 
Tópicos em Tecnologia da Informação C Tópicos em Tecnologia da Informação C 
Tópicos em Tecnologia da Informação D Tópicos em Tecnologia da Informação D 
Tópicos em Usuários da Informação A Tópicos em Usuários da Informação A 
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Tópicos em Usuários da Informação B Tópicos em Usuários da Informação B 
Tópicos em Usuários da Informação C Tópicos em Usuários da Informação C 
Tópicos em Usuários da Informação D Tópicos em Usuários da Informação D 

Usuários da Informação Estudo de Usuários de Arquivo 
Vivência Profissional Complementar B Vivência Profissional Complementar B 
Vivência Profissional Complementar D Vivência Profissional Complementar D 

Legenda: as disciplinas optativas estão destacadas em itálico. 
Fonte:  elaborado pela autora a partir dos Currículos Plenos do Curso de Arquivologia (2009-2014; 2015-) e suas possíveis equivalências. 
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3.6.3 Programas de Ensino das Disciplinas 

 

O panorama histórico anterior revelou que o Curso de Arquivologia da UFMG teve 

dois currículos plenos ao longo dos seus onze anos de existência, tendo por premissa a 

flexibilização da estrutura curricular. Nesse sentido, as matrizes praticadas contavam com 

disciplinas obrigatórias distribuídas entre os núcleos de formação comum (voltado para Ciência 

da Informação) e específico (voltado para Arquivologia); e, também, com disciplinas optativas 

e/ou eletivas que integravam os núcleos de formação complementar e livre. 

Dito isso, rememoramos que nosso objetivo é compreender como os discentes dos 

cursos de bacharelado em Arquivologia do sudeste do Brasil têm sido preparado no que tange 

à função classificação. E, para esse fim, analisamos os programas de ensino das disciplinas 

obrigatórias que são ministradas pelo curso. 

No primeiro currículo pleno (2009-2014) selecionamos as disciplinas obrigatórias 

Arquivos Permanentes, Fundamentos de Arquivologia, Fundamentos de Organização da 

Informação, e Gestão de Documentos Arquivísticos.  

A disciplina do Núcleo de Formação Comum Fundamentos de Organização da 

Informação estava fixada no primeiro período da grade curricular, totalizando uma carga 

horária de sessenta horas teóricas e quatro créditos. 

A referida disciplina era oferecida aos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e, 

posteriormente, Museologia, por se dedicar ao estudo do “campo teórico-metodológico da 

organização da informação”. Dito isso, acreditamos que o programa de ensino era adaptado às 

especificidades de cada uma dessas áreas do conhecimento, em razão de que os conteúdos 

apresentados focalizavam unicamente os “teóricos e teorias da organização da informação” em 

arquivos, nos âmbitos nacional e internacional. 

O Princípio da Proveniência – compreendido como o preceito basilar da área – era 

abordado na unidade de ensino direcionada às “teorias e paradigmas” arquivísticos. E a função 

classificação era tratada de forma transversal nas unidades que se dedicavam à gestão de 

documentos ( apoiada pelo “plano de classificação de documentos”) e ao “arranjo” nos arquivos 

permanentes. 

 

Quadro 99 – Programa da Disciplina Fundamentos de Organização da Informação  

(2009-2014) 

Ementa 
Teóricos e teorias da organização da informação (teóricos e teorias fundamentais). 
Campo teórico-metodológico da organização da informação. Unidades de informação 
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e sistemas de recuperação da informação. Objetos da organização da informação. 
Processos, produtos, instrumentos. Usos da representação documentária. 

Objetivos 

Conhecer a natureza do documento arquivístico e o que ele significa para a sociedade. 
Compreender a importância da caracterização dos contextos históricos para a 
enunciação e desdobramentos dos princípios, conceitos e terminologias que articulam 
a disciplina arquivística. Conhecer a importância de distinguir os termos documento e 
informação, isto porque o conceito de arquivo traz em seu bojo tanto a ideia de 
documento como de informação. 

Conteúdos 

1) Teoria. Os paradigmas: conceito de documento; conceito de arquivo; o Princípio da 
Proveniência; o ciclo de vida dos documentos; o conceito de continuidade dos 
documentos; Diplomática e Arquivologia. 2) Os principais teóricos: esfera 
internacional (Hilary Jenkinson, Theodore Roosevelt Schellenberg, Luciana Duranti) e 
esfera nacional (Heloísa Liberalli Bellotto, Marilena Leite Paes, José Maria Jardim, 
Rosely Curi Rondinelli). 3) Gestão de documentos: plano de classificação de 
documentos; e tabela de temporalidade e destinação de documentos. 4) Arquivos 
permanentes: arranjo; descrição.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina referente ao 
primeiro período letivo do ano de 2014. 
 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Fundamentos de Arquivologia 

constava no segundo período da grade curricular, tendo carga horária de sessenta horas teóricas 

e quatro créditos. 

Especificamente nessa disciplina, optamos por realizar a análise dos programas de 

ensino referentes ao primeiro período letivo do ano de 2009 e ao segundo período letivo do ano 

de 2014, em razão da ementa do curso ter sido substancialmente alterada.  

No programa disciplinar do ano de 2009, verificamos que a função classificação era 

abordada sob a perspectiva da “evolução histórica dos arquivos”, considerando os “princípios” 

que determinaram sua consolidação científica. Por sua vez, no plano de ensino do ano de 2014, 

a classificação não era mencionada, ainda que a disciplina tivesse como objetivo apresentar as 

“atividades básicas do fazer arquivístico”. 

 

Quadro 100 – Programa da Disciplina Fundamentos de Arquivologia (2009-2014) 

Ementa 
2009.1 

Arquivologia: origem, princípios, conceito, importância e objeto. Evolução histórica 
dos arquivos. Relação com outras ciências. Classificação dos arquivos. Terminologia e 
bibliografia arquivística. Ética e atuação profissional do arquivista. Legislação 
arquivística. 

Ementa 
2014.2 

Aprofundamento das discussões sobre a elaboração dos conceitos e princípios da 
Arquivologia, vistos sob uma perspectiva histórica de consolidação das instituições 
arquivísticas e de distinção das áreas de atuação do arquivista e do historiador. 
Conceitos, terminologia, legislação arquivística e organizações internacionais na área 
arquivística. 

Objetivos 
2014.2 

Compreender quais são os fundamentos teóricos da disciplina. Conhecer os princípios, 
conceitos e terminologias que norteiam o trabalho arquivístico. Instrumentalizar os 
alunos para que conheçam a história do saber arquivístico e suas transformações até os 
dias atuais e os conceitos utilizados pela disciplina. Apresentar a terminologia 
específica da área bem como as atividades básicas do fazer arquivístico dentro da 
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legislação estabelecida. Demonstrar a evolução das instituições arquivísticas e do 
estado da arte da pesquisa em Arquivologia, pontuando a necessidade de crescimento 
dentro de arcabouços teóricos e metodológicos. 

Conteúdos 
2014.1 

1) De arquivos históricos a arquivos para a administração. Documento: a concepção da 
Arquivologia e da História. A constituição dos grandes arquivos europeus. Algumas 
questões diplomáticas do século XVII e suas repercussões. As instituições arquivísticas 
e o surgimento dos seus princípios no século XIX. 2) Princípios básicos da teoria 
arquivística. Os princípios de territorialidade, proveniência, organicidade, unicidade e 
integridade em Arquivologia. O ciclo de vida dos documentos e a Teoria das Três 
Idades. A gestão de documentos. 3) A organização das instituições arquivísticas no 
Brasil e alguns exemplos internacionais. As mudanças trazidas pelo século XX e as suas 
repercussões na teoria arquivística: as grandes guerras, a explosão documental e a 
criação do CIA. A introdução da metodologia de Gestão de Documentos no Brasil. A 
criação do CONARQ. A normatização do trabalho arquivístico: ISAD (G) e 
NOBRADE. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição dos programas de ensino da disciplina referentes ao 
primeiro período letivo do ano de 2009 e ao segundo período letivo do ano de 2014. 
 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Gestão de Documentos Arquivísticos, 

situada no terceiro período da grade curricular, possuía carga horária de sessenta horas teóricas 

e quatro créditos.  

O enfoque dessa disciplina era compreender a “teoria, metodologia e prática” da 

“gestão de documentos”, de modo que a classificação era tratada como uma metodologia 

auxiliar na organização e controle da produção documental arquivística.  

Nesse sentido, o programa de ensino abordava a aplicação de “métodos de 

classificação”, “ordenação” e “arquivamento” nos arquivos correntes e intermediários, além de 

dedicar unidades de ensino ao estudo do “plano de classificação de documentos de arquivo” e 

da sua interrelação com a função arquivística “avaliação”. 

 

Quadro 101 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos Arquivísticos (2009-2014) 

Ementa 

Gestão de documentos: teoria, metodologia e prática. Arquivo corrente: função, 
atividades e métodos de classificação e arquivamento. Controle de qualidade na 
produção de documentos. Gerenciamento de processos. Protocolo. Tramitação. Ciclo 
vital dos documentos. Equipamentos e mobiliário. Arquivo intermediário: função, 
atividade e métodos. Arquivo intermediário como eixo de destinação. Arquivo 
intermediário e sistemas arquivísticos. 

Objetivos 

Estimular as reflexões sobre os conceitos fundamentais relativos à Gestão de 
Documentos. Compreender os processos de construção de uma política de Gestão de 
Documentos e Sistemas Arquivísticos no Brasil. Discutir com os futuros arquivistas as 
diferentes possibilidades de atuação como gestores de Arquivos Correntes e 
Intermediários. 

Conteúdos 

1) Gestão de documentos: conceitos, terminologia e história. Principais conceitos em 
gestão de documentos. O ciclo de vida dos documentos. Legislação arquivística. 
Trajetória histórica da gestão de documentos. 2) Arquivo corrente: conceitos, funções e 
rotinas. Os Serviços de protocolo: conceitos; funções e objetivos; rotinas e 
características do trabalho. Classificação e ordenação. 3) Plano de Classificação e 
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avaliação de documentos. Plano de classificação de documentos de arquivo. Introdução 
sobre a avaliação de documentos. 4) Arquivo intermediário: função, atividade e 
métodos. Arquivo intermediário como eixo de destinação. Arquivo intermediário e 
sistemas arquivísticos. Conservação de documentos – noções gerais. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina referente ao 
primeiro período letivo do ano de 2014. 
 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Arquivos Permanentes estava arrolada 

no quinto período da grade curricular, tendo carga horária total de sessenta horas (divididas 

igualmente entre teóricas e práticas) e quatro créditos. 

O programa dessa disciplina focalizava a operação de classificação nos arquivos 

permanentes, denominado arranjo documental. Para tanto, abordava a “teoria” e a “metodologia 

do arranjo”, assim como a “ordenação interna de fundos”, baseada nos “Princípios de 

Proveniência, de Respeito aos Fundos e da Ordem Original”. O objetivo era desenvolver uma 

“política de arranjo” inter-relacionada com políticas de “descrição”, “preservação” e “difusão”. 

 

Quadro 102 – Programa da Disciplina Arquivos Permanentes (2009-2014) 

Ementa 

Metodologia do arranjo e ordenação documental, sob a ótica dos conjuntos ou das 
unidades documentais, nos arquivos permanentes. Teoria e ordenação interna de 
fundos. Princípios de proveniência e de respeito aos fundos - “respect aux fonds”. A 
especificidade dos fundos fechados. Disseminação da informação. A sociedade, a 
pesquisa e os arquivos permanentes. 

Conteúdos 

1) Arquivos permanentes: conceitos, teorias e princípios. Arquivo e documento de 
arquivo: definições e características. Valor documental: valor primário e valor 
secundário. Teoria das Três Idades e ciclo vital dos documentos. Arquivo permanente: 
conceito e finalidade. Princípio da Proveniência e Princípio da Ordem Original. Fundo: 
teoria, hierarquia e ordenação. Massas documentais acumuladas. 2) Atividades nos 
arquivos permanentes. Política de recolhimento. Política de arranjo. Política de 
descrição. Política de preservação. Política de difusão e disseminação. 3) Arquivos 
permanentes como fontes de pesquisa e memória.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina referente ao 
primeiro período letivo do ano de 2014. 
 

No segundo currículo pleno (2015-) destacamos as disciplinas obrigatórias Arquivos 

Permanentes I, Fundamentos da Arquivologia, Gestão de Documentos Arquivísticos I, e 

Introdução à Arquivologia.  

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Introdução à Arquivologia foi criada 

durante a reforma curricular, como desdobramento da disciplina do currículo anterior intitulada 

Introdução à Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Está fixada no primeiro período da 

grade curricular e possui carga horária de sessenta horas teóricas e quatro de créditos. 

Verificamos que no programa disciplinar existe a preocupação com o “histórico dos 

arquivos e da Arquivologia” tanto quanto com a “evolução do pensamento arquivístico na 
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cultura ocidental”. Em razão disso, aborda nos seus conteúdos o “princípio da proveniência e 

da ordem original”, bem como as metodologias de “classificação” e de “arranjo”, evidenciando 

sua relação com a “descrição” de documentos. 

 

Quadro 103 – Programa da Disciplina Introdução à Arquivologia (2015-) 

Ementa 

História dos arquivos e da arquivologia e a evolução do pensamento arquivístico na 
cultura ocidental. A institucionalização da arquivologia como disciplina e o papel social 
e lugar da arquivologia na sociedade. A profissão de arquivista e a regulamentação da 
profissão. Os direitos, os deveres e a ética profissional do arquivista. O papel social e o 
lugar do arquivista na sociedade. O campo de atuação do arquivista, o mercado de 
trabalho e as demandas profissionais. As associações, órgãos de classe e seus objetivos. 
O ensino da arquivologia e as estratégias de formação voltadas para o campo de atuação 
dos arquivistas. 

Objetivos 

Compreender a natureza dos documentos arquivísticos e os princípios fundamentais do 
trabalho em arquivos e da arquivologia a partir da definição das fronteiras entre esta e 
outras disciplinas. Refletir sobre a natureza do trabalho do arquivista, sua formação e 
campo de trabalho.  

Conteúdos 

1) História dos arquivos e da arquivologia. 2) O surgimento da concepção cultural dos 
arquivos. 3) A natureza do documento de arquivo. 4) Características das instituições de 
guarda de documentos. 5) O ciclo vital e a gestão de documentos arquivísticos. 6) 
Valores primários e secundários do documento de arquivo. 7) Princípio da proveniência 
e ordem original. 8) Classificação, arranjo e descrição. 9) Documentos eletrônicos e 
problemas atuais da arquivologia. 10) Atuação do arquivista: direitos, deveres e ética 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina referente ao 
primeiro período letivo do ano de 2018. 

