


Estimado(a) aluno(a)! 

Vamos iniciar a transição curricular no próximo semestre (2º/19). O novo currículo do 
nosso curso estará vigente a partir de 2020. Com o objetivo de não sobrecarregarmos 
professores, estudante e TAEs, vamos ofertar algumas disciplinas a partir do segundo 

semestre/19.  

Assim, vocês poderão cursar estas disciplinas e solicitar o aproveitamento a partir do 
1º semestre/20, reduzindo possíveis sobrecargas nas atividades acadêmicas.  

Leia com atenção as orientações para a realização da matrícula. Dúvidas, contate a 
secretaria e a coordenação do Curso de Arquivologia.  

Prof. Danilo Barbiero 

Prof. Sérgio Lampert 

Prof. André Cordenonsi  



Dias e horários das disciplinas: 

 

Fanpage do Curso de Arquivologia 

Página do Curso de Arquivologia 

Mural do Curso de Arquivologia 



Atenção 
 

Clique no semestre 

correspondente/situação ao 

lado para orientações quanto a 

matrícula:  

1. Ingressei no curso em março/17 

2. Ingressei no curso em março/18 

3. Ingressei no curso em maço/19 

 

4. Ingressei no curso e tenho 

disciplinas atrasadas. 

 

5. Reingresso/outra situação.   



 

 

 

Verifique, com atenção, as 
disciplinas ofertadas para cada 
semestre do Curso bem como o 
campo “observações”.  



 

 

Orientação para os(as) 
alunos(as) que estão indo para o 

2º semestre do Curso de 
Arquivologia (ingressaram em 

março/19): 



2º semestre Disciplina ofertada 

(2º/2019).  

APROVEITAMENTO e 

Correspondência no 

currículo novo (2020) 

Observações 

(1) DCT1019 Ética e 

Legislação Arquivística (turma 

11) 

Ética Arquivística (2º  

semestre)  

(2) DCT1027 Redação de 

Documentos Oficiais 

Leitura e Produção Textual 

(1º semestre) 

(3) DCT1026 Genealogia e 

Heráldica 

Formação Social do Brasil 

(2º  semestre)   

Alunos de outros semestres 

poderão cursar a DCT1026 e 

aproveitá-la como HST238 História 

Social do Brasil.  

(4) DCT1051 Bases da GED e 

suas linhas de pesquisa 

Introdução à Gestão 

Eletrônica de Documentos 

(1º semestre) 



2º semestre Disciplina ofertada 

(2º/2019) 

APROVEITAMENTO e 

Correspondência no 

currículo novo (2020) 

Observações 

(5) DCT1020 Diplomática 

(turma 11).   

Diplomática A (2º  

semestre)  

Alunos de outros semestres 

poderão cursar a DCT1020.  

 

(6) DCT1031 Processamento 

estruturado de documentos 

Classificação de 

Documentos (2º semestre).  

Alunos de outros semestres 

poderão cursar DCT1031 e 

aproveitá-la como DCT1002 

Fundamentos da Arquivística.  

(7) COM122 Introdução à 

Comunicação  

Introdução à Comunicação 

(1º semestre).  



 

 

Orientação para os(as) 
alunos(as) que estão indo para o 

4º semestre do Curso de 
Arquivologia (ingressaram em 

março/18): 



2º semestre Disciplina ofertada 

(4º/2019) 

APROVEITAMENTO e 

Correspondência no 

currículo novo (2020) 

Observações 

(1) DCT1019 Ética e 

Legislação Arquivística (turma 

12)  

Ética Arquivística (2º  

semestre)  

(2) DCT1027 Redação de 

Documentos Oficiais 

Leitura e Produção Textual 

(1º semestre) 

(3) DCT1022 Paleografia Prática em Paleografia (4º  

semestre)   

(4) DCT1010 Metodologia da 

Pesquisa  

Metodologia da Pesquisa A 

(3º semestre) 



2º semestre Disciplina ofertada 

(4º/2019) 

APROVEITAMENTO e 

Correspondência no 

currículo novo (2020) 

Observações 

(5) DCT1051 Bases da GED e 

suas linhas de pesquisa 

Introdução à Gestão 

Eletrônica de Documentos 

(1º semestre) 

(6) DCT1020 Diplomática 

(turma 12)  

Diplomática A (2º  

semestre)  

Alunos de outros semestres 

poderão cursar a DCT1020.  

(7) DCT1025 Documentação 

Áudio Visual 

Documentos Arquivísticos 

Digitais (2º  semestre)  

 

 

 

Alunos de outros semestres 

poderão cursar DCT1025 e 

aproveitá-la como DCT1011 

Processamento da Informação 

Digital.  

(8) DCG Direitos Humanos e 

Arquivos 

Arquivos e Direitos 

Humanos (5º semestre).  



 

 

Orientação para os(as) 
alunos(as) que estão indo para o 

6º semestre do Curso de 
Arquivologia (ingressaram em 

março/17): 



2º semestre Disciplina ofertada 

(6º/2019) 

APROVEITAMENTO e 

Correspondência no 

currículo novo (2020) 

Observações 

DCG1033 Perspectivas Profissionais 

do Arquivista 

Arquivista e Mercado de 

Trabalho (6º semestre).  

Estudantes do 2º e 4º 

semestres poderão cursar 

DCG1033 e aproveitá-la 

como Arquivista e Mercado 

de Trabalho.  

DCT1021 Seminário de Pesquisa II -- 

DCT1018 Projeto de Arquivo -- 

DCT1016 Reprografia  -- 

DCT1020 Diplomática (turma 13) -- 



2º semestre Disciplina ofertada 

(6º/2019) 

APROVEITAMENTO e 

Correspondência no 

currículo novo (2020) 

Observações 

DCT1014 Referência e Difusão em 

Arquivos  



 

 

 

Outras disciplinas ofertadas: 



2º semestre Disciplina ofertada 

(6º/2019) 

APROVEITAMENTO e 

Correspondência no 

currículo novo (2020) 

Observações 

DCT1014 Trabalho de 

Conclusão de Curso  

-- 

DCT1022 Estágio 

Supervisionado em 

Arquivologia  

-- 



Matriz Curricular atual do 

Curso de Arquivologia 



Matriz atual 



Matriz atual 



Matriz do novo currículo do 

Curso de Arquivologia  

(a partir de 2020) 



Matriz do novo currículo 

Arquivista e 

Mercado de 

Trabalho  



Dúvidas 

curdodearquivologiadaufsm@gmail.com 

https://www.facebook.com/arquivologiaufsm/ 

 

Secretaria e Coordenação do Curso de Arquivologia.   

mailto:curdodearquivologiadaufsm@gmail.com
mailto:curdodearquivologiadaufsm@gmail.com
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