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Ementa: 

Origem, fundamento, princípios e técnicas. Os tipos e funções dos instrumentos de pesquisa. Normas e 
padrões da descrição arquivística. Prática da descrição arquivística. Políticas de descrição. 

Objetivos Específicos: 
 

• Analisar a tendência normalizadora da descrição arquivística e a importância dessa prática na 
compreensão da atividade como uma função científica. 

• Analisar o lugar que ocupa a descrição arquivística no trabalho de pesquisa e elaboração de instrumentos 
de pesquisa. 

• 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. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - A descrição arquivística como função de pesquisa. 
Unidade 2 - As normas de descrição arquivística: o que são e como se aplicam. 
Unidade 3 - O processo de normalização: a origem da NOBRADE e da norma ISAD(G). Os elementos da 
descrição normalizada. 
Unidade 4 - A descrição arquivística e a NOBRADE na organização de acervos: estudos de caso e plano de 
ação. 



Metodologia: 
 

Serão realizados 15 encontros ao longo do semestre com duração aproximada de 4:00hs. A carga horária 
será distribuída com atividades de estudo dirigido, consulta e leitura de material bibliográfico, resolução 
de exercícios, atividades práticas de análise de documentos, entre outros. 

Os conteúdos e práticas implicados na disciplina serão abordados através de aulas expositivas; bate-papo 
com convidados; levantamento de informações a respeito da temática selecionada para os exercícios; 
leitura e discussão de textos da bibliografia básica selecionada a partir da definição da temática a ser 
abordada no curso; produção de textos e trabalho final de caráter interdisciplinar com produção de 
materiais, plano de ação e análise de instrumentos de pesquisa de arquivos públicos e privados. 

 

Para o desenvolvimento da disciplina será usado uma sala virtual no ambiente virtual de aprendizagem 
Google Classroom (Sala de Aula) / UFES para desenvolvimento da disciplina: 

 

Disponível em <https://classroom.google.com/c/NDkyOTM0MDcwNzc3> 

Neste ambiente serão postados os materiais de aula (slides, áudios, vídeos), atividades (exercícios, 
trabalhos, avaliações), notas, avisos e links etc. 

 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 

A primeira nota (N1) será através de exercícios ao longo do semestre e um trabalho final, apresentado 
sob forma de projeto de descrição de um acervo a ser selecionado pelos grupos a serem formados 
totalizando 10,0 (dez) pontos. 

● Exercícios realizados no semestre (individual ou em grupo) (7,0). 

● Trabalho final (em grupo) (3,0).  

A avaliação será realizada por meio de atividades práticas e exercícios teórico/práticos propostos ao 
longo do semestre. As tarefas deverão ser entregues no prazo estipulado e não serão aceitas fora do 
período agendado. Todas as tarefas deverão ser entregues pelo Google Class. O prazo será de uma 
semana para cada atividade proposta após a aula síncrona. 

A segunda nota (N2) será formada por uma avaliação em formato de prova, sendo individual com o valor 
de 10,0 (dez) pontos, contendo questões dissertativas. 

Sendo assim, a média parcial será a 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, que abordará todo o conteúdo do 
semestre. 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.  
[ (média parcial) + (nota da prova final) ] / 2 = média final. O aluno que alcançar a média 5,0 (cinco) será 
considerado aprovado. 
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Observações: 

1. Os textos disponibilizados durante o curso é exclusivamente para o uso didático na 
disciplina e para fins educacionais. 
2. Alterações poderão ser realizadas a partir das necessidades ocorridas ao longo do 
desenvolvimento das aulas e atividades, em consonância com as orientações do docente. 

3. O aluno que obtiver mais de 25% de faltas (15 faltas, cada dia de aula são contabilizadas 4 
faltas) na carga horária estará automaticamente reprovado sem direito a prova final. Fique 
atento ao número de faltas. Use sua porcentagem de faltas de maneira coerente. 

4. A bibliografia sugerida está sujeita a modificações sempre que houver necessidade. 

Cronograma: 

20/04/2022 - Aula 1-Apresentação do plano de curso. 
27/04/2022 - Aula 2-Unidade 1 
04/05/2022 - Congresso Nacional de Arquivologia 
11/05/2022 - Aula 3-Unidade 1 
18/05/2022 - Aula 4-Unidade 1 
25/05/2022 - Aula 5-Unidade 2 

01/06/2022 - Aula 6-Unidade 2 
08/06/2022 - Aula 7-Unidade 2 
15/06/2022 - Aula 8-Unidade 3 
22/06/2022 - Aula 9 - Unidade 3 
29/06/2022 - Aula 10 - Unidade 3 
06/07/2022 - Aula 11 - PROVA. 
13/07/2022 - Aula 12 - Unidade 4 
20/07/2022 - Aula 13 - Unidade 4 
27/07/2022 - Aula 14 - Unidade 4 
03/08/2022 - Aula 15 – AVALIAÇÃO FINAL 
24/08/2022 - PROVA FINAL 
 

 



 