 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Fundamentos da Arquivologia deriva 

da disciplina do currículo anterior Fundamentos de Arquivologia, que se manteve após a 

reforma curricular no segundo período da grade curricular com carga horária de sessenta horas 

teóricas e quatro créditos. 

No seu programa disciplinar consta o estudo dos “métodos e funções”, “princípios” e 

“teorias de base” da Arquivologia que influem nas “atividades básicas do fazer arquivístico”. 

Dentre os preceitos teóricos elencados, está o princípio classificatório da Proveniência.  

Ainda que não esteja explícito no plano de ensino, acreditamos que a função 

classificação possa ser trabalhada no contexto da “gestão de documentos”, ainda que de forma 

breve. 

 

Quadro 104 – Programa da Disciplina Fundamentos da Arquivologia (2015-) 

Ementa 

A Arquivologia como disciplina e o conhecimento arquivístico: escopo de atuação; o(s) 
objeto(s) de estudo (arquivo, documento arquivístico, informação arquivística) e suas 
definições, características, funções e utilidades; princípios, ciclo de vida e teorias de 
base (desenvolvimento, consolidação e aplicação); métodos e funções; terminologia. Os 
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impactos sociais, econômicos e tecnológicos sobre a teoria arquivística. A 
interdisciplinaridade da Arquivologia. 

Objetivos 

Compreender quais são os fundamentos teóricos da disciplina. Conhecer os princípios, 
conceitos e terminologias que norteiam o trabalho arquivístico. Instrumentalizar os 
alunos para que conheçam a história do saber arquivístico e suas transformações até os 
dias atuais e os conceitos utilizados pela disciplina. Apresentar a terminologia 
específica da área bem como as atividades básicas do fazer arquivístico dentro da 
legislação estabelecida. Demonstrar a evolução das instituições arquivísticas e do 
estado da arte da pesquisa em Arquivologia, pontuando a necessidade de crescimento 
dentro de arcabouços teóricos e metodológicos. 

Conteúdos 

1) De arquivos históricos a arquivos para a administração. Documento: a concepção da 
Arquivologia e da História. A constituição dos grandes arquivos europeus. Algumas 
questões diplomáticas do século XVII e suas repercussões. As instituições arquivísticas 
e o surgimento dos seus princípios no século XIX. 2) Princípios básicos da teoria 
arquivística. Os princípios de territorialidade, proveniência, organicidade, unicidade e 
integridade em Arquivologia. O ciclo de vida dos documentos e a Teoria das Três 
Idades. A gestão de documentos. 3) A organização das instituições arquivísticas no 
Brasil e alguns exemplos internacionais. As mudanças trazidas pelo século XX e as suas 
repercussões na teoria arquivística: as grandes guerras, a explosão documental e a 
criação do CIA. A introdução da metodologia de Gestão de Documentos no Brasil. A 
criação do CONARQ. A normatização do trabalho arquivístico: ISAD (G) e 
NOBRADE. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina referente ao 
segundo período letivo do ano de 2018. 

 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Gestão de Documentos Arquivísticos 

I, antes denominada Gestão de Documentos Arquivísticos, permaneceu após a reforma 

curricular alocada no terceiro período da grade curricular, tendo como pré-requisito a disciplina 

Fundamentos da Arquivologia. Possui carga horária de sessenta horas (quarenta horas teóricas 

e vinte horas práticas) e quatro créditos. 

O objetivo dessa disciplina é apresentar os “conceitos, terminologia e história” da 

gestão de documentos. Assim, compreende a função classificação com um instrumento que 

possibilita a efetiva gestão e controle da produção documental, de modo que dedica uma 

unidade de ensino ao estudo da “classificação e ordenação” e, especialmente, aos “princípios” 

e “metodologias” que condicionam a “elaboração do plano de classificação de documentos”. 

 

Quadro 105 – Programa da Disciplina Gestão de Documentos Arquivísticos I (2015-) 

Ementa 

Gestão de documentos: conceitos, terminologia e história. O Ciclo Vital dos 
Documentos. O registro e controle de documentos na fase ativa. Gerenciamento de 
processos. Classificação e ordenação. Elaboração do plano de classificação: 
metodologia. 

Objetivos 

Estimular as reflexões sobre os conceitos fundamentais relativos à gestão de 
documentos. Compreender os processos de construção de uma política de gestão de 
documentos e sistemas arquivísticos no Brasil. Discutir com os futuros arquivistas as 
diferentes possibilidades de atuação como gestores de arquivos correntes e 
intermediários. 
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Conteúdos 

1) Gestão de documentos: conceitos, terminologia e história. Principais conceitos em 
gestão de documentos. O ciclo de vida dos documentos e o continuum documental. 
Legislação arquivística. Trajetória histórica da gestão de documentos. 2) Arquivo 
corrente: conceitos, funções e rotinas. Os Serviços de protocolo: conceitos; funções e 
objetivos; rotinas e características do trabalho. Classificação e ordenação. Diagnóstico 
de arquivos. 3) Plano de Classificação de documentos de arquivo. Princípios de 
classificação. Metodologia para elaboração do plano de classificação de documentos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina referente ao 
primeiro período letivo do ano de 2018. 

 

A disciplina do Núcleo de Formação Específica Arquivos Permanentes I, denominada 

no currículo anterior Arquivos Permanentes, foi mantida após a reforma curricular no quinto 

período letivo, tendo como pré-requisito a disciplina Fundamentos da Arquivologia. Tem carga 

horária de sessenta horas (quarenta horas teóricas e vinte horas práticas) e quatro créditos. 

A comparação entre os programas de ensino referentes a essa disciplina evidencia que 

a disciplina, atualmente, tem um maior dimensionamento dos conteúdos, pois concentra o 

estudo da “política de arranjo” nos seus aspectos “físico e intelectual”, compreendidos como as 

respectivas fases de classificar, ordenar e arquivar, e a elaboração do plano de classificação a 

partir do “Princípio da Proveniência e Princípio da Ordem Original”. 

 

Quadro 106 – Programa da Disciplina Arquivos Permanentes I (2015-) 

Ementa 

Arquivo Permanente: conceito, finalidade e funções (recolhimento, custódia, acesso). 
Diferenças entre os arquivos permanentes e as massas documentais acumuladas. 
Atividades, rotinas, serviços e normas arquivísticas na fase permanente: política de 
recolhimento, política de arranjo (físico e intelectual), política de descrição, política de 
preservação, política de acesso, política de difusão e disseminação. Os arquivos 
permanentes como fontes de pesquisa, cultura e memória. 

Conteúdos 

1) Arquivos permanentes: conceitos, teorias e princípios. Arquivo e documento de 
arquivo: definições e características. Valor documental: valor primário e valor 
secundário. Teoria das Três Idades e ciclo vital dos documentos. Arquivo permanente: 
conceito e finalidade. Princípio da Proveniência e Princípio da Ordem Original. Fundo: 
teoria, hierarquia e ordenação. Massas documentais acumuladas. 2) Atividades nos 
arquivos permanentes. Política de recolhimento. Política de arranjo. Política de 
descrição. Política de preservação. Microfilmagem. Política de acesso, difusão e 
disseminação. 3) Arquivos permanentes como fontes de pesquisa, cultura e memória.  

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição do programa de ensino da disciplina referente ao 
primeiro período letivo do ano de 2018. 
 

Por fim, finalizamos a exposição dos aspectos históricos, curriculares e programáticos 

do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e informamos 

que, na próxima seção, os dados esquematizados ao longo dessa pesquisa serão analisados. 
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4  O(S) LUGAR(ES) DA FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

DO ARQUIVISTA NO SUDESTE DO BRASIL 

 

A presente pesquisa, conforme já foi apresentado, tem por objetivo identificar o(s) 

lugar(es) da função classificação na formação acadêmica do arquivista no sudeste do Brasil, a 

partir de uma análise histórica das estruturas institucionais, curriculares, disciplinares e 

programáticas dos cursos de graduação em Arquivologia abrigados nas seguintes instituições 

universitárias: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Universidade 

Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Universidade 

Estadual Paulista (UNESP); e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Dito isso, é importante ressaltar que o interesse pelo ensino da função classificação 

decorre do fato desta se fazer presente no trabalho de gestão, organização e tratamento dos 

arquivos em todas as suas fases de vida, estando intrinsicamente ligada à epistemologia da 

Arquivologia enquanto disciplina científica. Além disso, a investigação educacional se ocupa 

de verificar como as dissonâncias de ordem teórica, metodológica, conceitual e operacional, 

manifestas na literatura especializada a respeito dessa função arquivística, se refletem no 

modelo formativo praticado pelos cursos de graduação em Arquivologia do sudeste do Brasil. 

Assim sendo, julgamos pertinente proceder à análise dos dados sistematizados nas 

seções anteriores com o objetivo de delinear o modelo formativo praticado por cada uma das 

cinco universidades selecionadas, no tocante à função classificação, considerando os critérios 

históricos, teóricos, metodológicos, terminológicos e técnicos/instrumentais postulados nessa 

pesquisa como relevantes ao tratamento do tema. E, a partir disso, identificar o(s) lugar(es) que 

a função classificação ocupa na formação educacional do arquivista no sudeste do Brasil. 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) será a primeira a 

ser analisada. Trata-se de uma instituição universitária que foi constituída a partir da reunião de 

nove unidades isoladas de ensino superior do Rio de Janeiro, sob a designação de Federação 

das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara (1969)54. Posteriormente, foi renomeada 

para Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (1975), Universidade 

do Rio de Janeiro (1979) até o seu nome atual (2003). O Centro de Ciências Humanas e Sociais 

(1975) abriga a Escola de Arquivologia (1977), criada para receber o primeiro Curso de 

Arquivologia do Brasil em ambiente universitário (1977). O Departamento de Arquivologia 

(1978) foi instituído para oferecer as disciplinas específicas do curso, tendo sido renomeado 

                                                 
54  As datas destacadas entre parênteses referem-se ao ano de criação das respectivas unidades de ensino: 

universidades, centros, institutos, escolas, departamentos e/ou cursos de graduação e pós-graduação. 
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para Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos (1986) e novamente para 

Departamento de Arquivologia (2017). 

Diante disso, verificamos que o Curso de Arquivologia da UNIRIO foi absorvido oito 

anos após a criação da referida Universidade. Mesmo tendo sido o primeiro curso de ensino 

superior da área a ser criado no Brasil (originado na instituição de custódia Arquivo Nacional, 

cujo histórico remonta aos esforços empreendidos pela instituição desde a década de 1910 e 

concretizados na década de 1960), se manteve vinculado à Escola de Arquivologia desde a sua 

transferência para o espaço universitário, sem ter sido subordinado a nenhum Departamento de 

Biblioteconomia e/ou Documentação e/ou Ciência(s) da Informação, como ocorreu e/ou ocorre 

nos demais cursos universitários analisados. 

Talvez por isso tenha sido pioneiro, também, na criação do primeiro e único curso de 

pós-graduação stricto sensu da área de Arquivologia na atualidade: o Curso de Pós-graduação 

em Gestão de Documentos e Arquivos (2012). 

Em relação à organização curricular, verificamos que o primeiro currículo pleno 

(1978-1990) era composto por trinta e seis disciplinas obrigatórias (2.220 horas/111 créditos). 

O segundo currículo pleno (1991-2006) resultou de alterações realizadas na estrutura curricular 

anterior, somando quarenta disciplinas obrigatórias (2.865 horas/137 créditos). E o terceiro 

currículo pleno (2007-) foi implementado através de um projeto político-pedagógico com um 

quantitativo de dezoito disciplinas obrigatórias (1.380 horas/67 créditos) e mínimo de catorze 

disciplinas optativas (840 horas/47 créditos), mais as atividades complementares (180 horas).  

Nesse cenário, constatamos que nos três currículos plenos que vigoraram no Curso de 

Arquivologia da UNIRIO haviam disciplinas obrigatórias que se ocupavam de questões 

relacionadas à função classificação, em maior ou menor grau, de modo que dezoito foram 

selecionadas para análise mais detalhada dos seus respectivos programas de ensino: 

 1º Currículo Pleno (1978-1990): Arquivo I, Arquivo II, Arquivo III e Gestão 

Documental; 

 2º Currículo Pleno (1991-2006): Arquivo I, Arquivo II, Arquivo III, Gestão de 

Documentos, Organização Prática de Arquivo I e Organização Prática de Arquivo II; 

 3º Currículo Pleno (2007-): Arranjo e Descrição de Documentos, Classificação de 

Documentos Arquivísticos, Gestão da Informação Arquivística, Gestão de 

Documentos Arquivísticos, Introdução à Arquivologia e Organização Prática de 

Arquivo. 

No primeiro currículo pleno (1978-1990), o foco das disciplinas Arquivo I, Arquivo II 

e Gestão Documental recaía sobre o uso de métodos de arquivamento nos arquivos correntes, 
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com vistas à sua organização e recuperação física. E na disciplina Arquivo III havia uma maior 

preocupação com os princípios e a aplicação da metodologia de arranjo aos fundos para sua 

ordenação interna. 

No segundo currículo pleno (1991-2006), as disciplinas Arquivo I, Arquivo II, 

Arquivo III e Gestão de Documentos se mantiveram após a reforma curricular com a mesma 

abordagem, sendo que o conteúdo programático das três primeiras disciplinas foi aprofundado 

no que tange à função classificação. Já as novas disciplinas Organização Prática de Arquivo I 

e Organização Prática de Arquivo II se dedicavam à aplicação das metodologias de 

classificação (baseada no Código de Classificação do CONARQ) e de arranjo de documentos. 

No terceiro currículo pleno (2007-), constatamos que a maioria das disciplinas 

selecionadas abordam a função classificação de maneira relacional com outras funções e/ou 

atividades arquivísticas, mas o fazem com um maior detalhamento dos seus conteúdos.  

É o que se percebe nas disciplinas: Arranjo e Descrição de Documentos, que abrange 

desde os princípios teóricos-metodológicos que balizam a elaboração intelectual de um quadro 

de arranjo até a ordenação física dos documentos, trabalhando a relação existente entre o arranjo 

e a descrição arquivística; Gestão da Informação Arquivística, que apresenta noções sobre 

classificação, arranjo, fundo e gestão da informação arquivística; Gestão de Documentos 

Arquivísticos, que é equivalente às disciplinas Gestão Documental (1978-1990) e Gestão de 

Documentos (1991-2006), mas, ao contrário das suas anteriores, situa a classificação como uma 

atividade de gestão de documentos de arquivo; Introdução à Arquivologia, que traça um 

panorama histórico do campo arquivístico e, por conta disso, aborda o Princípio da 

Proveniência e os conceitos de fundo e de gestão de documentos; e Organização Prática de 

Arquivo, que aborda as metodologias de classificação e de arranjo como fases do processo de 

organização dos arquivos. 

