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EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino)
Paleografia: conceituação e ciências afins. Evolução de materiais e instrumentos de escrever. Sistemas de
escrita,  abreviaturas  usuais  e  especiais.  Análise  e  transcrição  de  documentos.  Diplomática:  noções,
aplicabilidade aos arquivos. Os documentos e suas partes: protocolo, texto, e escatocolo. Modo de tradição
dos documentos: original, cópias e categorias intermediárias. Tipologia documental.

OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)
Capacitar  o  aluno  para  a  realização  de  transcrições  paleográficas;  executar  a  análise  diplomática  de
documentos; realizar a identificação tipológica de documentos arquivísticos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: DIPLOMÁTICA
 História da Diplomática
 O documento diplomático
 Gênese e tradição documental
 Análise Diplomática e Tipológica

UNIDADE II: PALEOGRAFIA
 Conceituação
 Materiais e instrumentos de escrever
 A escrita através da História
 Transcrição de documentos: regras e prática

METODOLOGIA
A disciplina  será  desenvolvida  intercalando  a  sistemática  de  aulas  teóricas  expositivas  dialogadas,  com
auxílio de quadro branco e projetor multimídia, e a realização de atividades orientadas (individuais e em
grupo) para a sistematização e fixação do conteúdo abordado, buscando a melhor compreensão e estimulando
a prática de transcrição paleográfica e a análise tipológica e diplomática de documentos. Algumas atividades
serão  realizadas  à  distância,  com  a  utilização  do  Portal  do  Professor  para  orientações  devidas,  não
ultrapassando 20% da carga horária total (6h).  
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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 duas provas.

Estão planejadas  duas  notas  por  semestre,  N1,  N2,  respectivamente.  As notas  serão  formadas  por  duas
provas escritas. A primeira prova consistirá em questões objetivas e discursivas. A segunda prova consistirá
na transcrição paleográfica de documentos.

Sendo assim, a média parcial do semestre será dada pela média aritmética das duas notas, a saber:

Média parcial = (N1 + N2 )/2

Caso a média parcial seja maior ou igual a 7,0  o aluno estará aprovado.
Caso a média parcial seja menor que 7,0 (média parcial) o aluno terá oportunidade de fazer a prova final.
Neste caso, a prova final terá pontuação de 0 a 10, e a média final será composta pela média aritmética entre
a média parcial e a prova final. Caso a média final for maior do que 5.0, o aluno estará aprovado. Caso
contrário, o aluno estará reprovado.

[ (média parcial)  +  (nota da prova final) ]  / 2  = média final

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serão indicados textos extras para o aprofundamento das discussões propostas nas Bibliografias Básica e
Complementar.
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