
Orientações e recomendações para a matrícula de alunos  

novos e em transição curricular.  

 

Primeiro semestre de 2020.  



Estimado(a) aluno(a)! 

O novo currículo do nosso curso estará vigente a partir do primeiro semestre de 2020. 

 

As disciplinas cursadas no 2º semestre de 2019 poderão ser aproveitadas a partir 
de janeiro de 2020 via portal do aluno. Recomendamos que as solicitações de 

aproveitamento de disciplinas sejam feitas antes do período de matrícula.  

 

Leia com atenção as orientações para a realização da matrícula.  



Se você tem uma dúvida específica sobre disciplina(s) atrasada(s) ou que pode(m) ser 
aproveitada(s), entre em contato na maior brevidade com a coordenação do curso, pois 

também estamos fazendo este levantamento de disciplinas para as próximas ofertas.  

Importante:  

Sobre as solicitações de quebra de pré-requisito: deverão ser dirigidas ao colegiado do 
Curso de Arquivologia por meio de documento impresso, assinado pelo aluno, com 

justificativa fundamentada. As solicitações deverão ser entregues na secretaria do 
curso e serão analisadas em reunião do referido colegiado em março de 2020.  

A coordenação do Curso de Arquivologia e o Departamento de Arquivologia desejam a 
todos(as) que 2020 seja um ótimo ano de estudos!  

 

Prof. Danilo Barbiero 

Prof. Sérgio Lampert 

Prof. André Cordenonsi  



Dias, horários e docentes das disciplinas: 

 

Fanpage do Curso de Arquivologia 

Página do Curso de Arquivologia 

Mural do Curso de Arquivologia 



 

 

 

1º semestre do Curso de 
Arquivologia (março/20): 

 

OBS: com orientações adicionais 
para alunos que ingressaram em 

2018 e 2019.  



2º semestre Disciplina ofertada 

(1º/2020).  

Currículo  Observações 

(1) ARQV 0004 Noções 

introdutórias de história para 

a Arquivologia  

Currículo novo (2020).   Alunos que não passarão pela transição 

curricular com HST139 Introdução ao 

Estudo da História PENDENTE: matriculem-

se em ARQV 0004 para solicitação de 

aproveitamento.  

(2) ARQV 0001 Introdução ao 

estudo da Arquivologia A  

Currículo novo (2020).   

(3) COM 1220 Introdução à 

Comunicação A 

Currículo novo (2020).   

 

(4) ARQV 0013 Metodologia 

da Pesquisa A  

Currículo novo (2020).   

 



2º semestre Disciplina ofertada 

(1º/2020).  

Currículo  Observações 

(5) ARQV 0003 Linguagens 

Documentárias  

Currículo novo (2020).   

(6) ARQV 0002 Introdução ao 

estudo da Informação  

Currículo novo (2020).   

(7) ARQV 0005 Introdução à 

Gestão eletrônica de 

documentos  

Currículo novo (2020).   

 

Alunos que não passarão pela transição 

curricular com DCT1006 Banco de Dados 

aplicados à Arquivística PENDENTE: 

matriculem-se em ARQV 0005 para 

solicitação de aproveitamento (mais indicada) 

ou ARQV 0027 Preservação Digital A.   

 

Alunos que ingressaram em 2018 e 2019 

deverão fazer esta disciplina ou pedir 

aproveitamento em DCT1051.  



 

 

 

3º semestre do Curso de 
Arquivologia (ingressaram em 

março/19): 



2º semestre Disciplina ofertada 

(1º/2020).  

Currículo  Observações 

(1) STC Estatística para a 

Arquivologia  

Currículo anterior (2004).  - Última oferta do Departamento de 

Estatística para o Curso de Arquivologia. 

A disciplina será ministrada pelo Prof. 

Adriano.  

- Verifique as orientações sobre 

sistemática de adaptação curricular.  

(2) ARQV 0017 Diplomática B  Currículo novo (2020).   Para os alunos que cursaram, no 2º/2019, a 

disciplina DCT1020 Diplomática.  