Por sua vez, identificamos que a disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos 

se preocupa unicamente com o estudo dos aspectos teóricos, metodológicos e instrumentais 

relativos à classificação em arquivos. Tal afirmação se baseia na análise do programa de ensino 

da referida disciplina no tocante aos quesitos estabelecidos nessa pesquisa como relevantes ao 

estudo do tema, a saber: 

 Aspectos Históricos: busca compreender o surgimento da classificação a partir da 

necessidade de organização do conhecimento científico, mas não cita a relação 

epistemológica existente entre a formulação dos Princípios de Respeito aos Fundos e 

de Proveniência e a consolidação da Arquivologia enquanto campo científico; 
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 Aspectos Teóricos: objetiva discutir os princípios e a estrutura dos sistemas de 

classificação arquivísticos, a partir da Teoria da Classificação. Não menciona os 

princípios classificatórios arquivísticos de Respeito aos Fundos, Proveniência e Ordem 

Original, possivelmente por focalizar a metodologia de classificação nos arquivos 

correntes/intermediários; 

 Aspectos Metodológicos: compreende a classificação como um processo intelectual, 

inserida na concepção de gestão de documentos nas fases corrente e intermediária. Em 

razão disso, não apresenta as especificidades da metodologia de arranjo nos arquivos 

permanentes. Se propõe a apresentar métodos de classificação e de arquivamento, mas 

aborda somente o método de classificação funcional, sem referência ao estrutural e ao 

híbrido na elaboração do plano de classificação; e, da mesma maneira, não elenca os 

possíveis métodos de ordenação e de arquivamento; 

 Aspectos Terminológicos: não cita questões relacionadas à problemática conceitual 

envolvida na função (classificação, arranjo, ordenação, arquivamento, plano de 

classificação, quadro de arranjo). Entretanto, como existe na estrutura curricular outra 

disciplina obrigatória que trabalha a metodologia de arranjo, consideramos que são 

entendidos pelo curso como metodologias distintas; e 

 Aspectos Técnicos/Instrumentais: focaliza a estrutura e a funcionalidade dos planos 

de classificação, elencando apenas o Código de Classificação do CONARQ e os planos 

de classificação das atividades-meio e das atividades-fim das Instituições Federais de 

Ensino Superior. Não faz referência à aplicação dos métodos de ordenação, somente 

de arquivamento. 

Assim, verificamos que a disciplina Classificação de Documentos contempla questões 

de ordem teórica, metodológica e técnica da função classificação, ainda que algumas ausências 

tenham sido notadas e possam ser parcialmente supridas pela disciplina Arranjo e Descrição de 

Documentos. 

Diante do exposto, é notório que a função classificação ocupou um lugar secundário 

na estrutura disciplinar dos dois primeiros currículos plenos da UNIRIO, que estiveram em 

vigor durante quase três décadas, entre os anos de 1978 e 2006. Durante esse período, foram 

mantidas praticamente as mesmas disciplinas obrigatórias, ainda que algumas tenham tido sua 

nomenclatura alterada após a reforma curricular. Mas nenhuma dessas disciplinas se dedicava 

unicamente ao aprofundamento teórico-metodológico da função classificação. 

Em relação aos conteúdos programáticos, identificamos poucas alterações, de modo 

que a metodologia de classificação nos arquivos correntes/intermediários era lecionada sob a 
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perspectiva reducionista do uso de métodos de arquivamento, com vistas à recuperação física 

posterior. Já a metodologia de arranjo possuía um enfoque mais detalhado dos seus princípios 

teóricos e aplicação prática. Em todo caso, percebemos que na primeira matriz curricular a 

ênfase disciplinar recaía sobre o arranjo, ao passo que na segunda matriz já se esboçavam duas 

metodologias classificatórias destinadas à organização prática de arquivos. 

Dito isso, não podemos desconsiderar o fato de que essas estruturas curriculares 

estiveram condicionadas aos conteúdos fundamentais estipulados pela política de currículo 

mínimo do Conselho Federal de Educação. No ano de 1996, com a implementação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), uma nova política educacional 

entrou em vigor, assegurando uma maior autonomia didático-científica aos cursos superiores 

para estabelecer seus modelos de formação discente a partir da elaboração de projetos políticos-

pedagógicos. 

O terceiro currículo foi implementado no ano de 2007, a partir de um projeto político-

pedagógico, no qual a função classificação passou a ser discutida de maneira mais aprofundada, 

sendo tratada como um processo que perpassa todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo.  

Atualmente, a função classificação ocupa um lugar de fala no processo formativo dos 

discentes da UNIRIO, pois a estrutura curricular e programática do curso possibilita discussões 

acerca do seu ferramental teórico-metodológico numa disciplina instituída unicamente para 

esse fim e, ainda, correlaciona sua prática com as demais atividades arquivísticas de gestão de 

documentos e de descrição. Porém, como já foi demonstrado, a disciplina possui ausências nos 

seus conteúdos programáticos que não podem ser ignoradas. 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) foi instituída a partir da junção de doze 

instituições isoladas de ensino superior do antigo estado da Guanabara, sob o nome de 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (1960), que mais tarde seria alterado para 

sua designação atual (1965). Entretanto, a sua trajetória histórica teve início com a aprovação 

do projeto de criação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1950), que nunca foi 

implantada. O terceiro Curso de Arquivologia do Brasil e segundo no estado do Rio de Janeiro 

foi integrado, desde a sua criação (1978), ao Instituto de Arte e Comunicação Social (1968). Na 

atualidade, está vinculado administrativamente ao Departamento de Ciência da Informação 

(2000), antes denominado Departamento de Documentação (1979). 

No que se refere à organização curricular, verificamos que o primeiro currículo pleno 

(1979-1992) era composto por quarenta e quatro disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas 

(2.985 horas/170 créditos), organizadas entre os núcleos de formação básico e profissional. O 

segundo currículo pleno (1993-2006) permaneceu com quarenta e quatro disciplinas 
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obrigatórias, optativas e eletivas (3.030 horas/180 créditos), distribuídas entre os núcleos de 

formação básico e profissional. E o terceiro currículo pleno (2007-) foi implementado a partir 

de um projeto político-pedagógico, desenvolvido no âmbito do recém-criado Departamento de 

Ciência da Informação, culminando numa estrutura curricular comum ao curso de graduação 

em Biblioteconomia e Documentação. A matriz curricular passou a ser composta por quarenta 

disciplinas obrigatórias e optativas (2.420 horas), organizadas entre os núcleos de formação 

geral, específico e complementar, mais as atividades complementares (240 horas). 

Nesse cenário, constatamos que nos três currículos plenos que vigoraram no Curso de 

Arquivologia da UFF constavam disciplinas obrigatórias que abordavam conteúdos relativos à 

função classificação, mas que inexistiu qualquer disciplina voltada exclusivamente ao seu 

estudo desde a criação da graduação, no ano de 1978, até o ano de 2016. Essa constatação 

decorre da análise dos programas de ensino das seguintes disciplinas obrigatórias: 

 1º Currículo Pleno (1979-1992): Arquivos Correntes e Intermediários, Arquivos 

Permanentes, Introdução à Arquivologia e Introdução à Classificação; 

 2º Currículo Pleno (1993-2006): Arquivos Permanentes, Fundamentos Arquivísticos, 

Fundamentos da Classificação, Gestão de Documentos I e Gestão de Documentos II; 

 3º Currículo Pleno (2007-): Arquivos Permanentes, Classificação em Arquivos, 

Fundamentos Arquivísticos I, Gestão de Documentos I, Gestão de Documentos II, 

Linguagens Documentárias Notacionais e Representação da Informação. 

No primeiro currículo pleno (1979-1992), a disciplina Arquivos Correntes e 

Intermediários se propunha a administrar e organizar os arquivos correntes e intermediários (o 

que hoje conhecemos como gestão de documentos), mas não elencava a classificação como 

uma de suas atividades. A disciplina Arquivos Permanentes abordava o arranjo documental a 

partir dos seus princípios, métodos e etapas, assim como da sua relação com a função descrição. 

A disciplina Introdução à Arquivologia tinha por objetivo contextualizar historicamente o 

campo arquivístico, destacando a importância da classificação nesse processo. E a disciplina 

Introdução à Classificação se ocupava unicamente dos sistemas de classificação filosóficos e 

bibliográficos (por disciplinas/assuntos). 

No segundo currículo pleno (1993-2006), foram selecionadas praticamente as mesmas 

disciplinas da matriz curricular anterior, que tiveram a nomenclatura alterada após a reforma 

curricular, mas mantiveram os mesmos objetivos: Arquivos Permanentes (equivalente à 

disciplina anterior Arquivos Permanentes), que tratava da metodologia de arranjo e da sua 

relação com a função descrição; Fundamentos Arquivísticos (equivalente à disciplina anterior 

Introdução à Arquivologia), que apresentava a história do campo arquivístico; e Fundamentos 
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da Classificação (equivalente à disciplina anterior Introdução à Classificação), que se ocupava 

da organização de conceitos em sistemas de classificação da informação e do conhecimento.  

Em seu turno, as disciplinas Gestão de Documentos I e Gestão de Documentos II se 

desdobraram da disciplina anterior Arquivos Correntes e Intermediários. A primeira elencava 

os métodos e os instrumentos de classificação arquivística como atividades da gestão de 

documentos. Já a segunda, apesar de propor conteúdos relativos à administração e organização 

de arquivos correntes/intermediários, com ênfase na avaliação de documentos, não mencionava 

nenhum aspecto da função classificação. 

No terceiro currículo pleno (2007-), implementado a partir de uma estrutura curricular  

comum ao curso de Biblioteconomia e Documentação e norteado pelo aporte teórico-conceitual 

da Ciência da Informação, constatamos que as seguintes disciplinas se mantiveram após a 

reforma curricular com a mesma abordagem de ensino, ainda que mais aprofundada: Arquivos 

Permanentes (equivalente à disciplina anterior Arquivos Permanentes), que aborda os 

princípios, etapas, níveis e sistemas de arranjo e a sua relação com a função descrição; 

Fundamentos Arquivísticos I (equivalente à disciplina anterior Fundamentos Arquivísticos), 

que apresenta a trajetória histórica da Arquivologia e a sua relação com disciplinas afins; Gestão 

de Documentos I (equivalente à disciplina anterior Gestão de Documentos I), que compreende 

os métodos de classificação como relevantes à gestão de documentos; e Gestão de Documentos 

II (equivalente à disciplina anterior Gestão de Documentos II), que, diferentemente do 

programa de ensino anterior, situa as etapas de classificação, ordenação e arquivamento como 

ferramentas do trabalho da gestão de documentos, tanto no ambiente físico quanto digital. 

E, ainda, que as seguintes disciplinas foram criadas após o processo de reestruturação 

curricular, trazendo em seu bojo elementos de estudo da classificação arquivística: Linguagens 

Documentárias Notacionais, que aborda aspectos conceituais, teóricos e metodológicos 

relacionados às classificações filosóficas, bibliográficas e arquivísticas; e Representação da 

Informação, que enfatiza a representação da informação e do conhecimento em arquivos e em 

bibliotecas através do estudo de princípios teóricos (Teorias da Classificação, do Conceito e da 

Terminologia) que orientam à construção de sistemas estruturados de classificação, de modo 

que o seu programa de ensino recorda, em partes, o da disciplina anterior Fundamentos da 

Classificação. 

Após quase uma década de implementação dessa terceira matriz curricular, a disciplina 

Classificação em Arquivos foi instituída como obrigatória, por meio de um ajuste curricular, 

no ano de 2016. Procedemos, então, à análise dos enunciados propostos no programa de ensino 
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da referida disciplina, considerando as problemáticas que cercam a teoria e a prática da função 

classificação a partir dos: 

 Aspectos Históricos: examina a função classificação a partir de uma abordagem 

histórica e epistemológica da própria Arquivologia, com vistas à compreensão dos 

fatores, processos e elementos envolvidos nos tipos de classificação aplicados aos 

arquivos; 

 Aspectos Teóricos: se incumbe de tratar das Teorias da Classificação em arquivos 

que, apesar de não serem citadas diretamente, abrangem os princípios classificatórios 

arquivísticos de Respeito aos Fundos, Proveniência e Ordem Original;  

 Aspectos Metodológicos: as metodologias de classificação e de arranjo são elencadas, 

o que evidencia a postura do curso em compreendê-los como procedimentos distintos 

e não como uma questão meramente de ambiguidade terminológica. Também aborda 

os métodos estrutural, funcional e o método de identificação tipológica usados na 

construção de instrumentos de classificação de documentos de arquivo. E, além de 

tratar da classificação no aspecto intelectual, aponta os procedimentos de ordenação e 

de arquivamento para organizar fisicamente os documentos arquivísticos; 

 Aspectos Terminológicos: aborda os conceitos que permeiam a função classificação 

e que passam por dissonâncias terminológicas, tais como: classificação, arranjo, 

ordenação e arquivamento. Apesar de não mencionar os termos plano de classificação 

e quadro de arranjo, estão subentendidos como instrumentos de classificação; e 

 Aspectos Técnicos/Instrumentais: a função classificação é compreendida a partir da 

articulação de três etapas subsequentes: classificar, ordenar e arquivar. A elaboração 

dos instrumentos de classificação é procedida pelos aspectos relacionados à estrutura 

e às funções do órgão produtor e/ou à identificação dos tipos documentais (espécie 

documental a qual se agrega uma função) existentes no arquivo. Apesar de não haver 

indicação explícita de quais instrumentos estão sendo referidos, nos parece óbvio que 

sejam o plano de classificação e o quadro de arranjo, já que ambos os procedimentos 

foram elencados anteriormente. 

Diante disso, verifica-se que a disciplina abrange todos os requisitos estipulados para 

análise da função classificação nesse trabalho de pesquisa, pois realiza um retrospecto histórico 

da função classificação numa clara relação com as especificidades dos arquivos e da própria 

Arquivologia; apresenta os princípios teóricos (Proveniência/Respeito aos Fundos/Ordem 

Original), as metodologias (classificação/arranjo), as etapas (classificar/ordenar/arquivar) e os 

métodos de organização física (ordenação/arquivamento) envolvidos na função classificação; e 
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os métodos de análise (estrutural/funcional) para elaborar instrumentos de classificação 

arquivísticos (plano de classificação/quadro de arranjo). 

