
Formulário do Projeto de Curso  

 
 

1. Título:  

Procedimentos da Gestão Documental na UFG 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente: Centro de Informação, Documentação e Arquivo - Cidarq 

2.2. Coordenador do curso: Heloísa Esser dos Reis 

2.3. Período de realização: 25 de setembro a 06 de outubro de 2017. 
2.4. Horário: 8h às 12h 
2.5. Carga horária: 40h 
2.6. Local: Câmpus Samambaia – Sala de reuniões do Cidarq 

 

3. Caracterização do público-alvo: 

3.1. Número de vagas: 30 pessoas 
3.2. Público-alvo: servidores docentes e técnico-administrativos das IFES de Goiás 

 

4. Justificativa 

O Cidarq é o órgão responsável pela gestão de documentos na UFG e tem como atribuição orientar 
as unidades e órgãos. Devido a grande demanda por orientação técnica e a pequena quantidade de 
servidores qualificados lotados no Cidarq, o curso se justifica como forma de disseminação do 
conhecimento e possibilidade de alcance das metas 10, 11 e 12 estabelecidas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional, bem como o alcance das  metas do planejamento do Cidarq. 

 

5. Objetivos: 

5.1. Geral 

Capacitar servidores das unidades e órgãos das IFES para atuar nos arquivos, de acordo com as 
normas arquivísticas, possibilitando a melhoria da gestão de documentos arquivísticos em meio 
convencional e digital.  
5.2.  Específicos  
5.2.1 - abordar os conceitos básicos da Arquivologia; 

5.2.2 - trabalhar conteúdos referentes à classificação arquivística; 

5.2.3 - otimizar o acesso às informações instituicionais; 

 

6. Metodologia 

6.1. Modalidade (x) presencial   ( )semipresencial   ( ) a distância 

6.2.  Recursos Didáticos: Aulas expositivas, trabalhos em grupos e atividades práticas. 
 

 

7. Critérios para avaliação da aprendizagem 

7.1. Participação nas atividades em sala. 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0. 

7.3. Frequência mínima de 80% (em ações EaD, computada tanto nas atividades on-line como na 
avaliação presencial ou possíveis encontros presenciais). 
7.4. Atividades avaliativas no decorrer dos módulos. 

 

8. Recursos 



8.1. Equipamentos: internet, notebook, data-show, quadro, caneta apropriada e apagador.   

8.2. Material didático: apostila 

 

9. Conteúdo programático 

Item Horas Período Instrutor 

Módulo 1 – Conceitos Básicos: 
terminologia, Teoria das Três 
Idades, Princípios, Características, 
Gestão de Documentos, Funções 
Arquivísticas, tecnologias 
aplicadas. 
Higienização de acervos: 
procedimentos para higienização 
do ambiente e do material. 

8h 25 e 26/09 
 
 

Heloísa Esser dos 
Reis 

Módulo 2 – Classificação 
Arquivística: conceitos, legislação, 
instrumentos de classificação, 
temporalidade e destinação de 
documentos. 

8h 27 e 28/09 
 
 

Fábio Nascimento 
Sousa  

Módulo 3 – Acesso à Informação: 
Lei de Acesso à Informação, 
transparência ativa e 
transparência passiva e Serviço de 
Informação ao Cidadão.  

4h 29/09 
 
 

Flávio Pereira Diniz 

Módulo 4 – Organização de 
massas documentais: 
identificação, eliminação, 
tranferência, recolhimento, 
métodos de arquivamento. 

12h 02,03 e 04/10 
 
 

Heloísa Esser dos 
Reis 

Módulo 5 – Sistema Eletrônico de 
Informações: autuação, juntada, 
desapensação, desanexação, 
desentranhamento, 
desmembramento, controle de 
tramitação. 

8h 05 e 06/10 
 
 

Fábio Nascimento 
Sousa  

 
 

 
 

 
 
 
 


