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ESTÁGIO SUPERVISIONADO

CRÉDITO

CARGA HORÁRIA
TOTAL

7

180

ARV12943

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
EXERCÍCIOS
PRÁTICOS
LABORATÓRIO
60h
60h
60h

EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino)
Prática em técnicas e métodos arquivísticos

OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)
Geral
Oferecer aos futuros profissionais da informação a oportunidade do contato direto com a prática arquivística,
mediada pelos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula.
Específicos
– Capacitar o aluno para conviver, compreender, analisar e intervir na realidade de sua formação profissional; –
Complementar a formação acadêmica;
– Permitir o desenvolvimento das atividades realizadas em unidades de informação arquivísticas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (Arquivologia).
Unidade II
Concretização do Trabalho de Conclusão de Curso: O TCC será concretizado por meio de versão escrita, formatado
de acordo com as normas de apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), em vigor na época, para texto monográfico ou artigo acadêmico.

METODOLOGIA
No decorrer da disciplina estão previstos atendimentos individuais e coletivos que objetivam instruir os
alunos
quanto ao preenchimento de relatórios. A disciplina será ministrada nos parâmetros do EARTE (EnsinoAprendizagem Remoto Temporário e Emergencial). Será utilizada uma sistemática de encontros síncronos
para interação com os alunos, em atendimentos individuais e coletivos, visando a instrução dos alunos,
esclarecimento de dúvidas etc. .

A plataforma usada para a disponibilização de atividades e recursos como notas de aulas, material didático,
atividades individuais ou em grupo etc., serão disponibilizados na Plataforma Google Sala de Aula/Ufes e a
Ferramenta de Webconferência para as aulas síncronas será a Ferramenta Google Meet.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O processo de avaliação será realizado da seguinte forma:
*Será constituída uma banca com três avaliadores, presidida pelo professor orientador.
**O resultado final da avaliação do TCC será a média aritmética final das avaliações atribuídas pelos
membros da banca examinadora, que poderá variar de zero a dez pontos.
CRONOGRAMA
A disciplina não tem horário definido. O cronograma e o desenvolvimento da disciplina devem observar os
parâmetros do EARTE (Ensino- Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial) e serão estabelecidos em
conjunto com os discentes
OBSERVAÇÃO 1
1.Não autorizo a divulgação em qualquer mídia da minha imagem, voz ou produto do trabalho apresentado
em aulas síncronas ou assíncronas em qualquer material que não seja especificamente para fins educacionais,
culturais e formativos da disciplina.

2. É VEDADA a reprodução das aulas eventualmente gravadas sem a autorização expressa do professor e
dos alunos participantes.
3. Os textos disponibilizados durante o curso são exclusivamente para o uso didático na disciplina e para
fins educacionais.
4.As aulas síncronas no Google Meet terão presença aferida e poderão ser gravadas para utilização restrita
aos fins a que se destina, facultando-se ao aluno seu direito de não ter sua imagem gravada ou filmada,
mediante expressa manifestação.
5.Alterações poderão ser realizadas a partir das necessidades ocorridas ao longo do desenvolvimento das
aulas e atividades, em consonância com as orientações do docente.

OBSERVAÇÃO 2

VERMELHO = O que não pode ser alterado.
AZUL = Inclusões para modalidade EART
PRETO = Dados relativos ao docente e a disciplina