Apesar disso, o programa de ensino da referida disciplina não deixa claro se aborda os 

aspectos relativos à diferenciação entre as classificações de base filosófica e/ou bibliográfica e 

a arquivística, a fim de demonstrar que a importação e a aplicação dessas técnicas são estranhas 

às especificidades dos documentos arquivísticos e ocasionam a perda de sua organicidade. Essa 

nos parece uma preocupação legítima, em razão da estrutura curricular dessa graduação conter 

disciplinas que abordam simultaneamente aspectos das classificações filosóficas, bibliográficas 

e arquivísticas, o que pode ocasionar equívocos quanto à sua suposta similaridade no processo 

de ensino-aprendizagem discente. Porém, como a disciplina examina a história da função 

classificação paralelamente à epistemologia da Arquivologia, nos parece que esses assuntos são 

discutidos no decurso das aulas. 

Interessante notar que o estudo individualizado da classificação praticada nos arquivos 

não foi uma preocupação do Curso de Arquivologia da UFF em nenhum dos seus três currículos 

plenos, tanto que a disciplina que se propõe a esse feito foi instituída através de um ajuste 

curricular, no ano de 2016. Diante disso, conjecturamos que o curso considerasse suficiente a 

discussão dos princípios teóricos, metodológicos e operacionais relativos à função classificação 

constantes nos programas de ensino das disciplinas: Arquivos Permanentes (1979-),  Gestão de 

Documentos I (1993-), Gestão de Documentos II (2007-), Linguagens Documentárias 

Notacionais (2007-) e Representação da Informação (2007-). Também constatamos que na 

estrutura disciplinar do curso sobressaía o ensino de métodos de classificação temáticos, como 

denotam os conteúdos programáticos das disciplinas: Introdução à Classificação (UFF: 1979-

1992) e Fundamentos da Classificação (UFF: 1993-2006). 

Assim sendo, apesar da comprovada importância da função classificação para o estudo 

dos arquivos, apuramos que a sua reflexão esteve condicionada ao conteúdo de disciplinas que 

a abordavam de forma tangencial, compreendendo sua relevância no apoio a outras funções 

e/ou atividades arquivísticas, mas ignorando a necessidade de investigá-la com um maior 

aprofundamento teórico-metodológico.  

Em todo caso, após quase quatro décadas, essa realidade mudou com a inserção da 

disciplina Classificação em Arquivos na estrutura curricular obrigatória, de modo que 

atualmente os elementos teóricos e práticos da função classificação ocupam um lugar de fala 

autônomo e interdependente com as demais funções arquivísticas no modelo formativo da UFF. 

 Nesse ínterim, recordamos que os currículos praticados pela Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e pela Universidade Federal Fluminense (UFF) são de 
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suma importância para delinear o panorama histórico da educação arquivística no Brasil, haja 

vista serem dois dentre os três cursos universitários em Arquivologia mais antigos do país, 

instituídos nos últimos anos da década de 1970, e que prosseguem em pleno funcionamento de 

maneira ininterrupta até o presente momento. 

De fato, existe a diferença de apenas um ano entre a inserção do Curso de Arquivologia 

na UNIRIO, que veio transferido do Arquivo Nacional para a antiga FEFIERJ, no ano de 1977, 

e a criação do Curso de Arquivologia na UFF, no ano de 1978. Além de terem sido instituídos 

praticamente no mesmo período, esses cursos tiveram três currículos plenos no decurso de sua 

existência, resultantes de duas reformas curriculares que ocorreram em períodos de tempo 

muito próximos. A primeira reestruturação curricular do curso da UNIRIO foi implementada 

no ano de 1991, ao passo que na UFF ocorreu no ano de 1993. Nos dois casos, a vigência da 

segunda matriz perdurou até o ano de 2006, quando uma nova reforma curricular foi realizada. 

Destarte, é relevante recordar que vigorou no Brasil, até meados da década de 1990, 

uma política educacional baseada no currículo mínimo para os cursos superiores, de modo que 

ambos os cursos da UNIRIO e da UFF tiveram que adaptar os seus currículos às determinações 

do Conselho Federal de Educação. No caso específico da graduação em Arquivologia, a 

Resolução CFE nº 28/1974 estabelecia o total de dezessete matérias obrigatórias, a carga horária 

mínima de 2.160 horas, e a duração mínima de seis e máxima de dez períodos letivos para sua 

conclusão.  

Diante disso, é interessante notar como a organização curricular e programática dos 

cursos da UNIRIO e da UFF variava, ainda que ambos seguissem as mesmas recomendações. 

No que tange à carga horária, tanto a UNIRIO quanto a UFF ultrapassavam o mínimo fixado. 

A oferta de disciplinas optativas na UNIRIO não ocorria para fins de integralização curricular, 

ao contrário da UFF que estabelecia o mínimo de uma disciplina optativa e uma disciplina 

eletiva. A organização das disciplinas na UFF era realizada através dos núcleos de formação 

básico e profissional, ao passo que a UNIRIO mantinha um único núcleo de formação geral. A 

duração mínima e máxima permitida para a conclusão do curso era respeitada. Porém, a UFF 

ainda estabelecia uma duração média de oito períodos. E quanto à seleção de disciplinas que 

abordavam preceitos da função classificação, verificamos que algumas eram equivalentes entre 

os distintos currículos e instituições universitárias, enquanto outras eram específicas, conforme 

o quadro esquematizado a seguir. 
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Quadro 107 – Comparativo da Estrutura Curricular dos Cursos de Arquivologia da UNIRIO e da UFF 

Critérios 
CURRÍCULO 1 CURRÍCULO 2 

UNIRIO UFF UNIRIO UFF 
Vigência 1978-1990 1979-1992 1991-2006 1993-2006 

Carga Horária 2.220 horas 2.985 horas 2.865 horas 3.030 horas 
0,Créditos 111 créditos 170 créditos 137 créditos 180 créditos 

Disciplinas 
36 obrigatórias 

0 optativas 
0 eletivas 

42 obrigatórias 
1 optativa 
1 eletiva 

40 obrigatórias 
0 optativas 
0 eletivas 

44 obrigatórias 
2 optativas 
2 eletivas                       

Núcleos de Formação - 
Básico 

Profissional 
- 

Básico 
Profissional 

Duração 6 e 10 períodos 6, 8 e 10 períodos 8 e 12 períodos 7, 8 e 16 períodos 
Turno Noturno Diurno Noturno Integral 

Disciplinas Selecionadas 
para Análise 

Arquivo I Introdução à Arquivologia Arquivo I Fundamentos Arquivísticos 

Arquivo II 
Arquivos Correntes e 

Intermediários 
Arquivo II - 

Arquivo III Arquivos Permanentes Arquivo III Arquivos Permanentes 
Gestão Documental - Gestão de Documentos - 

- - - Gestão de Documentos I 
- - - Gestão de Documentos II 

- - 
Organização Prática de 

Arquivo I 
- 

- - 
Organização Prática de 

Arquivo II 
- 

- Introdução à Classificação - 
Fundamentos da 

Classificação 
Fonte: elaborado pela autora. 
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A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) foi fundada como a Universidade 

do Espírito Santo (1954), tendo se constituído a partir de dez unidades de ensino superior. 

Posteriormente, foi federalizada (1961) e recebeu sua denominação atual (1965). O Centro de 

Ciências Jurídicas e Econômicas (1972) abriga o Curso de Arquivologia (1999), que está 

vinculado ao Departamento de Arquivologia (2008), antes denominado Departamento de 

Ciências da Informação (1999). 

No que concerne à organização curricular, o primeiro currículo pleno (2000-2017) era 

composto por vinte e três disciplinas obrigatórias (1.530 horas/87 créditos) e mínimo de vinte 

e uma disciplinas optativas (870 horas/48 créditos), orientado por um projeto político-

pedagógico. O segundo currículo pleno (2017-) foi implementado com vinte e cinco disciplinas 

obrigatórias (1.980 horas/107 créditos) e mínimo de sete disciplinas optativas (420 horas/28 

créditos), organizadas entre os núcleos de formação geral e específico. 

Nesse contexto, averiguamos que nos dois currículos plenos que vigoraram no Curso 

de Arquivologia da UFES existiam disciplinas obrigatórias que tratavam de aspectos relativos 

à função classificação, de modo que procedemos à análise dos programas de ensino das 

seguintes disciplinas: 

 1º Currículo Pleno (2000-2017): Arranjo e Descrição de Documentos, Gestão de 

Documentos I, Gestão de Documentos II e Introdução à Arquivologia; e 

 2º Currículo Pleno (2017-): Classificação de Documentos Arquivísticos, Fundamentos 

da Arquivologia e Gestão de Documentos. 

No primeiro currículo pleno (2000-2017), a disciplina Arranjo e Descrição de 

Documentos se debruçava sobre a função descrição, não apresentando conteúdos relativos à 

metodologia de arranjo; as disciplinas Gestão de Documentos I e Gestão de Documentos II 

empregavam o ferramental teórico-metodológico da função classificação no suporte à gestão 

de documentos e/ou informações arquivísticas; e a disciplina Introdução à Arquivologia 

apresentava a importância da elucubração do Princípio da Proveniência para a história do 

campo arquivístico. 

No segundo currículo pleno (2017-), a disciplina Fundamentos da Arquivologia 

manteve a mesma abordagem da disciplina do currículo  anterior Introdução à Arquivologia, da 

qual é equivalente. E a disciplina Gestão de Documentos apresenta um programa de ensino que 

se assemelha ao da disciplina do currículo anterior Gestão de Documentos II, compreendendo 

a classificação e o arquivamento como métodos de gestão da produção documental.  
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Já a disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos emerge como a primeira 

disciplina a se dedicar exclusivamente ao estudo da área na trajetória do curso. A análise do seu 

programa de ensino revela o seguinte em relação aos: 

 Aspectos Históricos/Teóricos: se propõe a examinar o histórico e os princípios 

teóricos-metodológicos da classificação de documentos de arquivo na mesma unidade 

de ensino, o que nos leva a inferir que os Princípios do Respeito aos Fundos, da 

Proveniência e da Ordem Original sejam analisados. Não é possível verificar se há 

diferenciação entre a classificação praticada em arquivos e em bibliotecas; 

 Aspectos Metodológicos: a classificação é abordada a partir dos processos de trabalho 

nas organizações, resultantes das suas atividades-meio e atividades-fim, o que nos leva 

a acreditar que os métodos de classificação estrutural e/ou funcional sejam trabalhados, 

ainda que não sejam citados. Não menciona a metodologia de arranjo; 

 Aspectos Terminológicos: não há referência à metodologia de arranjo, aos métodos 

de ordenação e aos instrumentos plano de classificação e quadro de arranjo; 

 Aspectos Técnicos/Instrumentais: os métodos de arquivamento, citados no programa 

de ensino, não são especificados. A elaboração de instrumentos classificatórios (plano 

de classificação/quadro de arranjo) é apontada como um dos objetivos específicos, mas 

somente trabalha o Código de Classificação de Documentos de Arquivo, elaborado 

pelo CONARQ, sem menção a outros instrumentos. 

Por fim, nos chama a atenção o enunciado do objetivo geral da disciplina: “conhecer 

os métodos de classificação de informação arquivística para seu pleno acesso”, o que pode gerar 

certa ambiguidade, já que a função classificação tem por objetivo primordial explicitar o 

contexto de produção dos documentos de arquivo através da elaboração intelectual de um plano 

de classificação e/ou quadro de arranjo, ainda que realize atividades físicas de ordenação e de 

arquivamento que possibilitam o acesso e a recuperação de documentos e informações. 

Diante do exposto, constatamos que o lugar ocupado pela função classificação no 

primeiro currículo do Curso de Arquivologia da UFES foi de suporte às atividades de gestão de 

documentos arquivísticos. E que, até então, inexistia uma disciplina voltada unicamente para o 

estudo do aporte teórico-metodológico da função classificação.  

Essa realidade mudou com a implementação do segundo currículo, no ano de 2017, no 

qual constava a disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos. Todavia, a análise do 

programa de ensino da referida disciplina evidencia que muitos dos quesitos listados nessa 

pesquisa como relevantes ao estudo da classificação em arquivos não foram contemplados. São 

mencionados aspectos relativos à história, à teoria e à metodologia, mas falta-lhe um maior 
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detalhamento dos princípios arquivísticos classificatórios, das metodologias de classificação e 

de arranjo, dos métodos de ordenação, dos métodos utilizados na elaboração dos instrumentos 

de classificação e, inclusive, dos próprios instrumentos. Além disso, não é possível verificar se 

é realizada a diferenciação entre a classificação praticada em arquivos e em outras áreas do 

conhecimento. 

Portanto, concluímos que a função classificação continua não sendo representada na 

estrutura curricular do Curso de Arquivologia da UFES com a devida importância, em razão 

das ausências percebidas tanto nos conteúdos programáticos da disciplina dedicada ao ensino 

dessa função arquivística, quanto no seu inter-relacionamento com outras atividades e funções 

arquivísticas, para além da gestão de documentos. 

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) foi criada 

mediante a reunião de catorze institutos isolados de ensino superior presentes em diversos 

municípios do interior do estado de São Paulo (1976). Na atualidade, abriga o único Curso de 

Arquivologia do Estado de São Paulo (2003), que está vinculado ao Departamento de Ciência 

da Informação (2000) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1989). 

Em relação à organização curricular, o primeiro currículo pleno (2003-2012) foi 

instituído através de um projeto político-pedagógico que determinava a confluência da estrutura 

curricular dos cursos de Arquivologia e de Biblioteconomia, orientada à Ciência da Informação. 

O total de quarenta e nove disciplinas obrigatórias e/ou optativas (2.772 horas/168 créditos) 

eram organizadas entre os núcleos de formação geral e específico. O segundo currículo pleno 

(2013-) manteve a mesma abordagem pedagógica, sendo composto por cinquenta e quatro 

disciplinas obrigatórias, optativas e atividades complementares (2.850 horas/190 créditos), 

distribuídas entre os núcleos de formação geral/instrumental e profissional. 

