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Usuários da informação arquivística: histórico e peculiaridades. Uso da informação arquivística. Metodologia de estudo de
usuário. 

Ementa:

Objetivos Específicos:

- Compreender a importância do papel do usuário em sistemas de informação orgânica.
 - Identificar os tipos de usuários de sistemas de informação orgânica.
 - Discutir sobre o uso da informação orgânica.
Discutir os aspectos legais inerentes ao uso da informação orgânica pelos usuários.
aspectos legais da classificação, desclassificação e reclassificação do acesso à informação orgânica. Legislação sobre
acesso à informação arquivística.

Conteúdo Programático:
UNIDADE I: CONCEITOS BÁSICOS

&#61692; Histórico e evolução dos estudos de usuários.
&#61692; Usuários: definições e categorização.
&#61692; Tipos de estudo de usos e usuários.

UNIDADE II: METODOLOGIA

&#61692; Metodologias para estudos de usos e usuários.
&#61692; Exemplos de estudos de usos e usuários.

 UNIDADE III: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTUDOS DE USUÁRIOS

&#61692; Planejamento e execução de estudos de usos e usuários.

Será utilizada uma sistemática de aulas teóricas expositivas dialogadas e auxílio de quadro,
pincel e projetor multimídia, sempre buscando a melhor compreensão e estimulando a prática de
pesquisa bibliográfica por parte dos alunos. Desenvolvimento e apresentação de seminários e/ou
trabalhos em grupo, apresentados individualmente em sala de aula.

Metodologia:

A avaliação do andamento do curso e do desempenho dos alunos ocorrerá durante o desenvolvimento do
curso e envolverá discussões realizadas em sala de aula, provas, trabalhos individuais e em grupo.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
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CORRÊA, Luciana Rodrigues; QUIMELLI, Marcia. Estudos de usuários sob enfoque da arquivologia: uma revisão
bibliográfica/documental. Trabalhado de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Arquivologia do Departamento de
Ciências da Informação do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória
ES. 2003.
 LOUSADA, Mariana. Informação Orgânica como Insumo Estratégico para a Tomada de Decisão em Ambientes
Competitivos PPGCI. Marília, 2011. Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-
Graduacao/CienciadaInformacao/Dissertacoes/lousada_m_me_mar.pdf. Acesso em: 28 abr. 2016.
 SILVA, Armando Malheiro da et all. Arquivística: teoria e prática uma ciência da informação. Porto: Afrontamento, 1998.
 NEVES, Dulce Amélia de Brito; ANDRADE, Wendia Oliveira de. Usuários da informação jurídica: quem são e como
funciona o fluxo informacional no âmbito do arquivo da Justiça Federal da Paraíba (JFPB). Biblionline, João Pessoa, v. 8, n.
esp., p. 55-64, 2012.
 CORRÊA, Lucia Helena Miranda. Acesso à memória de domínio e de interesse público das instituições brasileiras:
obscurantismo e opacidade legal-burocrática. Páginas a&b. Porto, n. 6 (série 2), 2010, p. 45-89.
 ______. Usos e usuários imediatos e mediatos de sistemas de informação de arquivo: da visão custodialista: da visão
custodialista: da visão pós-custodialista. Páginas a&b. Porto, n. 7 (série 2), 2011, p. 33-56.

Serão aplicadas 2 provas (P1 e P2), cada uma valendo 10 pontos. Será executado um trabalho em grupo
(TG) valendo 8 pontos. Serão distribuídos 2 pontos de participação (NP) (pontualidade, leitura dos
textos entre outras atividades).
Sendo assim, a média do semestre será dada pela soma das quatros notas e dividida por 3:
Média = (P1 + P2 + TG + NP)/3.
� Alunos com média igual ou superior a 7,0 estarão aprovados e dispensados da prova
final. Os alunos com média inferior a 7,0 deverão realizar a prova final com base em todo
o conteúdo ministrado na disciplina.
� O aluno que alcançar 25% de faltas na carga horária prevista de 60 horas estará
reprovado, sem direito a prova final.
Bibliografia básica:

APLICAÇÃO da lei de acesso à informação em recursos a CGU. Brasília, 2015. Disponível em:
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/2016-2%20-
%20Disciplina%20Usu%C3%A1rio%20e%20uso%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o%20-
%20Aplicacao%20da%20LAI%20em%20recursos%20a%20CGU%20-%2028-04-2016.pdf. Acesso em: 28 abr. 2016.
 ÁVILA, Roberto Fortes de. Além do que se vê: o uso e o pós-uso da informação orgânica arquivística. Brasília: UnB, 2011.
Disponível: http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9480/1/2011_RodrigoFortesdeAvila.pdf. Acesso em: 28 abr. 2016.
 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Legislação arquivística. Rio de Janeiro, [20--?]. Disponível:
ttp://www.conarq.arquivonacional.gov.br/legislacao/coletanea-da-legislacao.html. Acesso em: 29 abr. 2016

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 19/04/2022
Apresentação da disciplina: plano
de aula, processo de avaliação e
instruções gerais.

02 26/04/2022 UNIDADE I:Histórico e evolução
dos estudos de usuários.

03 03/05/2022 UNIDADE I: Histórico e evolução
dos estudos de usuários.

04 10/05/2022 UNIDADE I: Histórico e evolução
dos estudos de usuários.

05 17/05/2022 UNIDADE I: Usuários: definições
e categorização.

06 24/05/2022 FERIADO

07 31/05/2022 UNIDADE I: Tipos de estudo de
usos e usuários.

08 07/06/2022

UNIDADE II: Para além dos
estudos de uso da informação
arquivística: a questão da
acessibilidade.

09 14/06/2022 UNIDADE II: Metodologias para
estudos de usos e usuários.

10 21/06/2022 AVALIAÇÃO (P1)
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Observação:
1. Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer
outra finalidade, sob as penas legais.
2. Alterações poderão ser realizadas a partir das necessidades ocorridas ao longo do desenvolvimento das aulas
atividades,
em consonância com as orientações do docente.
3. Textos extras poderão ser indicados ao longo da disciplina, bem como podem ser apresentados filmes ou outras
tipologias
documentais que não constam neste plano de ensino.
4. Não autorizo a divulgação em qualquer mídia da minha imagem, voz ou produto do trabalho apresentado em aulas

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

11 28/06/2022 UNIDADE III: Estudo de caso

12 05/07/2022 UNIDADE III: Estudo de caso

13 12/07/2022 UNIDADE III: Estudo de caso

14 19/07/2022 UNIDADE III: Estudo de caso

15 26/07/2022 UNIDADE III: Estudo de caso

16 02/08/2022 UNIDADE III: Estudo de caso

17 09/08/2022 AVALIAÇÃO (P2)

18 16/08/2022 Aula de encerramento

19 23/08/2022 PROVA FINAL
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