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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

F/DC - Bacharelado - Cód. 3253 - História e Arquivos 

 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 horas 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas 

Professor(a) Responsável:  

Marcia Eckert Miranda 

 

Contato: 

mmiranda@unifesp.br 

Atividades Assíncronas (Google Sala de Aula código 
da turma em6fnzt) 
Atividades Síncronas 
(https://meet.google.com/lookup/faa7hhlds6) 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º semestre 

Departamentos/Disciplinas participantes: História 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

O estudo da relação entre os métodos e abordagens da História, aprofundando o conhecimento sobre a formação e 
tratamento de acervos documentais arquivísticos e sobre o papel do historiador em instituições que custodiam esses 
acervos. 

ESPECÍFICOS: 

− Capacitar os alunos para saberes que considerem:  
a. compreensão da origem dos acervos, da Arquivologia e dos diferentes tipos de instituições de custódia 

documental, 
b. compreensão dos princípios da Arquivologia e suas implicações na composição e arranjo dos acervos 

permanentes, 
c. reflexão sobre as transformações da História e a sua relação com a constituição de acervos, 
d. reflexão sobre as implicações das novas tecnologias sobre a Arquivística e a pesquisa histórica, 
e. reflexão sobre a relação entre a legislação de acesso e o direito à memória, 
f. reflexão sobre o papel do historiador em instituições de custódia. 

− Capacitar os alunos para participar de projetos de gestão documental e de comissões institucionais de avaliação 
documental. 

− Capacitar os alunos para desenvolver atividades de avaliação, arranjo e elaboração de instrumentos de pesquisa 
em instituições de custódia. 

− Capacitar os alunos para o desenvolvimento de projetos de educação patrimonial em instituições de custódia e 
de atividades curriculares que envolvam acervos documentais. 

EMENTA 

mailto:mmiranda@unifesp.br
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Os arquivos como objeto, espaço de trabalho e de pesquisa e suas relações com a História: documentos e documentos 
arquivísticos; instituições de custódia documental (origens, tipos e processos de constituição de acervos, tratamento, 
público); história dos arquivos e da Arquivística e sua relação com a História; princípios da Arquivologia; arquivos 
permanentes institucionais, arquivos pessoais; políticas de acesso, direito à memória e Direitos Humanos, novas 
tecnologias, novos documentos e a Ciência da Informação; difusão e a ação educativa em arquivos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História, documentos e documentos arquivísticos 
2. Instituições de custódia documental: origens, constituição e tratamento dos acervos, finalidades 
3. Teoria das Três Idades e Ciclo Vital dos Documentos 
4. O Historiador e o processo de avaliação documental.  
5. Arranjo, descrição, conservação e divulgação: o acervo documental e o trabalho do historiador.  
6. Arquivos, direito à memória e direitos humanos: política e a legislação de acesso. 
7. A Arquivologia, a Ciência da Informação e a História frente às novas tecnologias: perspectivas e questões.  
8. Arquivos pessoais: especificidades, formas de tratamento e usos possíveis pelo historiador.  

9. Difusão em instituições de custódia documental: a educação para o patrimônio, o ensino de História, o 
lazer. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
As atividades síncronas serão encontros semanais às terças feiras, com uma hora de duração, com objetivo 
de introduzir conteúdos, orientar atividades e leituras, resolver dúvidas. Essas atividades serão gravadas e 
disponibilizadas para os alunos no ambiente virtual utilizado.  
 

• Atividades Assíncronas: 
As atividades assíncronas serão compostas de leituras de textos selecionados, visualização de vídeos, fóruns 
de discussão e atividades avaliativas. Atividades acessíveis através o Google Sala de Aula História e Arquivos 
(código em6fnzt) 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Os instrumentos de avaliação serão: um mapa mental com o tema “Arquivos, teoria das Três Idades, arranjo 
e descrição”; uma resenha crítica sobre o tema “Arquivos, Direito à Memória e à História” baseado na leitura 
obrigatório e num dos filmes sugeridos, um relatório sobre arranjo e descrição através de pesquisa nos 
instrumentos disponíveis nos sites de instituições arquivísticas indicadas e uma prova escrita.  
Para cada um desses instrumentos será atribuído a nota “cumprido” para o aluno que tiver atingido 60% do 
resultado esperado. A nota final será o resultado da média do cumprimento das atividades propostas. Sendo 
aprovado o aluno que houver cumprido 60% das atividades.  