Nesse cenário, verificamos que desde a elaboração do primeiro currículo do Curso de 

Arquivologia da UNESP houve uma preocupação com o estudo da função classificação de 

maneira individual e, também, relacional com outras atividades arquivísticas. Tal constatação 

é decorrente da análise dos programas de ensino das seguintes disciplinas obrigatórias: 

 1º Currículo Pleno (2003-2012): Arquivos Correntes e Intermediários, Arquivos 

Permanentes e Classificação e Arranjo Documental; e 

 2º Currículo Pleno (2013-): Arquivos Correntes e Intermediários, Arquivos 

Permanentes, Classificação Arquivística e Fundamentos Teóricos da Arquivologia. 

No primeiro currículo pleno (2003-2012), as disciplinas Arquivos Correntes e 

Intermediários e Arquivos Permanentes foram selecionadas para análise, em razão da função 

classificação permear todo o ciclo de vida do documento de arquivo e nos parecer plausível sua 
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abordagem nos programas de ensino das referidas disciplinas, o que não ocorreu. A primeira se 

ocupava da administração dos arquivos correntes/intermediários, mas apenas eram empregados 

métodos de arquivamento aos documentos visando o acesso posterior; e a segunda mencionava 

o tratamento técnico dos arquivos permanentes, mas não explicitava a metodologia de arranjo.  

Já a disciplina Classificação e Arranjo Documental se dedicava exclusivamente ao 

estudo dos preceitos teóricos, metodológicos e operacionais envolvidos na função classificação, 

mas apresentava algumas dissonâncias na organização do programa de ensino, tais como 

abordar a metodologia de classificação na ementa, sob a perspectiva da gestão de documentos, 

e nos conteúdos programáticos tratar apenas dos aspectos envolvidos no arranjo documental. 

No segundo currículo pleno (2013-), as disciplinas Arquivos Correntes e 

Intermediários e Arquivos Permanentes foram mantidas com o enfoque disciplinar anterior. 

Mas o programa de ensino da última disciplina citada foi alterado, passando a tratar da relação 

do plano de classificação com a tabela de temporalidade usada na avaliação de documentos. Já 

a nova disciplina Fundamentos Teóricos da Arquivologia aborda os princípios teóricos 

arquivísticos usados na classificação (Respeito aos Fundos/Ordem Original/Proveniência), 

apesar de não mencionar a classificação em arquivos.  

Por sua vez, a disciplina Classificação Arquivística é equivalente à disciplina do 

currículo anterior Classificação e Arranjo Documental. Os enunciados dos programas de ensino 

dessas disciplinas são bastante similares, de modo que foram analisados à luz dos quesitos 

apontados nessa pesquisa como relevantes ao estudo da função classificação quanto aos: 

 Aspectos Históricos: aborda a diferença entre a composição do fundo e da coleção de 

documentos, possibilitando a compreensão de que a classificação arquivística possui 

objetivos e usos distintos da classificação bibliográfica, de modo que a importação e 

aplicação dos métodos desta naquela não devem ser procedidos; 

 Aspectos Teóricos: os princípios do Respeito aos Fundos e da Proveniência são 

apontados como fundamentos da função classificação, por orientarem os métodos de 

elaboração dos seus instrumentos a partir da estrutura e/ou das funções do produtor. 

Além disso, existe a preocupação em inserir a função classificação na concepção dos 

programas de gestão de documentos;  

 Aspectos Metodológicos: as metodologias de classificação e de arranjo são discutidas 

pelas diferenças e similaridades a partir dos instrumentos classificatórios produzidos, 

isto é, o plano de classificação e o quadro de arranjo. Também são citados os métodos 

estrutural e funcional, que orientam a elaboração dos sistemas de classificação; 
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 Aspectos Terminológicos: a dicotomia operacional existente entre os operações de 

classificação e de arranjo são discutidas, mas a síntese da ementa não menciona o 

arranjo como um procedimento independente. Também recordamos que o termo 

“arranjo documental” foi eliminado da nomenclatura da disciplina no processo de 

reforma curricular, o que nos leva a conjecturar que o curso compreende a classificação 

e o arranjo como uma única operação com termos distintos; e 

 Aspectos Técnicos/Instrumentais: foca na elaboração e codificação dos instrumentos 

produzidos pela função classificação (plano de classificação e quadro de arranjo). A 

ordenação interna das séries documentais dentro do fundo é consideravelmente 

debatida a partir dos critérios que a orientam, da sua operacionalização e dos 

instrumentos de trabalho produzidos para controle e acesso. Porém, o procedimento 

de arquivamento não é mencionado, mas supomos que seja abordado quando 

trabalhados os temas de ordenação e codificação nos instrumentos de classificação.  

Diante do exposto, constatamos que desde a primeira matriz curricular do Curso de 

Arquivologia da UNESP a função classificação foi distinguida com uma disciplina voltada ao 

seu aprofundamento teórico e metodológico, denominada Classificação e Arranjo Documental 

(2003-2012), posteriormente renomeada como Classificação Arquivística (2013-). A partir da 

análise do programa disciplinar, consideramos que foram cumpridos os quesitos estipulados 

nessa pesquisa quanto à teoria, metodologia e operacionalização da função classificação e à 

defesa da não importação de métodos estranhos às especificidades do documento de arquivo. 

No entanto, não concordamos que as metodologias de classificação aplicada aos arquivos 

correntes/intermediários e de arranjo dos arquivos permanentes sejam, necessariamente, uma 

operação idêntica, referida unicamente por termos distintos que foram convencionados pela 

práxis arquivística. 

Por fim, concluímos que a função classificação tem ocupado um lugar de destacada 

posição na configuração curricular do curso e no modelo formativo discente. 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi instituída como a 

Universidade de Minas Gerais (1927), a partir da fusão de quatro institutos privados de ensino 

superior. Posteriormente, foi federalizada (1949) e recebeu sua denominação atual (1965). 

Atualmente, oferece o único Curso de Arquivologia do estado de Minas Gerais (2008), o qual 

foi instituído na Escola de Ciência da Informação (2000). Atualmente, as disciplinas específicas 

do curso são oferecidas pelo Departamento de Organização e Tratamento da Informação (1993) 

e pelo Departamento de Teoria e Gestão da Informação (2002). 
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Interessante notar que o Curso de Arquivologia da UFMG, datado do ano de 2008, foi 

o último a ser criado no sudeste do Brasil (e antepenúltimo no cenário nacional) no âmbito da 

Universidade mais antiga do país em termos de continuidade. 

A organização curricular desse curso de graduação se diferencia dos demais por se 

estruturar em percursos curriculares que proporcionam ao discente uma maior autonomia no 

seu processo formativo. De fato, a estrutura disciplinar foi pensada a partir de um projeto 

político-pedagógico-curricular que objetivava alinhar os cursos de graduação em Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia numa perspectiva formativa flexível, norteada pela Ciência da 

Informação. No primeiro currículo pleno (2009-2014), foram disponibilizados quatro percursos 

curriculares distintos que organizavam as quarenta disciplinas obrigatórias, optativas e/ou 

eletivas e as atividades acadêmicas (2.400 horas/160 créditos) entre os núcleos de formação 

comum, específico, complementar e livre. Com a reforma curricular, o segundo currículo pleno 

(2015-) foi implementado com dois percursos curriculares, tendo sido mantida a carga horária 

total e o número de créditos. 

No que tange à análise disciplinar, constatamos que nos dois currículos plenos que 

vigoraram no Curso de Arquivologia da UFMG existiram disciplinas obrigatórias que 

abordavam questões relacionadas à função classificação de maneira tangencial, pois nenhuma 

se dedicava exclusivamente ao tema. Tal afirmação derivou da análise dos programas de ensino 

das seguintes disciplinas obrigatórias: 

 1º Currículo Pleno (2009-2014): Arquivos Permanentes, Fundamentos de 

Arquivologia, Fundamentos de Organização da Informação e Gestão de Documentos 

Arquivísticos; e 

 2º Currículo Pleno (2015-): Arquivos Permanentes I, Fundamentos da Arquivologia, 

Gestão de Documentos Arquivísticos I e Introdução à Arquivologia. 

No primeiro currículo pleno (2009-2014), a disciplina Arquivos Permanentes 

enfatizava a importância da função classificação na fase permanente dos arquivos, por meio da 

metodologia de arranjo documental, com o objetivo de estabelecer uma política de arranjo, 

descrição, preservação e difusão dos arquivos. A disciplina Fundamentos de Arquivologia 

pretendia apresentar as “atividades básicas” relacionadas à prática arquivística, mas não citava 

aspectos da classificação arquivística. A disciplina Fundamentos de Organização da Informação 

mencionava o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos 

como instrumentos relevantes para a gestão de documentos; e, ainda, tratava da relação entre o 

arranjo e a descrição nos arquivos permanentes. E a disciplina Gestão de Documentos 

Arquivísticos discutia os métodos de classificação, ordenação e arquivamento, bem como o 
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próprio plano de classificação de documentos de arquivo, na perspectiva do suporte às 

atividades de gestão e controle de documentos de arquivo. 

No segundo currículo pleno (2015-), as disciplinas Arquivos Permanentes I 

(equivalente à disciplina anterior Arquivos Permanentes), Fundamentos da Arquivologia 

(equivalente à disciplina anterior Fundamentos de Arquivologia) e Gestão de Documentos de 

Arquivísticos I (equivalente à disciplina anterior Gestão de Documentos de Arquivísticos I) 

mantiveram o enfoque programático do currículo anterior. Já a nova disciplina Introdução à 

Arquivologia aborda os preceitos teóricos e metodológicos da função classificação na relação 

existente com a função arquivística descrição. 

Diante disso, verificamos que a classificação arquivística, apesar de ser abordada em 

oito disciplinas nas duas matrizes que vigoraram no Curso de Arquivologia da UFMG, não foi 

objeto de estudo de nenhuma disciplina em particular que se dedicasse unicamente ao seu 

aprofundamento histórico, teórico, metodológico, terminológico, técnico e instrumental.  

E, assim, concluímos que a função classificação tem sido abordada transversalmente 

na sua relação com outras funções e atividades arquivísticas, com ênfase na operacionalização 

da gestão de documentos e na sua interlocução com a função descrição, ocupando um lugar de 

atividade de suporte e não de função arquivística ao longo dos últimos dez anos. 

Mas, afinal, qual o lugar da função classificação atualmente no processo formativo 

discente dos cursos de graduação em Arquivologia situados nas universidades do sudeste do 

Brasil? 

A pesquisa revelou cenários bastante distintos entre os cursos de graduação analisados 

no tocante ao processo formativo discente em classificação arquivística. Com exceção do Curso 

de Arquivologia da UFMG, todos os demais (UNIRIO, UFF, UFES E UNESP) possuem uma 

disciplina obrigatória dedicada à investigação exclusiva dos aspectos históricos, teóricos, 

metodológicos, conceituais e operacionais relativos à função classificação.  

Na UNIRIO, a disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos (2007-) não 

contempla todos os aspectos apontados nessa pesquisa como relevantes ao tratamento da função 

classificação, pois possui uma abordagem voltada unicamente para a classificação praticada nos 

arquivos correntes e intermediários. Noções sobre a metodologia de arranjo são tratadas na 

disciplina Arranjo e Descrição de Documentos (2007-). A relação da função classificação com 

as atividades de gestão de documentos de arquivo são trabalhadas nas disciplinas Gestão da 

Informação Arquivística (2007-) e Gestão de Documentos Arquivísticos (2007-). Cabe destacar 

que esse curso é o único, dentre os analisados, a incluir na estrutura curricular uma disciplina 



289 
 

 

voltada à prática da organização de documentos, na qual se insere a função classificação, por 

meio da disciplina Organização Prática de Arquivos (2007-). 

Na UFF, a disciplina Classificação em Arquivos (2016-) cumpre todos os quesitos 

históricos, teóricos, metodológicos, terminológicos e técnico-instrumentais elencados nessa 

pesquisa como relevantes ao tratamento do tema. Outras disciplinas que abordam noções sobre 

classificação arquivística são: Arquivos Permanentes (2007-), enfatizando a relação das 

operações de arranjo e descrição; Gestão de Documentos I (2007-) e Gestão de Documentos II 

(2007-), que inserem os métodos de classificação, ordenação e arquivamento na concepção de 

gestão documental; Linguagens Documentárias Notacionais (2007-) e Representação da 

Informação (2007-), que trabalham aspectos das classificações filosóficas, bibliográficas e 

arquivísticas. 

Na UFES, a disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos (2017-) não aborda 

todos os elementos a respeito da função classificação listados como necessários nessa pesquisa. 

Na disciplina Gestão de Documentos (2017-), também, são abordados alguns aspectos da 

classificação arquivística. 

Na UNESP, a disciplina Classificação Arquivística (2013-), equivalente à disciplina 

do currículo anterior Classificação e Arranjo Documental (2003-2012), trabalha todos os 

aspectos da função classificação elencados nessa pesquisa. Na disciplina Arquivos Permanentes 

(2013-) são apontados algumas noções sobre a metodologia de arranjo.  

E na UFMG, apesar da inexistência de uma disciplina voltada à investigação da função 

classificação, as seguintes disciplinas abordam elementos relativos a ela: Arquivos Permanentes 

I (2015-), Gestão de Documentos Arquivísticos I (2015-) e Introdução à Arquivologia (2015-). 

Por fim, esquematizamos os quadros a seguir com os dados levantados no decurso 

dessa pesquisa a respeito do nosso campo empírico. Assim, apresentamos os cursos de 

Arquivologia do sudeste do Brasil a partir dos critérios dispostos abaixo, os quais permitem 

análises individuais e/ou comparadas: 

 Estruturas acadêmico-institucionais em que estiveram e estão atualmente inseridos, 

apresentando a universidade, a unidade acadêmica e departamental, e a modalidade de 

graduação ordenados internamente pelo critério cronológico (ver Quadro 108, p. 291);  

 Estruturas curriculares apresentadas a partir dos elementos: instituição universitária, 

período de vigência da matriz curricular, regulamentação institucional, carga horária, 

número de créditos, quantitativo inicial de disciplinas obrigatórias e optativas, duração 

mínima, média e/ou máxima para a integralização do curso, turno de aulas, e número 

de vagas inicialmente disponibilizadas (ver Quadro 109, p. 292); 
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 Estruturas disciplinares analisadas para alcance dos objetivos propostos na pesquisa,    

organizadas por: instituição universitária, período de vigência da matriz curricular, 

nomenclatura da disciplina, carga horária, número de créditos, período acadêmico na 

grade curricular, pré-requisitos e correquisitos (ver Quadro 110, p. 293); e 

 Estruturas programáticas das disciplinas dedicadas unicamente à função classificação, 

organizadas por universidade e disciplina, constando o enunciando dos elementos dos 

programas de ensino (ementa, objetivos e conteúdos) (ver Quadro 111, p. 296). 
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Quadro 108 – Estrutura Acadêmico-Institucional dos Cursos de Arquivologia do Sudeste do Brasil 

 UNIRIO UFF UFES UNESP UFMG 

Designação 
Universitária 

1969-1975: Federação das 
Escolas Federais Isoladas do 
Estado da Guanabara. 
1975-1979: Federação das 
Escolas Federais Isoladas do 
Estado do Rio de Janeiro. 
1979-2003: Universidade do 
Rio de Janeiro. 
2003: Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro. 

