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1. Apresentação 

O Curso Básico de Arquivo se constitui uma ferramenta fundamental ao universitário quanto a ter acesso 

aos aspectos gerais para a organização de acervos documentais textuais, sonoros e visuais, 

proporcionando desta forma que os alunos dos cursos das Ciências Sociais, representantes de 

movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, ONG”s tenham acesso a documentos valiosos para a 

pesquisa  e/ou reivindicações trabalhista. 

Por outro lado, o desenvolvimento de atividades desta natureza também contribui para qualificar os 

cursistas nas técnicas atinentes a arquivista, especialmente aqueles alunos que exerçam ou venham a 

exercer no âmbito da UFAC ou fora dela, atividades de estágio que exija conhecimentos gerais quanto 

a métodos de arquivamento, a medida que o documento é gerado para atender uma necessidade 

administrativa, vencida esta etapa passa a ser essencial do ponto de vista do valor probatório ou como 

informação para a produção de conhecimentos. Portanto, coligir, armazenar, classificar, selecionar e 

disseminar a informação, na atualidade é uma necessidade que atende a diversos fins. 

2. Objetivo: 

Capacitar os alunos cursistas quanto aos conhecimentos básicos da arquivistica, destacando a sua 

importância para a administração, a cultura e a História. 

3.  Das inscrições. 

3.1 As inscrições ocorrerão no período de 30.01 a 13.02 de 2017, através do encaminhamento da 

Ficha de Inscrição (Anexo Único), devidamente preenchida, pelos e-mails: cfch@ufac.br e/ou 

jdouradoac@gmail.com. 

3.2 A ordem de classificação será de acordo com a ordem de inscrição, observando a correção dos 

dados exigidos na Ficha de Inscrição e o cumprimento do prazo estabelecido. 

4. Requisitos para inscrição 

Preencher a Ficha de Inscrição e enviá-la através dos e-mails: cfch@ufac.br e/ou 

jdouradoac@gmail.com. 

5. Público Alvo 

O público alvo tem uma composição diversificada, tendo em vista que comporta universitários, 

alunos do ensino médio e membros de movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos, além 

de funcionários públicos, especialmente da UFAC.  

6. Das vagas 

6.1 Serão oferecidas cinquenta vagas. 

7. Local, dias e horários das aulas, período de duração do Curso e carga horária 

O Curso será ministrado na Sala Ambiente do Bloco Walter Félix I, nas 5ªs e 6ªs feiras, no horário 

das 15h00 às 19h00, no período de 16.02 à 06.04.2017, com uma carga horária de 60 horas/aula. 
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