
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO  DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
CURSO DE ARQUIVOLOGIA

PLANO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS

        Considerando a publicação da Resolução n. 42/2021/UFSM, que modifica a Resolução

n. 24/2020/UFSM e autoriza a continuidade das ações do ensino no 1º semestre de 2021 por

intermédio do regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), o curso de Arquivologia

prorroga  os  efeitos  do  Plano  de  Estágios  e  Práticas (Norma  para  a  realização  de

disciplinas  do  Curso  de  Arquivologia  mediadas  por  tecnologias  em REDE)  apensado  ao

projeto pedagógico de curso, conforme Processo Eletrônico nº  23081.032639/2020-59, nos

termos dos Art. 2º e 3ª da Portaria MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, que “Dispõe

sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos

educacionais  digitais  para  integralização  da  carga  horária  das  atividades  pedagógicas

enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19”, e dos Art. 2º e 3º da

Portaria MEC n. 1038, de 07 de dezembro de 2020, que “Altera a Portaria MEC nº 544, de 16

de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meio

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria

MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e

sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para integralização

da carga horária das atividades pedagógicas,  enquanto durar a situação de pandemia do

novo coronavírus - Covid-19”.

Não obstante,  a redação do Plano de Estágios e Práticas passa a vigorar  com os

seguintes adendos:

1.  O  Regime  de  Exercícios  Domiciliares  Especiais  visa,  por  meio  de  Tecnologias
Educacionais em Rede,  preservar  as características dos componentes  curriculares,  assim
como a manutenção dos objetivos da aprendizagem e da qualidade no processo formativo.
Esta premissa também aplica-se para as disciplinas que apresentam componentes práticos
em sua carga horária. Destas, considerando o rol de disciplinas do currículo vigente, tem-se a
possibilidade de desenvolvimento das seguintes disciplinas nesta modalidade:

• ARQV0015 Prática em Classificação de Documentos. 
• ARQV0028 Arquivos e Direitos Humanos. 
• ARQV0036 Prática em Arranjo e Descrição Arquivística. 
• ARQV0035 Trabalho de Conclusão de Curso A. 
• DCT1022 Estágio Supervisionado em Arquivologia. 
• DCT1023 Trabalho de Conclusão de Curso. 
• DCT1021 Seminário de Pesquisa II. 
• DCT1018 Projeto de Arquivo.  

As condições de acompanhamento do docente estão garantidas através do contato deste com o corpo



discente, mediado pelas Tecnologias Educacionais em Rede. Ainda, considerando as especificidades

das disciplinas supracitadas,  serão desenvolvidas atividades em plataformas web específicas para

este  fim.  As  formas  de  avaliação  e  metodologia  ficarão  a  critério  do  docente  responsável  pelas

disciplinas, sempre sujeitas aos parâmetros estabelecidos pela legislação e pelo plano de estágios e

práticas, bem como do aval ao plano de ensino específico a ser elaborado pelo professor e analisado

pelo  Colegiado  de  curso.  Em  relação  às  disciplinas  TCC  A  e  TCC,  os  componentes  práticos

presenciais, se existirem, devem ser objeto de plano de atividades a ser aprovado pelo Colegiado do

Curso.
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Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.032742/2021-80
Processo de ato de ajuste de curso de graduação (PPC)
122.2 - Reformulação Curricular

NormalNUP:

Assinaturas

DANILO RIBAS BARBIERO (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

06.09.02.00.0.0 - CURSO DE ARQUIVOLOGIA - CArq

19/04/2021 14:08:47

JOSE MARTINHO RODRIGUES REMEDI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

06.40.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA - DHST

30/04/2021 19:33:22

Código Verificador: 615234

Código CRC: f6c7bc7d

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=615234&crc=f6c7bc7d
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=615234&crc=f6c7bc7d
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=615234&crc=f6c7bc7d

	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	PLANO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	PLANO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS (continuação)