1960-1965: Universidade 
Federal do Estado do Rio 
de Janeiro. 
1965: Universidade 
Federal Fluminense. 
 

1954-1961: Universidade 
do Espírito Santo 
(estadual). 
1961-1965: Universidade 
do Espírito Santo (federal). 
1965: Universidade 
Federal do Espírito Santo. 

1976: Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”. 

1927-1949: Universidade de 
Minas Gerais (estadual). 
1949-1965: Universidade de 
Minas Gerais (federal). 
1965: Universidade Federal 
de Minas Gerais. 

Designação 
Acadêmica 

1977: Escola de Arquivologia 
do Centro de Ciências 
Humanas e Sociais. 

1968: Instituto de Arte e 
Comunicação Social. 

1972: Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas. 

1957-1976: Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras 
de Marília. 
1976-1989: Faculdade de 
Educação, Filosofia, 
Ciências Sociais e da 
Documentação. 
1989: Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. 

1966-2000: Escola de 
Biblioteconomia. 
2000: Escola de Ciência da 
Informação. 

Designação 
Departamental 

1978-1986: Departamento de 
Arquivologia. 
1986-2017: Departamento de 
Estudos e Processos 
Arquivísticos. 
2017: Departamento de 
Arquivologia. 

1963-1979: Departamento 
de Biblioteconomia. 
1979-2000: Departamento 
de Documentação. 
2000: Departamento de 
Ciência da Informação. 

1980-1999: Departamento 
de Biblioteconomia. 
1999-2008: Departamento 
de Ciências da Informação. 
2008: Departamento de 
Arquivologia. 

1977-2000: Departamento de 
Biblioteconomia e 
Documentação. 
2000:Departamento de 
Ciência da Informação. 

1973-1992: Departamento 
de Bibliografia e 
Documentação. 
1993: Departamento de 
Organização e Tratamento 
da Informação. 
1973-2001: Departamento 
de Biblioteconomia. 
2002: Departamento de 
Teoria e Gestão da 
Informação. 

Modalidade de 
Graduação 

1977: Bacharelado em 
Arquivologia. 

1978: Bacharelado em 
Arquivologia. 

1999: Bacharelado em 
Arquivologia. 

2003: Bacharelado em 
Arquivologia. 

2008: Bacharelado em 
Arquivologia. 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados coletados no decurso dessa pesquisa. 
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Quadro 109 – Estrutura Curricular dos Cursos de Arquivologia do Sudeste do Brasil 
 Currículos Aparatos Legais 

Carga Horária/ 
Créditos 

Disciplinas Duração Turno Vagas 

U
N

IR
IO

 

Currículo 1 
(1978-1990) 

Resolução nº 28/1974 
Regimento AN (1976) 

2.220 horas 
111 créditos 

36 obrigatórias 6 e 10 períodos Noturno 80 

Currículo 2 
(1991-2006) 

Resolução n° 783/1990 
2.865 horas 
137 créditos 

40 obrigatórias 8 e 12 períodos Noturno 100 

Currículo 3 
(2007-) 

Resolução n° 2.813/2006 
2.400 horas 
114 créditos 

32 obrigatórias e optativas 8 e 12 períodos Noturno 100 

U
F

F
 

Currículo 1 
(1979-1992) 

Resolução n° 53/1978 
2.985 horas 
170 créditos 

44 obrigatórias e optativas 6, 8 e 10 períodos Diurno 60 

Currículo 2 
(1993-2006) 

Resolução n° 84/1993 
3.030 horas 
180 créditos 

44 obrigatórias e optativas 7, 8 e 16 períodos Integral 60 

Currículo 3 
(2007-) 

Resolução n° 297/2006 
2.660 horas 
0 créditos 

40 obrigatórias e optativas 7, 8 e 16 períodos Integral 80 

U
F

E
S 

Currículo 1 
(2000-2017) 

- 
2.400 horas 
135 créditos 

44 obrigatórias e optativas 7 e 11 períodos Vespertino 40 

Currículo 2 
(2017-) 

Resolução n° 31/2017 
2.400 horas 
135 créditos 

32 obrigatórias e optativas 8 e 12 períodos Noturno 80 

U
N

E
SP

 Currículo 1 
(2003-2012) 

Resolução n° 87/2003 
2.772 horas 
168 créditos 

48 obrigatórias e optativas 8 e 14 períodos Diurno 30 

Currículo 2 
(2013-) 

Resolução n° 157/2012 
2.850 horas 
190 créditos 

53 obrigatórias e optativas 8 e 14 períodos Diurno 30 

U
F

M
G

 Currículo 1 
(2009-2014) 

- 
2.400 horas 
160 créditos 

40 obrigatórias e optativas 8 e 14 períodos Noturno 40 

Currículo 2 
(2015-) 

Parecer nº 1.266/2014 
2.400 horas 
160 créditos 

38 obrigatórias e optativas 8 e 14 períodos Noturno 40 

Legenda: Os anos entre parênteses referem-se às datas de criação dos cursos de Arquivologia em cada universidade; e ao período de vigência dos currículos. 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados coletados no decurso dessa pesquisa. 
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Quadro 110 – Estrutura Disciplinar Analisada nos Cursos de Arquivologia do Sudeste do Brasil 

Universidade/Currículo Disciplina Carga Horária/Créditos Período Acadêmico Pré-Requisitos e/ou Correquisitos 

UNIRIO 
Currículo 1 
(1978-1990) 

Arquivo I 60 horas/4 créditos 1º período - 

Arquivo II 60 horas/3 créditos 
Aj. 90 horas/4 créditos 2º período Arquivo I 

Arquivo III 60 horas/3 créditos 3º período Arquivo II 

Estágio Supervisionado I 120 horas/4 créditos 
Aj. 60 horas/2 créditos 

5º período 
Aj. 4º período Nenhum 

Estágio Supervisionado II 120 horas/4 créditos 
Aj. 90 horas/3 créditos 

6º período 
Aj. 5º período Estágio Supervisionado I 

Gestão Documental 60 horas/4 créditos 6º período - 

UNIRIO 
Currículo 2 
(1991-2006) 

Arquivo I 60 horas/4 créditos 1º período Nenhum 

Arquivo II 
90 horas/4 créditos 

Aj. 60 horas/3 créditos 
2º período Arquivo I 

Arquivo III 
60 horas/3 créditos 

Aj. 60 horas/4 créditos 
3º período Arquivo II 

Gestão de Documentos 60 horas/3 créditos 6º período - 
Organização Prática de Arquivo I 180 horas/8 créditos 7º período - 
Organização Prática de Arquivo II 60 horas/ ??? créditos 8º período Organização Prática de Arquivo I 

UNIRIO 
Currículo 3 

(2007-) 

Introdução à Arquivologia 60 horas/4 créditos 1º período Nenhum 
Gestão da Informação Arquivística 60 horas/4 créditos 2º período - 

Classificação de Documentos 
Arquivísticos, 

60 horas/3 créditos 3º período - 

Arranjo e Descrição de Documentos 60 horas/3 créditos 4º período - 
Gestão de Documentos Arquivísticos 60 horas/3 créditos 6º período - 

Organização Prática de Arquivos 120 horas/4 créditos 7º período - 
UFF 

Currículo 1 
(1979-1992) 

Introdução à Arquivologia 60 horas/4 créditos 1º período - 
Introdução à Classificação 60 horas/4 créditos 3º período Introdução à Arquivologia 

Arquivos Permanentes 90 horas/5 créditos 5º período Arquivos Correntes e Intermediários 

UFF 
Currículo 2 
(1993-2006) 

Fundamentos Arquivísticos 60 horas/4 créditos 2º período Documentação I 
Fundamentos da Classificação 60 horas/3 créditos 3º período Documentação I 

Gestão de Documentos I 60 horas/4 créditos 3º período Fundamentos Arquivísticos 
Gestão de Documentos II 90 horas/6 créditos 4º período Gestão de Documentos I 

Arquivos Permanentes 90 horas/5 créditos 5º período 

Documentação I 
Fundamentos Arquivísticos 

Gestão de Documentos I 
Gestão de Documentos II 
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UFF 
Currículo 2  

(2007-) 

Fundamentos Arquivísticos I 60 horas 1º período - 
Representação da Informação 60 horas 3º período Análise de Documentos 

Gestão de Documentos I 60 horas 3º período 
Fundamentos Arquivísticos I 
Fundamentos Arquivísticos I. 

Gestão de Documentos II 60 horas 4º período 
Fundamentos Arquivísticos I 
Fundamentos Arquivísticos II 

Gestão de Documentos I 
Linguagens Documentárias Notacionais 60 horas 5º período Representação da Informação 

Classificação em Arquivos 60 horas 5º período 

Fundamentos Arquivísticos I 
Fundamentos Arquivísticos II 

Gestão de Documentos I 
Gestão de Documentos II 

Arquivos Permanentes 60 horas 6º período 

Fundamentos Arquivísticos I 
Fundamentos Arquivísticos II 

Gestão de Documentos I 
Gestão de Documentos II 

Avaliação e Seleção de Documentos 

UFES 
Currículo 1 
(2000-2017) 

Introdução à Arquivologia 60 horas/4 créditos 1º período - 
Gestão de Documentos I 60 horas/4 créditos 2º período Introdução à Arquivologia 
Gestão de Documentos II 60 horas/4 créditos 3º período Gestão de Documentos I 

Arranjo e Descrição de Documentos 60 horas/4 créditos 4º período 
Gestão de Documentos II 
Avaliação de Documentos 

UFES 
Currículo 2 

(2017-) 

Fundamentos de Arquivologia 60 horas/4 créditos 1º período - 
Gestão de Documentos 60 horas/4 créditos 2º período Fundamentos de Arquivologia 

Classificação de Documentos 
Arquivísticos 

60 horas/4 créditos 3º período Gestão de Documentos 

UNESP 
Currículo 1 
(2003-2012) 

Classificação e Arranjo Documental 60 horas/4 créditos 5º período - 
Arquivos Correntes e Intermediários 60 horas/4 créditos 6º período - 

Arquivos Permanentes 60 horas/4 créditos 7º período - 

UNESP 
Currículo 2 

(2013-) 

Fundamentos Teóricos da Arquivologia 30 horas/2 créditos 2º período - 
Arquivos Correntes e Intermediários 60 horas/4 créditos 4º período - 

Classificação Arquivística 60 horas/4 créditos 4º período - 
Arquivos Permanentes 60 horas/4 créditos º período - 

UFMG 
Currículo 1 
(2009-2014) 

Fundamentos de Organização da 
Informação 

60 horas/4 créditos 1º período - 

Fundamentos de Arquivologia 60 horas/4 créditos º período - 
Gestão de Documentos Arquivísticos 60 horas/4 créditos 3º período - 

Arquivos Permanentes 60 horas/4 créditos 5º período - 
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UFMG 
Currículo 2 

(2015-) 

Introdução à Arquivologia 60 horas/4 créditos 1º período - 
Fundamentos da Arquivologia 60 horas/4 créditos 2º período - 

Gestão de Documentos Arquivísticos I 60 horas/4 créditos 3º período Fundamentos da Arquivologia 
Arquivos Permanentes I 60 horas/4 créditos 5º período Fundamentos da Arquivologia 

Legenda: Ajuste curricular posterior (Aj.). 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados coletados no decurso dessa pesquisa. 
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Quadro 111 – Estrutura Programática das Disciplinas Dedicadas à Função Classificação nos Cursos de Arquivologia do Sudeste do 
Brasil 

 Disciplinas Ementas Objetivos Conteúdos 

U
N

IR
IO

 

Classificação de 
Documentos 
Arquivísticos 

(2007-) 
 

Noções de lógica. Teoria da 
Classificação. A classificação 
como processo intelectual. 
Estrutura de sistemas de 
classificação arquivística. 
Métodos de classificação. 

Discutir os fundamentos e a origem da 
classificação. Entender a importância da 
classificação para a gestão dos documentos 
arquivísticos. Analisar empiricamente o processo 
de classificação na Arquivologia. 

1) Discussão teórica: Discussão dos princípios 
classificatórios, e sistemas de classificação a partir da 
organização do conhecimento e das ciências. Inserção da 
classificação na discussão sobre gestão de documentos. 
Apresentação da estrutura e funcionalidade dos planos de 
classificação. Fundamentação teórica da classificação 
(classificação arquivística funcional). 2) Atividades 
Práticas: Apresentação dos métodos de arquivamento. 
Análise do Código de Classificação do CONARQ e das 
IFES (atividade meio e atividade fim). Atividades com 
acervo. 

U
F

F
 

Classificação em 
Arquivos 
(2016-) 

A classificação na teoria e na 
prática Arquivística. Teorias e 
metodologias para classificação 
em arquivos. Ordenação e 
arquivamento. Métodos estrutural 
e funcional. Elaboração de 
instrumentos de classificação. 

Abordar a Teoria da Classificação em Arquivos. 
Entender os fatores e processos envolvidos na 
Classificação em Arquivos. Conhecer os métodos 
para Classificação e Arranjo. Possibilitar o 
reconhecimento e classificação de principais tipos 
documentais, bem como a elaboração de 
instrumentos de classificação. 

1) A função classificação e os documentos de arquivo. A 
classificação na trajetória histórico-epistemológica da 
Arquivologia. Teorias da classificação em arquivos. 
Classificação e arranjo. Ordenação e Arquivamento. 2) 
Teorias e metodologias para classificação em arquivos. 
Elementos da classificação e tipos de classificação. 
Elaboração e análise de instrumentos de classificação. 

U
F

E
S 

Classificação de 
Documentos 
Arquivísticos 

(2017-) 

Abordar princípios, aspectos 
teóricos e metodológicos da 
classificação arquivística. 

