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PLANO DE ENSINO 2018.2  

  

1- IDENTIFICAÇÃO Disciplina: CIN7125  Estágio Supervisionado I   
Carga Horária: 144 H/A - 8 créditos (2 teóricos = 36h/a e 6 práticos = 108h/a)   
Oferta: 8ª fase do Curso de Graduação em Arquivologia   
Pré-Requisito: CIN7125 Estágio Supervisionado I  
PROFESSORA: Eliana Maria dos Santos Bahia (eliana.maria@ufsc.br)  
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO: Página: http://cinestagio.ufsc.br/                                               
Contato: arquivologia.estagios@contato.ufsc.br  
  

EMENTA: Plano de atividades. Prática supervisionada em arquivos correntes e intermediários de 

unidades de informação e documentação arquivísticas credenciadas na universidade.  

2 OBJETIVOS:  

2.1 Objetivos Gerais   

2.1.1 Favorecer o relacionamento entre o conteúdo teórico-prático do Curso de Arquivologia e as 

práticas arquivísticas. Desenvolver o senso crítico, fundamentado em análise de textos pertinentes às 

áreas de atuação da unidade de informação e documentação arquivística e a realização de atividades 

práticas de conformidade com teorias dos diversos campos do conhecimento de arquivologia.  

2.2 Objetivos Específicos:  

2.2.1 Analisar no local de estágio, os serviços prestados no campo de coleta, organização e 

disseminação da informação em função do campo de especialização a que o mesmo se destina;   

2.2.2 Selecionar bibliografia para fundamentar as atividades a serem executadas no estágio;   

2.2.3 Planejar as atividades de estágio;  

 2.2.4 Realizar as atividades arquivísticas relacionadas ao conteúdo programático adquirido e outras 

resultantes de adaptações feitas para atender as necessidades da Unidade de Informação e 

documentação arquivística na qual se realiza o estágio;   

2.2.5 Apresentar, no relatório, proposta de inovação em tecnologias, instrumentos, técnicas e 

métodos na gestão da documentação arquivística.  

  

  



3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

3.1 Atividades práticas de Arranjo, Descrição e Publicação, Conservação e Referência;  

3.2 Tópicos especiais: serviços convencionais e novas tecnologias aplicadas ao arquivo permanente;  

3.3 Experiências em organização, planejamento de serviços e produtos informacionais e documentais 

no arquivo permanente;  

3.4  Elaboração do relatório de estágio.  

4 METODOLOGIA  

4.1  Plano de ação para o estágio obrigatório;   

4.2  Exposição dialogada;   

4.3 Trabalhos práticos executados em Arquivos Correntes e Intermediários;   

4.4 Seminários, palestras e leitura de textos.   

5 AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada por meio do cálculo da média simples das notas dos seguintes itens: 

 5.1  Plano de estágio;  

5.2  Relatório do estágio – nota composta pela média de:  

a) Avaliação do bibliotecário supervisor;  

b) Avaliação do professor orientador; 

c) Avaliação da professora da disciplina; 

 5.3  Frequência nas aulas, seminários e palestras;  

5.4  Seminário final de estágio.  

Observação:  

1. Essa disciplina não permite recuperação, sendo necessário atender todos os requisitos do item 5 

e mais de 75% de frequência.  

2. Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às aulas (Art. 

69, inc. 4, Resolução 017/CUn/97).  

  

 

 

 



 6    CRONOGRAMA (poderá sofrer alterações) MÊS DIA CONTEÚDO C/H   

Agosto/ dia 

02/08/2018 -  Recepção Profa. Bahia 02 hora/aula 

- Apresentação e leitura do Plano de Ensino.  - Orientações gerais sobre o estágio: plano de 

atividades, relatório de estágio, instituições concedentes. –  

SIARE - http://www.siare.ufsc.br/ - 

 Regulamento de Estágio do Curso.  

 http://cinestagio.ufsc.br/legislacao/  

09/08/2018 – carga horaria -2 horas/aula 

- Elaboração do Plano de Estágio (com seu supervisor e orientador) http://cinestagio.ufsc.br/estagio-

obrigatorio-arquivologia/ - 

 Cadastramento e preenchimento do estágio no SIARE. http://www.siare.ufsc.br/siare-estudante/  

16/08/2018 

 Estagio in loco para suprir as dúvidas. 

23 e 30/08/2017   

 Estagio in loco para suprir as dúvidas. 

Setembro/dia 06 a 27/09/2018 

Atendimento sobre o estágio e plano de estágio 

 Entregar plano de estágio  até dia 27/09/2018. 

  Outubro/ dia 04 a 25/10/2018 

Estagio in loco atendimento sobre o relatório e seminário.  

Novembro/dia 01 a 29/11/2018 

Apresentação do relatório estágio - seminário – com agendamento das datas. 

 Dezembro / 06/12/2018 

 Entrega do Relatório de Estágio -Entrega do Relatório de Estágio por e-mail, a última folha com as 

notas e assinaturas digitalizada. ATENÇÃO: Com as assinaturas ( ARQUIVISTA SUPERVISOR OU 

BIBLIOTECÁRIO SUPERVISOR, PROF. ORIENTADOR E PROF. DA DISCIPLINA) 

HTTP://CINESTAGIO.UFSC.BR/FORMULARIOS-DE-ESTAGIO/   

 



 

REFERÊNCIAS  

Por tratar-se da disciplina de estágio, as referências são as   mesmas dos Programas das Disciplinas 

cursadas.  
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