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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Arquivologia
Código/Disciplina: CIN7152 Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos                       
Tipo: (X) Obrigatória (  ) Optativa
Pré-requisito(s): Não há
Professor: Luciane Paula Vital e-mail: luciane.vital@ufsc.br
Carga Horária Semestral: 72h/a  - 4 créditos: 2 
teóricos e 2 práticos
Encontros síncronos: 3ª feira – 8h20 às 10h00

Carga horária síncrona: 28h/a
Carga horária assíncrona: 44 h/a

Fase: 7ª fase Ano/semestre: 2021.1

2. EMENTA:
Aborda  conceituação  e  histórico  da  Gestãoarquivística  de  documentos  eletrônicos. 
Caracteriza  documento  arquivístico  eletrônico  e  digital  e  seus  elementos  constituintes. 
Apresenta  Sistemas  de  gestão  de  documentos  arquivísticos  eletrônicos.  Analisa  os 
metadados e os padrões arquivísticos para arquivos digitais.
3. OBJETIVOS  DA DISCIPLINA: 
3.1 Objetivo Geral
Compreender as bases teóricas e a prática do gerenciamento arquivístico de documentos 
eletrônicos.
3.2 Objetivos Específicos
3.2.1 Conhecer o processo de gestão arquivística de documentos eletrônicos;
3.2.2 Caracterizar documento eletrônico e digital;
3.2.3 Analisar Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – SIGADs.
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

4.1 Documento arquivístico eletrônico e digital
4.1.1 Conceito, tipos e características
4.1.2 Características do documento digital
4.1.3 Padrões e formatos abertos
4.2 Gestão arquivística de documentos eletrônicos
4.2.1Conceitos, função e instrumentos

1  Entre outras Normalizações vigentes.



4.2.2Planejamento e implantação
4.2.3Procedimentos e operações técnicas
4.2.3Especificação de requisitos: funcionalidades e metadados
4.3 Regulamentação sobre documentos eletrônicos
4.3.1 ICP-Brasil e Certificação digital
4.3.2 Legislação brasileira
4.4 Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):
O planejamento das aulas remotas propõe a interação entre professor e alunos, buscando a 
compreensão  e  construção  conjunta  dos  conceitos  por  meio  da  bibliografia  básica 
apresentada. As aulas síncronas serão realizadas na segunda-feira no período da manhã por 
meio  do  sistema  Webconf,  que  será  integrado  ao  ambiente  Moodle  da  disciplina,  e 
ocorrerão nos dias e horários apresentados no cronograma. 
As estratégias de ensino-aprendizagem assíncronas serão diversificadas e englobam: vídeo-
aulas,  lives,  leituras,  fórum,  questionário,  quiz,  gravação  vídeos  explicativos  e  outras 
atividades interativas.
A frequência na disciplina será aferida pela participação nas aulas síncronas (75%) e 
realização das atividades assíncronas propostas (75%).

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

A avaliação será realizada da seguinte forma:
Prova teórica assíncrona: 25%
Atividades teóricas e práticas propostas : 50%
Trabalho individual: 25%

Recuperação será realizada de forma assíncrona.

 7. ATENDIMENTO: 

O atendimento aos estudantes será realizado às terças-feiras (10h00 às 11h50) por meio de 
uma sala virtual no Webconf da UFSC, link a ser disponibilizado no Moodle e agendado 
por e-mail: luciane.vital@ufsc.br

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 didático-pedagógico 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.

mailto:luciane.vital@ufsc.br
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CRONOGRAMA DAS AULAS

Semana Data e horário2 Descrição do conteúdo C/H

1

 15/6 Encontro síncrono 
– 8h30 às 10h10

+
Atividades assíncronas

Apresentação  do  plano  de  ensino  e  da  turma. 
Introdução à disciplina

4

2

 22/6 Encontro síncrono 
– 8h30 às 10h10

+
Atividades assíncronas

Documento  arquivístico  eletrônico  e  digital: 
conceito, tipos e características.
Características do documento digital.

4

 3

29/6 Encontro síncrono – 
8h30 às 10h10

+
Atividades assíncronas 

Características do documento digital
 Padrões e formatos abertos

4

4

06/7 Encontro síncrono –
8h30 às 10h10

+
Atividades assíncronas 

Gestão arquivística de documentos eletrônicos.
Conceitos, função e instrumentos
Planejamento e implantação

4

5

13/7 Encontro síncrono –
8h30 às 10h10

+
Atividades assíncronas 

Gestão arquivística de documentos eletrônicos.
Conceitos, função e instrumentos
Planejamento e implantação

4

6

20/7 Encontro síncrono – 
8h30 

+ 
Avaliação teórica 

assíncrona

Revisão.
Avaliação teórica por meio do Moodle.

4

7

27/7 Encontro síncrono – 
8h30 às 10h10 

+
Atividades assíncronas

Sistemas  Informatizados  de  Gestão  Arquivística 
de Documentos – SIGAD 

4

8

03/8 Encontro síncrono – 
8h30 às 10h10 

+
Atividades assincronas

E-Arq Brasil - Procedimentos e operações técnicas
Especificação de requisitos: funcionalidades e 
metadados

4

9

10/8  Encontro síncrono 
– 8h30 às 10h10 

+
Atividades assíncronas

 

E-Arq Brasil - Procedimentos e operações técnicas
Especificação de requisitos: funcionalidades e 
metadados 

4

10

17/8 Aula síncrona – 
8h30

+
Atividades assíncronas

E-Arq Brasil - Procedimentos e operações técnicas
Especificação de requisitos: funcionalidades e 
metadados

4

11

24/8 Encontro síncrono – 
8h30 às 10h10

 +
Atividades assíncronas

Legislação  brasileira  sobre  documentos 
eletrônicos

Instruções Trabalho Final

4

2 As  aulas  síncronas  serão  realizadas  no  sistema de  Webconferência  da  UFSC, por  meio  de link a  ser 
disponibilizado no Moodle da disciplina.



12

31/8  Encontro síncrono 
– 8h30 às 10h10

+
Atividades assíncronas

Regulamentação sobre documentos eletrônicos
 ICP-Brasil e Certificação digital.
+ Orientações trabalho final 

4

13

14/9 Encontro síncrono – 
8h30 às 10h10

+
 Atividades assíncronas 

Repositórios Digitais Arquivísticos Confiáveis.
+ Orientações trabalho final 

8

14
21/9  

Atividades assíncronas
Desenvolvimento do trabalho final - orientações 8

15
28/9 

 Atividades assíncronas
Entrega do trabalho final

4

16
02/10 Avaliação 

assíncrona Recuperação 4

Total horas
72h/a

** O cronograma de aulas é um plano e poderá ser alterado se necessário, os estudantes serão informados 
sobre essas possíveis alterações.