Conhecer os métodos de classificação de 
informação arquivística para seu pleno acesso. 
Reconhecer a relação da classificação 
arquivísticas com os processos de trabalho nas 
organizações. Conhecer o histórico da 
classificação de documentos. Conhecer os 
princípios e fundamentos teóricos e 
metodológicos da classificação arquivística. Saber 
os métodos de arquivamento de documentos. 
Aplicar o Código de Classificação de Documento 
de Arquivo. Aplicar método de elaboração de 
instrumento de classificação arquivística. 

1) A interação da classificação arquivística com os 
processos de trabalho nas organizações. 2) Histórico da 
classificação. Princípios e fundamentos teóricos e 
metodológicos da classificação arquivística. 3)  Métodos 
de arquivamento de documentos. 4) Códigos de 
Classificação de Documentos de Arquivo. Atividades-
meio. Atividades-fim. 
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U
N

E
SP

 
Classificação e 

Arranjo 
Documental 
(2003-2012) 

 

Classificação, ordenamento, 
controle e destinação dos 
documentos como elementos de 
uma política de gestão 
documental. 

Avaliar e aplicar instrumentos de classificação e 
arranjo para a elaboração de programas e políticas 
voltadas para a eficiência e economia da 
administração pública e privada. 

1) Introdução à classificação: princípios de procedência e 
respeito aos fundos. 2) O fundo de arquivo e sua estrutura 
interna. As séries documentais. 3) Sistemas de 
classificação do fundo de arquivo. 4) Ordenação de séries 
documentais: critérios, operação, unidade, instrumentos 
de trabalho, controle e acesso. 

U
N

E
SP

 

Classificação 
Arquivística 

(2013-) 

Classificação, ordenação, controle 
e destinação dos documentos 
como elementos para uma política 
de gestão documental. 

Construir planos de classificação e quadros de 
arranjo de fundos arquivísticos. Aplicar a 
classificação na elaboração de programas e 
políticas voltadas para a eficiência e economia da 
administração pública e privada. 

1) Introdução à classificação: princípios de procedência, 
respeito aos fundos e organicidade. 2) Identificação do 
fundo e sua diferença de coleção. 3) O fundo de arquivo 
e sua estrutura interna: as séries documentais. 4) Sistemas 
de classificação do fundo de arquivo: métodos estruturais 
e funcionais. 5) Plano de classificação e arranjo 
documental: diferenças e semelhanças. 6) Elaboração e 
codificação do plano de classificação. 7) Ordenação de 
séries documentais: critérios, operação, unidade, 
instrumentos de trabalho, controle e acesso. 8) A 
classificação arquivística como instrumento da gestão 
documental: o plano de classificação e a construção da 
tabela de temporalidade. 

U
F

M
G

 

- - - - 

Fonte: elaborado pela autora a partir da transcrição dos programas de ensino das disciplinas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Arquivologia passa a se constituir como uma disciplina científica autônoma nos fins 

do século XIX, a partir da publicação de um manual elaborado por arquivistas holandeses sobre 

os preceitos teóricos-metodológicos que fundamentam o trabalho de arranjo e de descrição dos 

documentos produzidos e acumulados organicamente nos arquivos, intitulado “Manual de 

Arranjo e Descrição de Arquivos”. Desde então, a área preocupou-se em estabelecer seu corpus 

teórico e prático sob a égide do Princípio de Proveniência, buscando manter a integridade 

intelectual e física dos arquivos. 

Nesse contexto, o Princípio de Proveniência emerge como o marco teórico da área, 

formulado em razão da necessidade de se classificar documentos de arquivo por fundos. Assim, 

o consideramos um princípio arquivístico de classificação e defendemos que a consolidação 

científica da Arquivologia está intrinsicamente relacionada à função classificação, entendida 

como uma operação arquivística fundamental em todas as etapas de organização e tratamento 

dos arquivos nas fases corrente, intermediária e permanente. 

No decurso dessa pesquisa, destacamos a relevância da função classificação para a 

formação acadêmica e profissional do arquivista, em razão desta perpassar todo o ciclo de vida 

dos documentos de arquivo, se relacionando com atividades e/ou funções arquivísticas que vão 

desde o estudo da gênese documental até a difusão cultural dos acervos. Para tanto, realizamos 

uma discussão teórica, metodológica, terminológica e instrumental acerca das problemáticas 

que permeiam os conceitos de classificação, arranjo, ordenação e arquivamento, bem como da 

sua instrumentalização através da elaboração de planos de classificação e/ou quadros de arranjo. 

Dessa maneira, elucidamos que a função arquivística classificação é executada através 

de duas metodologias distintas, cada qual respeitando as especificidades de cada fase de vida 

do documento de arquivo. A metodologia de classificação é praticada nos arquivos correntes e 

intermediários, de modo que a elaboração do plano de classificação considera elementos que se 

relacionam com a estrutura organizacional e com as funções e as atividades que motivaram a 

produção de determinado tipo documental por uma entidade produtora. Já a metodologia de 

arranjo é empregada nos arquivos permanentes, de modo que o quadro de arranjo é elaborado 

a partir da dupla aplicação do Princípio da Proveniência, isto é, no respeito à origem dos 

distintos fundos recolhidos na instituição de custódia e no respeito à ordem interna original de 

acumulação dos documentos pelo organismo produtor. 

Em seguida, traçamos um panorama histórico acerca dos principais acontecimentos 

que possibilitaram a institucionalização do ensino arquivístico no Brasil e a criação dos cinco 
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cursos de graduação em Arquivologia no cenário universitário do sudeste do país, no decurso 

das décadas de 1970 e de 2000, conforme segue:  

1. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (1977); 

2. Universidade Federal Fluminense – UFF (1978);  

3. Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – UFES (1999);  

4. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP (2003); e  

5. Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (2008). 

Cabe aqui rememorar que a delimitação do campo empírico dessa pesquisa considerou 

a representatividade dos cursos selecionados na reconstituição da trajetória histórica do ensino 

arquivístico em classificação, no espaço (regional e nacional) e no tempo (iniciado no final da 

década de 1970), indo além do simples critério por recorte geográfico pela região sudeste do 

Brasil. Assim sendo, a amostra compreende cursos universitários vinculados às esferas estadual 

(UNESP) e federal (UNIRIO, UFF, UFES e UFMG), dentre os quais figuram dois dos mais 

antigos do país (UNIRIO e UFF). 

Nesse cenário, estabelecemos como objetivo principal identificar o(s) lugar(es) da 

função classificação no modelo formativo desenvolvido por cada curso universitário analisado, 

o que acreditamos termos alcançado baseados num rigor metodológico sistemático quanto à 

coleta, interpretação e síntese das fontes bibliográficas e documentais. Para tanto, procedemos 

à análise das estruturas institucionais, curriculares, disciplinares e programáticas dos cursos que 

compõem nosso campo empírico, sob uma perspectiva histórico-epistemológica, de modo a 

reconstituir os distintos contextos políticos, didáticos e pedagógicos vigentes em cada espaço 

acadêmico analisado, em distintos períodos de tempo. 

Essa visão panorâmica nos possibilitou compreender o desenvolvimento da educação 

universitária em Arquivologia na região sudeste do Brasil; e, também, sistematizar o modelo 

formativo discente de cada curso analisado, focalizando o ensino da função classificação a partir 

dos aspectos históricos, teóricos, metodológicos, terminológicos, técnicos e instrumentais 

apontados como relevantes ao estudo do tema na literatura especializada.  

Ademais, é importante recordar que, anteriormente, compomos um quadro conceitual 

acerca da função classificação, tomando como base autores seminais no estudo da classificação 

em arquivos, de modo a analisar os elementos constitutivos dos programas de ensino das 

disciplinas obrigatórias selecionadas para satisfação dos objetivos propostos nessa pesquisa. 

Dito isso, reafirmamos nosso posicionamento de que os currículos e os conteúdos 

obrigatórios dos programas de ensino das disciplinas possibilitam uma caracterização do 

modelo educacional e dos compromissos políticos-pedagógicos assumidos pelos referidos 
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cursos de graduação num dado período histórico, pois recebem influências internas do espaço 

acadêmico-institucional a que estiveram e/ou estão vinculados administrativamente, e 

influências externas dos marcos teóricos-metodológicos legitimados pela comunidade 

arquivística para determinar conteúdos fundamentais de ensino. 

No início dessa investigação, estabelecemos três pressupostos a respeito do ensino da 

função classificação ao longo das últimas quatro décadas, relacionando-os com marcos 

históricos determinantes no pensamento arquivístico, a fim de verificar se haviam sido 

contemplados nas estruturas curriculares examinadas. São eles: 

 Entre fins da década de 1970 e meados da década 1990, foi enfocado o ensino da 

função classificação a partir da metodologia de arranjo, voltada para organização dos 

arquivos permanentes, devido à prática arquivística nas instituições de custódia se 

basear numa tradição historicista. Já a sua aproximação com a gestão documental se 

limitava aos métodos de arquivamento; 

 A partir da década de 1990, as atividades de classificação começaram a ser pensadas 

sob a perspectiva da gestão de documentos, progredindo para a compreensão de uma 

abordagem integrada das fases de vida dos arquivos, provavelmente por influência da 

aprovação da “Lei de Arquivos” (Lei nº 8.159/1991); e 

 A partir da década de 2000, com o surgimento das tecnologias de informação e de 

comunicação e o aumento do diálogo entre a Arquivologia e a Ciência da Informação, 

a função classificação passa a ser lecionada sob uma abordagem integrada e sistêmica, 

compreendida como um instrumento de organização e representação de documentos e 

informações. 

Retomando esses pressupostos, verificamos que, de fato, a metodologia de arranjo para 

organizar arquivos permanentes foi priorizada no ensino da função classificação (através da 

metodologia de arranjo) nas matrizes do primeiro e do segundo currículos plenos da UNIRIO 

e da UFF, que perduraram entre fins da década de 1970 e início da década de 1990. Isso decorre 

do fato de que, à época, a estrutura curricular dos cursos superiores de Arquivologia obedecia 

às diretivas nacionais de currículo mínimo, estabelecidas pelo CFE a partir da proposta 

curricular elaborada durante o I Congresso Brasileiro de Arquivologia, no ano de 1972, que se 

baseava na aplicação do modelo formativo europeu historicista. Além disso, é preciso lembrar 

que o escasso número de profissionais que começavam a compor os quadros docentes 

universitários eram, em sua maioria, historiadores com larga prática no tratamento e 

organização dos arquivos permanentes custodiados por instituições públicas e/ou privadas. 
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Notamos, ainda, que já se esboçavam disciplinas voltadas à gestão e controle dos 

documentos de arquivo, nas fases ativa e semi-ativa ou corrente e intermediária, antes da 

aprovação da “Lei de Arquivos” (Lei nº 8.159/1991), mas que a relação da metodologia de 

classificação com as atividades de gestão documental se limitava à aplicação de métodos de 

ordenação e de arquivamento, com vistas à recuperação física posterior. É o que se observa nas 

disciplinas Gestão Documental (UNIRIO: 1978-1990) e Arquivos Correntes e Intermediários 

(UFF: 1979-1992).  

Em todo caso, ao longo das décadas de 1990 e meados de 2000, essa realidade foi 

sendo gradativamente alterada, de modo que a metodologia de classificação foi se firmando 

como uma operação indispensável à elaboração das políticas e dos programas de gestão de 

documentos arquivísticos. Tanto que as reformas curriculares procedidas nos cursos da 

UNIRIO e da UFF privilegiaram a manutenção e/ou a inclusão de disciplinas como: Gestão de 

Documentos (UNIRIO: 1991-2006); Organização Prática de Arquivo I (UNIRIO: 1991-2006); 

Organização Prática de Arquivo II (UNIRIO: 1991-2006); Gestão da Informação Arquivística 

(UNIRIO: 2007-); Gestão de Documentos Arquivísticos (UNIRIO: 2007-); Organização Prática 

de Arquivo (UNIRIO: 2007-); Gestão de Documentos I (UFF: 1993-2006); Gestão de 

Documentos II (UFF: 1993-2006); Gestão de Documentos I (UFF: 2007-); e Gestão de 

Documentos II (UFF: 2007-). 

O mesmo ocorreu nos demais cursos contemporâneos, conforme vemos com as 

disciplinas: Gestão de Documentos I (UFES: 2000-2017); Gestão de Documentos II (UFES: 

2000-2017); Gestão de Documentos (UFES: 2017-);  Arquivos Correntes e Intermediários 

(UNESP: 2003-); Fundamentos de Organização da Informação (UFMG: 2009-2014); Gestão 

de Documentos Arquivísticos (UFMG: 2009-2014); e Gestão de Documentos Arquivísticos I 

(UFMG: 2015-). 

A pesquisa revelou, ainda, que na estrutura curricular do curso da UFF sobressaía a 

aplicação de métodos de classificação temáticos aos documentos de arquivo, haja vista que 

possuía disciplinas obrigatórias com esses conteúdos, tais quais: Introdução à Classificação 

(UFF: 1979-1992) e Fundamentos da Classificação (UFF: 1993-2006). Esse fator recorda as 

observações feitas por Sousa (1995), quando investigou a situação dos arquivos públicos da 

Administração Pública Federal e constatou o uso de métodos de classificação bibliográfica para 

organizar documentos arquivísticos por temas, desprezando os seus vínculos orgânicos. Se esse 

for o caso, justificaria a delonga do curso para implantar a disciplina Classificação em Arquivos 

(UFF: 2016-).  
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Em relação ao último pressuposto, notamos que a inserção da Arquivologia no 

“guarda-chuva informacional” da Ciência da Informação fez surgir disciplinas que tratavam de 

elementos relativos à classificação arquivística com essa abordagem. É o que se verifica nas 

disciplinas Gestão da Informação Arquivística (UNIRIO: 2007-); Linguagens Documentárias 

Notacionais (UFF: 2007-); Representação da Informação (UFF: 2007-); e Fundamentos de 

Organização da Informação (UFMG: 2009-2014). Como as referidas disciplinas somente 

mencionam aspectos da função da classificação, concluímos que esse pressuposto não se reflete 

nas estruturas curriculares dos cursos. 

Apesar disso, a partir da década de 2000, averiguamos que a compreensão da função 

classificação sob a perspectiva da gestão integrada das fases de vida dos arquivos se consolida, 

tomando forma mais recentemente com a inclusão de disciplinas obrigatórias voltadas ao estudo 

individualizado dos aspectos teóricos e práticos da classificação enquanto função arquivística. 

Atualmente, com exceção do Curso de Arquivologia da UFMG, todos os demais 

(UNIRIO, UFF, UFES e UNESP) possuem uma disciplina obrigatória exclusivamente dedicada 

ao estudo dos aspectos intrínsecos à função arquivística classificação, em maior ou menor grau. 