Bibliografia 

1. BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2006.  

2. BERNADES, Ieda Pimenta. Como avaliar documentos de arquivo. São Paulo: Arquivo do Estado de São 
Paulo, 1998. (Como fazer, 1). Disponível em: 
<http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/isad_g_2001.pdf >. 

3. CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD(G): Norma geral internacional de descrição 
arquivística: segunda edição, adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, Suécia, 19-22 
de setembro de 1999, versão final aprovada pelo CIA. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2000. 
Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/ISDF%20ATUAL.pdf>  

4. COSTA, Célia. O Arquivo Público do Império: o legado absolutista na construção da nacionalidade. 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 14, n. 26, 2000. pp. 217-231. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2123>. 

https://classroom.google.com/u/3/c/MTMzMzI3MDk5OTkz
http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/isad_g_2001.pdf
http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/ISDF%20ATUAL.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2123
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5. FRANTINI, Renata. Educação Patrimonial em Arquivos. Histórica: Revista Eletrônica do Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, n. 34, 2009. Disponível em: 
<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao34/materia05/texto05.p
df>. 

6. HEYMANN, Luciana. Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos pessoais e 
o caso Filinto Muller. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 19, 1997. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2041/1180>. 

7. JARDIM, José Maria. A Invenção da memória nos arquivos públicos. Ciência da Informação. v. 25, n. 
2, 1995. Disponível em: http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/659.  

8. JOFFILY, Mariana. Direito à informação e direito à vida privada: os impasses em torno do acesso aos 
arquivos da ditadura militar brasileira. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 25, n. 49, pp. 129-148, 
jan.-jun., 2012. 

9. KOYAMA, Adriana Carvalho. Acervos documentais on-line, práticas de memória e experiências 
educacionais. ACERVO, Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, p. 74-88, JUL./DEZ. 2016.  

10. LE GOFF, Jacques. História e memória. 4ª ed. Campinas: Unicamp, 1996. 
11. QUINTANA, Antonio González et. alli. Políticas archivísticas para la defensa de los Derechos Humanos. 

Revista Andaluza de Archivos. Nº 5. jan.-jun., 2012. p. 213-224. Disponível em: 
<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/
numeros/Numero_5/Galeria/03_05_13_GONZALEZ.pdf>.  

12. TOGNOLI, Natália Bolfarini; GUIMARÃES, José Augusto Chaves. Arquivística Pós-Moderna, 
Diplomática Arquivística e Arquivística Integrada: novas abordagens de organização para a construção 
de uma disciplina contemporânea. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Rio 
de Janeiro, 25 a 28 de outubro de 2010. Disponível em: 
<https://brapci.inf.br/index.php/article/view/0000010474/63ed50d8c90f8dfa9ae7248021c13065>. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Marcia Eckert 
Miranda 

História Doutora 40H DE 60H semestre 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas 
 

Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

04/08 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

Teoria das três idades e sua afinidade com os métodos da História 
1. Encontro síncrono reencontro, orientações e revisão de conceitos  
2. Leitura do texto indicado  

BELLOTTO, 2006. Capítulo 1 (pp. 23-34) e Capítulo 6 (pp. 113-124). 
3. Aula expositiva e discussão.  
4. Divulgação da Avaliação 1 

 
1 – 0 h 
2 – 2 h 
3 – 1 h 
4 – 0 h  

11/08 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 

Políticas e estratégias de guarda e descarte de documentos em 
instituições públicas e privadas: o papel do historiador 

1. Leitura do texto indicado  

 
 

1 – 3h 

http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao34/materia05/texto05.pdf
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao34/materia05/texto05.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2041/1180
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/659
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_5/Galeria/03_05_13_GONZALEZ.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_5/Galeria/03_05_13_GONZALEZ.pdf
https://brapci.inf.br/index.php/article/view/0000010474/63ed50d8c90f8dfa9ae7248021c13065
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às 15:30; noturno 
19:30 às 20:30) 

JARDIM, 1995; COSTA, 2000. pp. 217-231. 
2. Aula expositiva e discussão do texto. 