(3) ARQV 0018 Paleografia A Currículo novo (2020).   

 

(4) ARQV 0013 Metodologia 

da Pesquisa A  

Currículo novo (2020).   

 



2º semestre Disciplina ofertada 

(1º/2020).  

Currículo  Observações 

(5) ARQV 0014 Lógica para 

Ciências Sociais  

Currículo novo (2020).   

 

Alunos que não passarão pela transição 

curricular com CTB1015 Noções de 

Contabilidade PENDENTE: matriculem-se 

em ARQV 0014 para solicitação de 

aproveitamento.  

 

(6) ARQV 0016 Gestão de 

Arquivos  

Currículo novo (2020).   

(7) ARQV 0015 Prática em 

Classificação de Documentos  

Currículo novo (2020).   

 



 

 

 

5º semestre do Curso de 
Arquivologia (ingressaram em 

março/18): 



2º semestre Disciplina ofertada 

(1º/2020).  

Currículo Observações 

(1) ARQV 0021 Preservação e 

Conservação de Documentos  

Currículo novo (2020).   

(2) ARQV 0027 Preservação 

Digital A  

Currículo novo (2020).   

(3) ARQV 0030 Políticas 

Públicas e Legislação 

Arquivística  

Currículo novo (2020).   

 

(4) DCT 1017 Seminário de 

Pesquisa I  

Currículo anterior (2004).  

 

Específica para alunos que não passarão 

pela transição curricular, que reprovaram 

em DCT 1017 ou farão a disciplina pela 

primeira vez.  

 



2º semestre Disciplina ofertada 

(1º/2020).  

Currículo Observações 

(5) ARQV 0025 Arranjo em 

Arquivos  

Currículo novo (2020).   Alunos que não passarão pela transição 

curricular com Arranjo e Descrição de 

Documentos I PENDENTE: matriculem-se 

em ARQV 0025 para solicitação de 

aproveitamento.  

(6) DCT 1018 Projeto de 

Arquivo  

Currículo anterior (2004).  Específica para alunos que não passarão 

pela transição curricular e que farão a 

disciplina pela primeira vez.  

 

(7) ARQ 0029 Usuários de 

Arquivos  

Currículo novo (2020).   

 



 

 

 

7º semestre do Curso de 
Arquivologia (ingressaram em 

março/17): 



2º semestre Disciplina ofertada 

(1º/2019) 

Currículo  Observações 

DCT1014 Trabalho de 

Conclusão de Curso  

2004 Específica para alunos 

que não passarão pela 

transição curricular e que 

farão a disciplina pela 

primeira vez.  
 

DCT1022 Estágio 

Supervisionado em 

Arquivologia  

2004 Específica para alunos 

que não passarão pela 

transição curricular, que 

reprovaram em DCT 1017 

ou farão a disciplina pela 

primeira vez.  
 



 

 

 

Outras disciplinas ofertadas: 



2º semestre Disciplina ofertada Currículo Observações 

DCT 1037 Seminário de 

Pesquisa  

 

Currículo anterior (2004).  
 

Disciplina Complementar de 

Graduação com 30h, diferente de 

DCT1017 Seminário de Pesquisa I.  

 

Dirigida/recomendada para alunos 

que já cursaram Metodologia da 

Pesquisa/necessitam horas em DCG 

para integralização.  



Adaptação Curricular 

 

Dúvidas: coordenação.  



“Os alunos que já tiverem concluído, no mínimo, 55% da carga horária 

em disciplinas obrigatórias no currículo vigente (2004), concluirão o 

curso no mesmo e não haverá alteração de disciplinas e de previsão de 

formatura.” 

 

Verifique esta porcentagem após o encerramento do 2º semestre de 2019.   

 

 

Readaptação Curricular  



Matriz do novo currículo do 

Curso de Arquivologia  

(a partir de 2020) 



Matriz do novo currículo 



Dúvidas 

curdodearquivologiadaufsm@gmail.com 

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

 

Secretaria e Coordenação do Curso de Arquivologia.   
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