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EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino)
Abordar princípios, aspectos teóricos e metodológicos da classificação arquivística.

OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)
Objetivo Geral:
Conhecer os métodos de classificação de informação arquivística para seu pleno acesso.
Objetivos Específicos:
Conhecer os princípios e fundamentos teóricos e metodológicos da classificação arquivística; Aplicar o Código de
Classificação de Documento de Arquivo;
Aplicar método de elaboração de instrumento de classificação arquivística.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I. A Função Classificação
- Origem e evolução da filosofia e da prática de classificação;
- A importância da classificação;
- A classificação de documentos de arquivo.
Unidade II. Teorias para Classificação em Arquivos
- Princípios da classificação
- A classificação como função arquivística
- Diplomática contemporânea para classificação arquivística
Unidade III. Metodologias para Classificação em Arquivos
- Elaboração e análise de Instrumentos de Classificação.
- Classificação e ordenação de documentos de arquivo
- Avaliação de instrumentos de classificação

METODOLOGIA

A disciplina será́ ministrada nos parâmetros do EARTE (Ensino- Aprendizagem Remoto Temporário e
Emergencial). Será́ utilizada uma sistemática de aulas síncronas para interação com os alunos, apresentação
de conteúdo, esclarecimento de dúvidas etc., realização de atividades práticas e as demais horas para
desenvolvimento de atividades assíncronas para estudo de material didático e desenvolvimento de práticas
individuais ou em grupo.
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 Web conferência para as aulas síncronas será́ a Ferramenta Google Meet.
Os conteúdos e práticas implicados na disciplina serão abordados através de:
- Aulas expositivas realizadas durante o horário da disciplina ou previamente gravadas;
- Levantamento de informações a respeito da temática selecionada para exercícios e trabalhos práticos;
- Leitura e discussão de textos da bibliografia básica selecionada a partir da definição da temática a ser
abordada no curso;
- Realização de atividades assistidas pelo professor em sala de aula virtual ou realizadas de forma assíncrona.
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a informação orgânica. Perspectivas em Ciência da Informação, v.16, n.1, p.147-164, jan./mar. 2011.
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/1028/838
SOUSA, Renato Tarciso B. Classificação de documentos arquivísticos: Trajetória de um conceito. Rio de
Janeiro . Arquivística.net (www.arquivistica.net ), v.2, n. 2, p 120-142, ago./dez. 2006.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação do andamento do curso e do desempenho dos alunos ocorrerá durante o desenvolvimento do
curso e envolverá discussões realizadas em aula, atividades individuais e em grupo.
Ao longo da disciplina, serão realizadas 03 (três) avaliações com pesos específicos e que irão gerar notas de
0 a 10 pontos cada, quando entregues dentro do prazo. A nota do semestre será́ calculada da seguinte forma:
Atividade individual 1 = 50% da nota
Atividade individual 2 = 30% da nota
Atividade em grupo = 20% da nota
Caso a média parcial seja maior ou igual a 7,0 o aluno estará́ aprovado.
Caso a média parcial seja menor que 7,0 , o aluno terá́ oportunidade de fazer a prova final. Neste caso, a

prova final terá́ pontuação de 0 a 10, e a média final será́ composta pela média aritmética entre a média
parcial e a prova final.
(média parcial + nota da prova final) / 2 = média final
A avaliação em grupo de conclusão da unidade III está prevista para ocorrer na forma síncrona. As demais
atividades serão assíncronas. No entanto, no decorrer do semestre poderá́ haver mudanças nesta previsão
inicial, com informação prévia regulamentar dos alunos.
CRONOGRAMA
data

conteúdo

horas síncronas

14/06

Aula inaugural e apresentação da disciplina

1h30

21/06

AULA1 - Origem e evolução da filosofia e da prática de classificação

1h30

28/06

AULA2 - A importância da classificação

1h30

05/07

AULA3 - A classificação de documentos de arquivo

1h30

12/07

AULA4 - Princípios da classificação arquivística

1h30

19/07

AULA5 - A classificação como função arquivística

1h30

26/07

AULA6 - Diplomática contemporânea para classificação arquivística

1h30

02/08

AULA7 - Fundamentos para a elaboração de instrumentos de classificação

1h30

09/08

AULA8 - Como classificar e ordenar documentos de arquivos - Parte I

1h30 aula/2h30
exercício

16/08

AULA9 - Como classificar e ordenar documentos de arquivos - Parte II

1h30 aula/2h30
exercício

23/08

AULA10 - Como classificar e ordenar documentos de arquivos - Parte III

1h30 aula/2h30
exercício

30/08

AULA11 - Como avaliar instrumentos de classificação - Parte I

1h30 aula/2h30
exercício

06/09

AULA12 - Como avaliar instrumentos de classificação

Aula assíncrona

13/09

AULA13 - Como avaliar instrumentos de classificação - Parte II

1h30 aula/2h30
exercício

20/09

AULA14 - Como avaliar instrumentos de classificação - Parte III

1h30 aula/2h30
exercício

27/09

AULA15 - Apresentação dos trabalhos de grupo

4h

04/10

AULA16 - Resultado final e encerramento da disciplina

2h

18/10

Prova final

Assíncrona

Alterações no cronograma poderão ocorrer em função da necessidade de adequações no decorrer do
período.
As aulas ocorrerão sempre as 2as feiras, com início as 18h. Serão realizadas 42h de atividades síncronas e
18h de atividades assíncronas. O percentual é de 70% de aula síncrona e 30% de aula assíncrona.
Para fins de comprovação da carga horária assíncrona, os alunos deverão elaborar pequenos
trabalhos/relatórios a partir das dinâmicas propostas durante o curso da disciplina.
OBSERVAÇÃO 1
BIBLIOGRAFIA ADEQUADA PARA O ENSINO NA MODALIDADE E-ART
ARQUIVO NACIONAL. (Brasil). Código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de
documentos relativos as atividades-meio do Poder Executivo Federal [recurso eletrônico]. / -- Dados
eletrônicos
-Rio
de
Janeiro
:
Arquivo
Nacional,
2020.
Disponível
em:
http://siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/Portaria_47_CCD_TTD_poder_executivo_federal
_2020_instr
umento.pdf.
Acesso
em:
jun.2020.
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OBSERVAÇÃO 2
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.

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