2 – 1 h 

18/08 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

Arranjo: o acervo documental e o trabalho do historiador. 

1. Leitura do texto indicado  
2. BELLOTTO, 2006. Capítulo 7, (pp. 127-134), Capítulo 8 (pp. 135-145) e 

Capítulo 9 (pp. 147-160). 
3. Aula expositiva e discussão. 

 
1 – 3 h 
2 – 1 h 

25/08 Data limite para entrega da Avaliação 1  5h 

25/08 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

Descrição: o acervo documental e o trabalho do historiador 
1. Leitura do texto indicado  

BELLOTTO, 2006. Capítulo 11 (pp. 173-178), Capítulo 12 (pp. 179-218) 
e Capítulo 13 (pp. 219-226); Conselho Internacional de Arquivos, 2000. 

2. Aula expositiva e discussão. 
3. Divulgação da avaliação 2 

 
1 – 3h 
2 – 1 h 
3 – 0 h 

01/09 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

Políticas e estratégias de guarda e descarte de documentos em 
instituições públicas e privadas: o papel do historiador.   

1. Leitura do texto indicado  
LE GOFF, 1996. Capítulo Documento/Monumento. pp. 535-549; 
LOPEZ, André Porto Ancona. Documento e História. In: MALERBA, 
1996. pp. 15-36. 

2. Aula expositiva e discussão. 

 
 

  1 – 4h 
2 – 1 h 

 

08/09 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

Arquivos e direito à memória: os “arquivos sensíveis” e a legislação de 
acesso 
1. Leitura do texto indicado  

QUINTANA, 2012. p. 213-224 
2. Aula expositiva e discussão. 
3. Divulgação da avaliação 3 

 
 

1 – 3 h 
2 – 1 h 
3 – 0 h 

15/09 Data limite para entrega da Avaliação 2 5h 

15/09 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

A Arquivologia como Ciência da Informação, novas perspectivas e 
questões 
1. Leitura do texto indicado  

TOGNOLI; GUIMARÃES, 2010; SANTANA; MUGICA, 2009.  
2. Aula expositiva e discussão. 

 
 

1 – 4h 
2 – 1 h 

22/09 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

Arquivos pessoais: especificidades, formas de tratamento e usos 
possíveis pelo historiador 

1. Leitura do texto indicado  
HEYMANN, 1997.   

2. Aula expositiva e discussão. 
3. Divulgação da avaliação 4 

 
 

1 – 2h 
2 – 1 h 
3 – 0 h 

22/09 Data limite para entrega da Avaliação 3.  

29/10 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

O historiador como mediador entre os acervos arquivísticos e a memória 
social 
1. Leitura dos textos indicados  

FRANTINI, 2009;  
KOYAMA, 2016, p. 74-88  

2. Aula expositiva e discussão 

 
 

1 – 3h 
2 – 1 h 

06/10 Data final para entrega da avaliação 4 6 h  



                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

              ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                              
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

13/10 
(Google Meet 

vespertino - 14:30 
às 15:30; noturno 

19:30 às 20:30) 

Retorno das avaliações, avaliação da uc, divulgação dos resultados finais 0 h 

Total de horas em ADE 52h* 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

*Observação: o número de horas indicado refere-se a um exemplo de Unidade Curricular de 60h, com 
duas aulas presenciais (8h) cumpridas antes da suspensão do calendário acadêmico em 16/03/2020. 
 
 


