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1 IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN7514 Memória, Patrimônio e Arquivo 
Carga Horária: 36H/A -2créditos (1teórico e 1prático) 
Oferta: 5ª fase do Curso de Graduação em Arquivologia 
Professora: Aline Carmes Krüger  
Email: aline.kruger@ufsc.br 

      Carga horária síncrona: 20 H/A 
Carga horária assíncrona:16 H/A 

 
 
EMENTA 
Estudos sobre memória e patrimônio. O arquivo como lugar de memória e patrimônio. 
Memória e preservação do conhecimento e da informação.  
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
Conhecer as relações entre memória, patrimônio e arquivo. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
2.2.1 Identificar as correntes teóricas; 
2.2.2 Apresentar os conceitos de patrimônio; 
2.2.3 Caracterizar as relações entre memória, patrimônio e arquivo. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
3.1 Memória, patrimônio e arquivo 
3.1.1 Estudos sobre a memória e patrimônio 
3.1.2 Perspectivas teóricas 
3.1.3 Conceitos 
 
3.2 Memória e Preservação do Conhecimento 
3.2.1 O arquivo como lugar de memória e patrimônio 
 
4 METODOLOGIA  

- Sistema de interação das aulas síncronas pelo Google Meet ou Webconf. O link 
para acessar as aulas será disponibilizado no moodle.  As datas e horários das aulas 
síncronas estarão especificados no cronograma. 

- Para as aulas assíncronas utilizaremos vídeo-aulas, indicação de leituras, fóruns, 
atividade de questionário, filmes.  

- Palestra ou evento da área (se houver) 
- A aferição de frequência será feita pela presença nas aulas síncronas e entrega 

das atividades das aulas assíncronas.  
 



5 AVALIAÇÃO 
Participação nas aulas síncronas, leituras dos textos, debate nos fóruns, entrega 
das atividades e questionário 20%  
Resenhas 30%;  
Trabalho final – elaboração de um artigo abordando questões de memória, 
patrimônio e arquivo 50%; 
 

OBSERVAÇÃO: * Frequência: Obrigatório no mínimo em 75% das aulas 
(resolução 017/Cun de 30/09/97). * No caso de falta no dia programado 
para a entrega das avaliações, encaminhar justificativa e pedido formal à 
chefia do Departamento, no prazo de até três dias úteis, conforme a 
resolução nº 17/CUN/97, de 30/09/97. 

 
NOTA IMPORTANTE 
As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, 
comunicar ao público, transcrever, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de 
qualquer material didáticopedagógico só é possível com prévia autorização. 
Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos 
colegas. Não compartilhe prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de todos os 
participantes.  
O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções 
disciplinares previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997. 

 
6 ATENDIMENTO 

Quinta-feira 8h 
E nos dias da aula assíncrona, pelo chat do moodle.  
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8 CRONOGRAMA (SUJEITO A ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES NO DECORRER DO SEMESTRE): 

Semana 
Data e 

horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

Forma de aferição 
de frequência 

1 03/02 

Síncrona. 
Por meio de link 
disponível no 
Moodle 

Apresentação de Plano de Ensino.  
Discussão de texto – Conceitos de 
memória  

Aula expositiva.  
Presença do 

estudante na aula 

2 10/02 Assíncrona Conceito de memória 
Estudo dirigido, Leitura 
indicada e exercício.  

Será aferida pela 
realização de uma 
atividade com entrega 
prevista para semana 3 

3 
17/02 

Feriado  
Assíncrona Conceito de memória  Indicação de vídeo  

Será aferida pela 
realização de uma 
atividade com entrega 
prevista para semana 7 

4 24/02 Síncrona  
Apresentação e Discussão de texto – 

Conceitos de memória. 

Aula expositiva, discussão 
e esclarecimento de dúvidas 
por meio de webconferência. 

Presença na aula 
síncrona. 

5 03/03 

Síncrona 
Por meio de link 
disponível no 
Moodle 

Apresentação e Discussão de texto – 
Conceitos de memória. 

Aula expositiva, discussão 
e esclarecimento de dúvidas 
por meio de webconferência. 

Presença na aula 
síncrona. 

6 10/03 Assíncrona FILME 
Indicação de filme 

disponível no youtube e Netflix  

Será aferida pela 
realização de uma 
atividade com entrega 
prevista para semana 7 

7 17/03 Assíncrona 
Articulação dos textos lidos e 

apresentados nesta unidade com o filme.  

Elaboração de resenha 
relacionando os textos desta 
unidade com Filme. 

 

Será aferida pela 
entrega de uma resenha 
no dia de hoje.  

8 24/03 Síncrona Conceito de memória e Patrimônio  

Aula expositiva, discussão e 
esclarecimento de dúvidas por 
meio de webconferência. 

 

Presença na aula 
síncrona. 

9 31/03 Assíncrona Conceito de memória e Patrimônio Estudo dirigido e exercício  
Será aferida pela 
realização de uma 



atividade com entrega 
prevista para semana 10. 

10 07/04 Síncrona Conceito de memória e patrimonio  
Aula expositiva, discussão 

e esclarecimento de dúvidas 
por meio de webconferência. 

Presença na aula 
síncrona. 

11 10/04 Assíncrono  Filme  
Indicação de filme sobre o 

conteúdo de Patrimônio  

Será aferida pela entrega 
do trabalho final previsto 
para semana 16 
 

12 14/04 Síncrona  
 Conceito de Patrimônio 
Orientação trabalho final 

Apresentação de texto, 
Discussão  e esclarecimento de 
dúvidas por meio de 
webconferência. 

Presença na aula 
síncrona. 

13 
21/04 

Feriado  
Assíncrona 

 Atividade extraclasse:  
Memória e Arquivo 

Indicação de Webconferência 
da área e Questionário.  

Será aferida pela 
realização de uma 
atividade com entrega 
prevista para semana 14 

14 24/04 Assíncrona Estudo dirigido para o trabalho final  Indicação de leitura  
Será aferida pela entrega 
do trabalho final previsto 
para semana 16 

15 28/04 Síncrona Orientação e Elaboração de trabalho final  
Discussão e 

esclarecimento de dúvidas por 
meio de webconferência. 

Será aferida pela entrega 
do trabalho final previsto 
para semana 15 

16 05/05 Síncrono 
ENTREGA DO TRABALHO FINAL 
Apresentação Trabalho final  

Entrega e breve apresentação 
para o grupo do trabalho final  

Presença na aula 
síncrona  

17 12/05 Síncrono Apresentação Trabalho final  
 breve apresentação para o 
grupo do trabalho final  

Presença na aula 
síncrona 

18 19/05 Síncrono Avaliação Recuperação    

 

Local para as aulas Síncronas: Webconferência RNP: https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/cin-7514-memoria-patrimonio-e-arquivo 
Em caso de problemas técnicos será disponibilizado um novo endereço em outra plataforma. É necessário Acessar o Moodle antes da aula. 
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