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Visitas de funcionários do Arquivo Geral a outras instituições Arquivísticas 
 
 
Com a aproximação da entrega do prédio do Arquivo Geral, prevista para 

o primeiro semestre de 2013, e visando ao aprimoramento dos funcionários 

contratados para atuarem nas áreas de conservação, organização e 

difusão do acervo permanente/histórico, que será custodiado pelo  

Arquivo Geral, estão sendo promovidas visitas técnicas a outras instituições 

arquivísticas. 

  
A primeira visita se deu no último dia 01 de outubro. O Arquivo Público do Estado de São Paulo 
(http://www.arquivoestado.sp.gov.br/) foi a primeira instituição a ser visitada e a próxima visita será ao 
Arquivo Edgard Leuenroth (http://segall.ifch.unicamp.br/site_ael/) localizado na UNICAMP. 
 
As visitas buscam promover o compartilhamento de experiências entre as instituições como também o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos dos funcionários do Arquivo Geral para a nova fase de funcionamento 
do prédio do Arquivo Geral. 

 
 
 
 
 

3º GEPEA  - Gestão de Protocolo, Expediente e Arquivo 
 
Está previsto para os próximos dias 29 e 30 de novembro a realização do 3º GEPEA. 

 

Nesta edição o GEPEA terá como tema “Gestão de documentos: condição  

para o acesso à informação pública” e dentre os assuntos tratados estão a  

Lei de Acesso à Informação Pública (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011),  

o Decreto Estadual 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei  

no âmbito do estado de São Paulo, e as responsabilidades dos setores de 

protocolo, expediente e arquivo nestas novas diretrizes colocadas para a Administração Pública, em que o 

acesso à informação é regra e o sigilo, exceção. 

 

Em breve, serão divulgadas em nosso site a programação do evento e as informações para as inscrições. 

Lembramos que o público alvo são funcionários da USP alocados nos setores de protocolo, expediente e 

arquivos e 1 (um) membro de comissão setorial por unidade/órgão. 
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