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PLANO DE ENSINO 2021.2 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: CIN7800 – Estágio Supervisionado em Arquivologia 

CARGA HORÁRIA: 288 h/a - 16 créditos, sendo: 36 h/a teóricas (2 créditos) e 252 h/a 

práticas (14 créditos) 

OFERTA: 8ª fase do Curso de Graduação em Arquivologia 

HORÁRIO: 2ª feira das 10h10m às 11h50m 

PRÉ-REQUISITO: ter cumprido todas as disciplinas obrigatórias do Núcleo Comum e 

Núcleo Especifico do curso 

PROFESSORA: Camila Schwinden Lehmkuhl            e-mail: camila.lehmkuhl@ufsc.br  

 

EMENTA 

Plano de atividades. Prática supervisionada em unidades de informação e 

documentação arquivística credenciadas na UFSC. Redação e apresentação de 

relatório de estágio. 

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral  

Executar práticas de acordo com as teorias estudadas no decorrer do curso, em 

Unidades de Informação e documentação arquivística.  

 

2.2. Objetivos Específicos  

2.2.1 Diagnosticar o local de estágio;  

2.2.2 Planejar as atividades de estágio, em consonância com o supervisor do local e 

aprovação do Orientador CIN/UFSC;  

2.2.3 Realizar as atividades arquivísticas na Unidade de Informação e documentação 

arquivística;  

2.2.4 Elaborar relatório final das atividades, atendendo a normalização pertinente;  

2.2.5 Apresentar o relatório final com proposta de inovação em tecnologias, 

instrumentos, técnicas e métodos na execução das atividades e gestão da Unidade de 

Informação e documentação arquivística. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Elaboração do plano de atividades;  
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3.2 Diagnóstico do local do estágio;  

3.3 Execução das atividades previstas no plano; 

3.4 Relatório das atividades desenvolvidas no estágio;  

3.5 Apresentação do relatório final.  

 

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 supervisor;  

b) Avaliação do professor orientador;  

c) Avaliação da professora da disciplina; 

  

5.3 Seminário final de estágio.  

 

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 

e o estabelecido na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (legislação sobre direitos 

autorais e dá outras providências). 

 

AVISO LEGAL: O professor não autoriza o uso de imagens, vídeos etc. fora do âmbito 

do estudo na disciplina. Neste esforço emergencial, o semestre 2021/2 será 

completado usando recursos de presença virtual e atividades síncronas usando vídeo. 

Esses recursos não devem ser abusados. Evite sanções legais. 

 

6 ATENDIMENTO 

- O atendimento ao estudante será realizado via mensagens do Moodle, e-mail e por 

reunião virtual às terças-feiras das 14h às 17h em horário previamente agendado. 

   

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Serão utilizadas as bibliografias das disciplinas obrigatórias núcleo especifico. 

7.1 Bibliografia complementar 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. Código de ética. (Adopted by the 

General Assembly in its XIII th session in Beijing (China) on 6 September 1996 ). 

Disponível no site: <http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/Ethics-EN.pdf>. 



MARQUES, Angélica Alves da Cunha; RONCAGLIO, Cynthia; RODRIGUES, Georgete 

Medleg (Org.).A formação e a pesquisa em arquivologia nas universidades públicas 

brasileiras: I Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia. Brasília (DF): 

UnB, 2011. 452 p. 

SOUZA, Katia Isabelli Melo de. Arquivista, visibilidade profissional: formação, 

associativismo e mercado de trabalho. Brasília: Starprint, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 CRONOGRAMA 

Notas:  
- O cronograma de aulas é um plano e poderá ser alterado se necessário. Caso exista alteração no cronograma, o aluno será avisado com 
antecedência pelo Moodle. 
 

Data Sem. Interação Conteúdo Estratégia de ensino Avaliação e feedback 

 
 
25/10 

 
 
01 

 

Síncrona  
- Apresentação do plano de ensino 
- Dinâmica do semestre para as aulas síncronas e 
assíncronas 

 

- Webconferência 
Moodle 

Participação na webconferência  

 
 
08/11 

 
 
02 

 

Síncrona  
- Resolução Normativa 14/2011 
- Lei de Estágio 11788/2011 

- Webconferência 
Moodle Participação na webconferência 

 
 
22/11 
 

 
 
03 

 

Síncrona 

Regulamento dos estágios do curso de graduação 
em Arquivologia da Universidade Federal De Santa 
Catarina. Disponível em: 
http://estagios.cin.ufsc.br/files/2014/03/Regulamento-
dos-Est%C3%A1gios-Arquivologia.pdf  

- Webconferência 
Moodle Participação na webconferência 

 
 
29/11 

 
 
04 

 

Síncrona  

- Cadastro no SIARE 
http://estagios.cin.ufsc.br/cadastro-no-siare/ 

- Plano de Estágio e diagnóstico do local de estágio  

- Webconferência 
Moodle Participação na webconferência 

30/11 05 Assíncrona - Elaboração do plano de estágio  - - 

04/12 
Sábado 

06 Assíncrona 
- Elaboração do plano de estágio 

- 
- 

06/12 07 Assíncrona 
- Elaboração do plano de estágio 

- 
- 

http://estagios.cin.ufsc.br/files/2014/03/Regulamento-dos-Est%C3%A1gios-Arquivologia.pdf
http://estagios.cin.ufsc.br/files/2014/03/Regulamento-dos-Est%C3%A1gios-Arquivologia.pdf
http://estagios.cin.ufsc.br/cadastro-no-siare/


13/12 08 Assíncrona 
- Entrega do plano de estágio  

Via moodle 
Postar plano no moodle  

31/01 09 Síncrona - Orientação para dúvidas relativas ao Relatório de 
Estágio 

- Webconferência 
Moodle Participação na webconferência 

07/02 10 Assíncrona 
- Elaboração do Relatório de Estágio  

- 
- 

12/02 
sábado 

11 Assíncrona 
- Elaboração do Relatório de Estágio 

- 
- 

14/02 12 Assíncrona 
- Elaboração do Relatório de Estágio 

- 
- 

19/02 13 Assíncrona 
- Elaboração do Relatório de Estágio 

- 
- 

 
21/02 

 
14 

Síncrona 
- Seminário de apresentação do Relatório de estágio 

- Webconferência 
Moodle Participação na webconferência 

 
22/02 

 
15 

Síncrona 
- Seminário de apresentação do Relatório de estágio 

- Webconferência 
Moodle Participação na webconferência 

 
07/03 

 
16 

Síncrona 
- Seminário de apresentação do Relatório de estágio  

- Webconferência 
Moodle Participação na webconferência 

 
14/03 

 
17 

Assíncrona 
 - Entrega do Relatório final de estágio  

- Webconferência 
Moodle 

Entrega via moodle com as assinaturas 
respectivas 

21/03 
 

18 
 
 

Síncrona  
- Fechamento da disciplina 

- Webconferência 
Moodle Participação na webconferência 

Disposições Finais  
a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, 
cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar 
discente, nos termos da Resolução no 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC).  
b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a 
imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade  
pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente.  



c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino-aprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer 
outra finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente.  
d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder 
administrativa e judicialmente.  
e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz.  
f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas originalmente propostas ou alternativas, 
devidamente especificadas no plano de ensino. 

 