Nesse cenário, constatamos que o(s) lugar(es) da função classificação na formação 

acadêmica do arquivista no sudeste do Brasil é bastante diversificado e controverso, como pode 

ser verificado a seguir:  

 UNIRIO: a disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos (2007-) se ocupa 

unicamente da classificação praticada nos arquivos correntes e intermediários, de 

modo que a metodologia de arranjo é trabalhada na sua interrelação com a função 

descrição na disciplina Arranjo e Descrição de Documentos (2007-). É interessante 

notar que esse curso é o único, dentre os analisados, a oferecer uma disciplina prática, 

visando a fixação de conteúdos e a simulação da vivência profissional, denominada 

Organização Prática de Arquivos (2007-); 

 UFF: a disciplina Classificação em Arquivos (2016-) se destaca pela delonga de quase 

quatro décadas para a sua implementação. Quanto ao programa de ensino, abrange 

todos os aspectos considerados relevantes na pesquisa ao tratamento do tema; 

 UFES: a disciplina Classificação de Documentos Arquivísticos (2017-) é dedicada ao 

estudo da função classificação, mas muitas dissonâncias e ausências foram apontadas 

quanto aos princípios, metodologias (classificação, arranjo), métodos de elaboração 

dos instrumentos de classificação (estrutural, funcional, híbrido) e de ordenação 

(cronológico, temático, etc.); 
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 UNESP: desde o primeiro currículo existiu a preocupação com a função classificação, 

através das disciplinas Classificação e Arranjo Documental (2003-2012) e sua 

equivalente Classificação Arquivística (2013-). O programa de ensino dessa disciplina 

é o mais completo, dentre os analisados, no tocante aos aspectos listados nessa 

pesquisa como pertinentes ao estudo do tema; e 

 UFMG: nunca possuiu uma disciplina dedicada à função classificação ao longo dos 

seus dez anos de existência. 

Diante do exposto, verificamos que os cursos de Arquivologia da UNESP e da UFF 

merecem destaque por conterem os programas de ensino mais completos dentre os analisados, 

sendo que aquela privilegiou o ensino da função classificação desde o primeiro currículo e esta 

demorou décadas até instituir sua disciplina específica. A UNIRIO oferece o diferencial de uma 

disciplina destinada à vivência prática da organização de documentos. Em relação à disciplina 

lecionada pela UFES, evidenciamos que seu programa de ensino contém elementos dissonantes. 

Porém, o a situação mais crítica é da UFMG, pois nunca se preocupou em estabelecer uma 

disciplina obrigatória voltada ao estudo do arcabouço teórico-metodológico da classificação. 

Entretanto, evidenciamos que em todos os cursos existe a aproximação das etapas 

envolvidas na metodologia de classificação com as atividades de gestão de documentos; e da 

metodologia de arranjo com a função descrição. Diante disso, consideramos necessária a 

aproximação da função classificação com as demais atividades arquivísticas de produção e de 

avaliação documental, haja vista que a classificação pode contribuir no estudo da gênese 

documental e auxiliar na operacionalização das tabelas de temporalidade e destinação de 

documentos. 

Devido à disparidade constatada entre os Cursos de Arquivologia analisados quanto à 

definição dos conteúdos fundamentais para o ensino da função classificação, conjecturamos 

que, também, existem divergências entre o ensino teórico levado à cabo no espaço acadêmico 

e a prática no ambiente profissional. Não é possível fazer tal afirmação sem realizar uma 

pesquisa junto aos arquivistas inseridos no mercado de trabalho, porém nos parece que a 

presente investigação já denota possíveis dissonâncias na práxis arquivística em classificação. 

Nesse sentido, acreditamos que o ensino da função classificação se beneficiaria tendo 

uma disciplina eminentemente teórica e outra laboratorial, dedicada à prática da construção de 

planos de classificação e/ou quadros de arranjo encima de atividades com acervos.  

Então, nos propusemos a estabelecer um modelo de programa de ensino para as 

disciplinas dedicadas exclusivamente ao estudo da função classificação, pautado nos conteúdos 

essenciais e nas problemáticas identificadas como fundamentais ao tratamento do tema na 
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literatura especializada. O objetivo não é impor uma visão padronizada, o que eliminaria a 

reflexão crítica necessária ao aprendizado e à investigação da função classificação, mas oferecer 

uma proposta que pode ser adaptada à realidade didático-pedagógica dos cursos de graduação 

e às demandas regionais exigidas pelo mercado de trabalho. 

 

Quadro 112 – Proposta de Programa de Ensino da Função Classificação 

Ementa 

A função arquivística classificação no ciclo de vida do documento de arquivo. 
As etapas de classificação, ordenação e arquivamento. Princípios teóricos da 
classificação em arquivos. Metodologias de classificação nos arquivos correntes 
e intermediários e de arranjo nos arquivos permanentes. Métodos de ordenação. 
Métodos de arquivamento. Métodos de elaboração do plano de classificação e 
do quadro de arranjo. Estrutura e aplicação de diferentes instrumentos de 
classificação. Relação da classificação com as atividades de produção, 
avaliação, gestão e descrição de documentos. 

Objetivos 

Compreender a classificação como uma função arquivística que perpassa todo o 
labor do arquivista. Conhecer os princípios teóricos, metodológicos, 
operacionais e instrumentais da classificação nos arquivos correntes e 
intermediários e do arranjo nos arquivos permanentes. Elaborar planos de 
classificação e quadros de arranjo. Discutir as relações entre a classificação e as 
atividades de produção, avaliação, gestão e descrição de documentos.  

Conteúdos 

1) A classificação na história e na epistemologia da Arquivologia: trajetória 
histórica e marcos teóricos-metodológicos. 2) Princípios teóricos: discussão 
sobre o Princípio do Respeito aos Fundos, o Princípio da Ordem Original e o 
Princípio da Proveniência. 3) Metodologias: diferenças entre a classificação nos 
arquivos correntes e intermediários e o arranjo nos arquivos permanentes. 4) 
Metodologia de classificação: as etapas intelectuais (classificação) e físicas 
(ordenação e arquivamento). Análise da estrutura organizacional e dos 
elementos da ação (função, atividade-meio, atividade-fim, ato). Métodos 
estrutural/organizacional, funcional e orgânico-funcional. Tipologia 
documental. Elaboração do plano de classificação. Relação da classificação com 
a produção de documentos. Relação da classificação com a atividade de gestão 
de documentos arquivísticos. Relação da classificação com a função avaliação: 
o plano de classificação e a tabela de temporalidade. Métodos de ordenação. 
Métodos de arquivamento. 5) Metodologia de arranjo: respeito à individualidade 
dos fundos e respeito à ordem original de acumulação de documentos. A 
diferença entre o fundo e coleção. Os sistemas de arranjo estrutural/ 
organizacional, funcional e orgânico-funcional. O arranjo em arquivos de 
instituições e de pessoas/famílias. A interrelação entre o arranjo e a função 
arquivística descrição. Os níveis de arranjo e de descrição. Elaboração do quadro 
de arranjo. 6) Questões terminológicas e conceituais (classificação x arranjo; 
ordenação x arquivamento). 7) Instrumentos de classificação: plano de 
classificação, quadro de arranjo, Código de Classificação do CONARQ e das 
IFES, e outros. Atividades práticas com acervo. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Ademais, é importante ressaltar que no decurso dessa pesquisa, verificamos que a 

implementação e/ou o desenvolvimento da maioria dos cursos de graduação em Arquivologia 

no sudeste do Brasil acompanha o desenrolar da vinculação institucional dos cursos de 

Biblioteconomia, provavelmente por uma pretensa proximidade entre as áreas quanto aos 

objetivos de tratar, organizar, conservar e recuperar documentos; e, ainda, ao desenvolvimento 

da Ciência da Informação no país. Podemos constatar essa situação nos Cursos de Arquivologia 

da seguintes instituições universitárias: 

 UFF: vinculado atualmente ao Departamento de Ciência da Informação (2000-), antigo 

Departamento de Documentação (1979-2000), e este antigo Departamento de 

Biblioteconomia (1973-1978);  

 UFES: vinculado atualmente ao Departamento de Arquivologia (2008-), antigo 

Departamento de Ciências da Informação (2000-2007), e este antigo Departamento de 

Biblioteconomia (1980-1999); 

 UNESP: vinculado atualmente ao Departamento de Ciência da Informação (2000-), 

antigo Departamento de Biblioteconomia e Documentação (1977-2000); e 

 UFMG: vinculado atualmente à Escola de Ciência da Informação (2000-), antiga 

Escola de Biblioteconomia (1966-2000). 

Diante disso, reafirmamos nosso posicionamento de que a vinculação institucional a 

qual o curso de graduação está submetido reflete a maneira como ele é compreendido pela 

instituição mantenedora e pela comunidade universitária, de modo que o seu projeto político-

pedagógico-curricular e a sua visibilidade são influenciados por essa configuração. 

Nesse cenário, chamamos a atenção para a situação dos cursos de Arquivologia da 

UNIRIO (1977) e da UFF (1978), que figuram como os mais antigos dentre os analisados no 

nosso nosso campo empírico e apresentam configurações institucionais bastante distintas. O 

Curso de Arquivologia da UFF exemplifica bem a questão anterior, pois foi inicialmente 

vinculado ao Departamento de Documentação (antes Departamento de Biblioteconomia) e, 

desde o ano 2000, está alocado no Departamento de Ciência da Informação. Em contraponto, o 

Curso de Arquivologia da UNIRIO oferece um caso único que foge a essa regra, pois sempre 

esteve vinculado à Escola de Arquivologia. 

Nessa linha de pensamento, salientamos que na virada do milênio nota-se um fato 

interessante: a alteração da designação dos antigos Departamentos de Biblioteconomia e/ou 

Documentação para departamentos de Ciência(s) da Informação, acompanhando os crescentes 

debates realizados pela comunidade acadêmica a respeito da importância da informação contida 

nos documentos, e não somente da conservação dos suportes documentais, os quais acabaram 
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por fomentar uma compreensão de que as áreas de Arquivologia e de Biblioteconomia são 

“ciências” da informação.  

Nesse contexto, os Cursos de Arquivologia da UFES (1999), UNESP (2003) e UFMG 

(2008) foram gestados e implementados, respectivamente, no Departamento de Ciências da 

Informação (antes Departamento de Biblioteconomia), no Departamento de Ciência da 

Informação (antes Departamento de Biblioteconomia e Documentação), e na Escola de Ciência 

da Informação (antes Escola de Biblioteconomia). Acompanhando esse movimento, o Curso de 

Arquivologia da UFF foi inserido no recém-criado Departamento de Ciência da Informação 

(antes Departamento de Documentação). 

O Curso de Arquivologia da UFES (1999) é um caso particular. No momento de sua 

criação, foi subordinado ao Departamento de Ciências da Informação. Porém, no ano de 2008, 

o referido Departamento de Ciências da Informação foi extinto, sendo constituídos no seu lugar 

o Departamento de Arquivologia e o Departamento de Biblioteconomia. Esse movimento, que 

não compreendemos como um mero ato administrativo, evidencia uma mudança na posição 

sociopolítica, didática e pedagógica do curso quanto à aproximação das áreas de Arquivologia, 

de Biblioteconomia e de Ciência da Informação. 

Na atualidade, somente dois dentre os cinco cursos de graduação analisados estão 

vinculados a Escolas/Departamentos de ensino de Arquivologia, a saber: UNIRIO (Escola de 

Arquivologia) e UFES (Departamento de Arquivologia). Os demais estão subordinados à 

Escolas/Departamentos de Ciência da Informação, sendo eles: UFMG (Escola de Ciência da 

Informação), UFF (Departamento de Ciência da Informação) e UNESP (Departamento de 

Ciência da Informação).  

Vimos, ainda, que a inserção dos cursos de graduação em Departamentos de Ciência(s) 

da Informação foi acompanhado da operacionalização de estruturas curriculares flexíveis 

voltadas ao campo da informação. O primeiro currículo do Curso de Arquivologia da UFES 

(2000-2017) tinha forte influência da área de tecnologia da informação. Os currículos dos 

Cursos de Arquivologia da UNESP (2003-) e da UFMG (2009-) se estruturavam num núcleo 

comum de disciplinas com o curso de Biblioteconomia, orientadas pelos preceitos teóricos-

metodológicos da Ciência da Informação. E o terceiro currículo do Curso de Arquivologia da 

UFF (2007-), também, introduziu o chamado “tronco-comum” disciplinar com o curso de 

Biblioteconomia e Documentação. 

Diante do exposto, sublinhamos que, independentemente da vinculação institucional a 

que o Curso de Arquivologia esteja subordinado ou da aproximação curricular procedida com 

outras áreas do conhecimento, é fato que a classificação praticada nos arquivos possui 
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especificidades que devem ser respeitadas, sob pena de se descontextualizar e desarticular 

conjuntos orgânicos através da aplicação de métodos estranhos a eles. 

Na presente pesquisa se encontra mapeada a trajetória do ensino arquivístico em 

classificação praticado no sudeste do Brasil, ao longo dos últimos quarenta e dois anos, 

sistematizada a partir de uma investigação histórica aprofundada a respeito dos espaços 

institucionais e das estruturas curriculares e programáticas dos cinco cursos de graduação que 

compõem nosso campo empírico. 

Dito isso, esclarecemos que realizamos uma investigação exploratória e pioneira 

calcada na intrínseca relação existente entre o desenvolvimento da classificação (entendida 

como uma função arquivística) e a autonomia científica da Arquivologia, a fim de demonstrar 

a imperiosa necessidade dos currículos dos cursos de graduação em Arquivologia conterem 

disciplinas que se ocupem exclusivamente do aprofundamento histórico, teórico, metodológico, 

conceitual e operacional relativo à classificação operacionalizada nos arquivos, materializando 

as particularidades e as problemáticas que a cercam nos seus programas de ensino. 

E, ainda, elucidamos que essa pesquisa não deve ser compreendida como um fim em 

si mesma, mas antes como uma base que oferece um aporte teórico-metodológico para o 

desenvolvimento de outras pesquisas científicas a respeito da epistemologia da função 

classificação e da história educacional arquivística brasileira. Inclusive, nosso objetivo futuro é 

realizar o mapeamento do ensino da função arquivística classificação à nível nacional, 

evidenciando sua aproximação com outras áreas do conhecimento. 

Por fim, esperando ter contribuído positivamente para o avanço científico do campo 

dos arquivos, no que tange à sua história, epistemologia e educação universitária, concluímos 

essa pesquisa de mestrado. 
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