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Cursos de graduação em Arquivologia/Arquivística 

 

A Arquivologia/Arquivistica é uma área do conhecimento voltada para os arquivos (entendidos como 
conjuntos de documentos) desde a sua constituição, passando por sua organização e sua utilização. 
Áreas como a Informática, a Diplomática, a Administração, o Direito, a História contribuem para com 
aqueles que trabalham ou têm interesse em trabalhar com arquivos, demonstrando também a 
abrangência da área. 
 
Atualmente existem nas universidades públicas brasileiras 16 cursos de graduação em 
arquivologia/arquivística. No Estado de são Paulo, este curso pode ser encontrado na UNESP de Marília 
(http://www.marilia.unesp.br/#!/graduacao/cursos/arquivologia/informacoes-gerais/).  
O curso mais antigo é da UNIRIO(http://www2.unirio.br/unirio/cchs/arquivologia) e os cursos mais 
recentes encontram-se na UFAM (http://www.portal.ufam.edu.br/index.php/arquivo-de-noticias/2693-
arquivologia ) e UFPA (http://portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=5038). 
 
Em outros países como Alemanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Senegal também há cursos de 
graduação na área dos arquivos. 
 
Visite os links acima e descubra que administrar arquivos é uma função que exige mais conhecimentos 
do que imaginamos. 
 
 

3º GEPEA 

 

As inscrições para o 3º GEPEA (Gestão de Protocolo, Expediente e Arquivo) estão encerradas. 
O tema do evento será “Gestão de documentos: condição para o acesso à informação pública”. Para 
aqueles que quiserem saber mais sobre o assunto, basta acessar na página abaixo os links para a Lei de 
Acesso à informação, o Decreto Estadual e a Cartilha sobre o Acesso à informação Pública: 
http://www.usp.br/arquivogeral/ 
 

 
 

SAUSP e Memória 

 

O projeto “Por uma política de preservação da memória da docência e da pesquisa na USP” foi aprovado 
no Edital de Memória da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. 
Uma equipe formada por funcionários de algumas unidades e bolsistas alocados no Arquivo Geral 
realizará visitas às unidades/órgãos localizados no Campus da Capital recolhendo informações de 
acervos de docentes e pesquisadores da USP, as quais comporão um Guia e farão parte de base de 
dados, possibilitando ao final do projeto traçar as diretrizes iniciais de uma política institucional da 
memória da docência e da pesquisa na USP.  
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