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O Site do Arquivo Geral está de cara nova! 

 Em Julho de 2015 o site do Arquivo Geral foi completamente 
reformulado após mais de 4 anos sem grandes mudanças. Fruto de 
uma produtiva parceria entre o AG e a Incubadora de sites da USP, a 
nova identidade visual tem como principal objetivo facilitar a comu-
nicação entre o Arquivo Geral e seus usuários. 
 

 O novo menu superior é dividido em 9 abas: institucional, atua-
ção, projetos, eventos, publicações, normativas, SAUSP, links e con-
tatos. 
 
 A aba “Institucional” é interessante para quem quiser conhecer 
melhor o Arquivo Geral, sua missão, história e corpo técnico. 
 
 As cinco áreas principais de atuação do Arquivo Geral (Gestão 
Documental, Organização da Informação, Conservação, Pesquisa e 
Difusão) estão detalhadas na aba “Atuação”. 
 
 Em “Projetos” é possível conhecer mais sobre os projetos reali-
zados pelo AG, como o Projeto Memória Docente e o Projeto de 
Conservação. 
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 Os encontros, treinamentos e semi-
nários realizados pelo Arquivo Geral po-
dem ser visualizados na aba “Eventos”. 
 
 Precisa eliminar algum documento, 
consultar a tabela de temporalidade, co-
nhecer o plano de classificação ou se cer-
tificar sobre algum procedimento em re-
lação aos processos USP e Sistema PRO-
TEOS? Essas informações podem ser en-
contradas na aba “Publicações”. 
 
 A aba “Normativas”, como o próprio 
nome evidencia, divulga leis e normas 
relacionadas aos arquivos e à gestão do-
cumental, no âmbito da USP, ou fora de-
le, sendo uma importante fonte de consul-
ta. 
 
 Já a aba “SAUSP” reúne informa-
ções relacionadas ao Sistema de Arquivos 
da USP, como sua história, as comissões 
setoriais e a CADA. Lembrando sempre 
que o Arquivo Geral é o órgão central do 
SAUSP. 
 
  

A Incubadora de  
Sites da USP 

 
 
O projeto da Incubadora de Sites 
da USP nasceu em 2013 e é re-
sultado de uma parceria entre a 
Divisão de Mídias Online (SCS 
– Superintendência de Comuni-
cação Social) e a Superintendên-
cia de Tecnologia da Informa-
ção. 
 
O objetivo da Incubadora é for-
necer sites informativos e institu-
cionais que sejam facilmente 
customizáveis e atualizados pe-
las próprias equipes locais. 
 
É um serviço gratuito, oferecido 
a todas as unidades de ensino e 
pesquisa, departamentos, labora-
tórios, órgãos centrais, museus, 
hospitais e grupos de pesquisa da 
Universidade. 
 
Maiores informações em: 
http://sites.usp.br/ 

Vídeo institucional do Arquivo Geral 
 

 
Produzido em 2013 pela TV USP, o vídeo institucional do Arquivo Geral está 
disponível na internet!  
 
Assista-o na nossa página para conhecer melhor o nosso trabalho. 
 
http://www.usp.br/arquivogeral/difusao/ 

Arquivo Geral da USP— www.usp.br/arquivogeral— (11) 2648-8247 



SAUSP.DOC SAUSP.DOC 

 Em “Links” é possível conferir uma lista de páginas relaciona-
das à área de arquivo e na aba “Contato” você pode mandar suas 
dúvidas, sugestões ou solicitações de pesquisa à equipe do Arquivo 
Geral ou diretamente aos responsáveis pelas áreas. 
 
 Também ficou mais fácil de visualizar o que tem de novo e 
importante no site. Com a nova área central da página principal, a 
equipe do AG irá divulgar eventos, publicações e as novidades da 
área de arquivologia. Por isso, entre sempre na página do Arquivo 
Geral para não perder nenhum evento e ficar por dentro das discus-
sões mais recentes. 
  
 Ficou curioso? Não deixe de acessar nossa página!  
 
 Acesse em: http://www.usp.br/arquivogeral  
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