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Curso Técnico em Arquivo da Etec/SP tem um novo currículo
Camilla Campoi de Sobral¹

Desde o segundo semestre de 2018 a
área de documentação em São Paulo conta com
uma formação de Técnico em Arquivo. Oferecido
pela Etec Parque da Juventude, na zona norte
da cidade, o curso é realizado no período
noturno, tem duração de um ano e meio e
instrumentaliza profissionais para atuarem em
instituições de custódia, possibilitando também
que os titulados realizem concursos na área.
Visando
proporcionar
uma
melhor
formação, iniciouse em 2020 um processo de

reformulação curricular, que contou com a
participação de uma comissão composta por
profissionais da área. O objetivo foi propor um
currículo que preparasse os profissionais para os
diferentes perfis de instituições e também para
as atuais demandas da área de documentação.
A inovação preocupouse em integrar a
teoria e a prática em todo o decorrer da
formação. Os componentes curriculares e suas
ementas foram discutidos pela Comissão de
Reformulação, sempre com o propósito de trazer

¹ Doutoranda e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense. Arquivista na empresa Grifo Projetos, atua na
Fundação Fernando Henrique Cardoso, é professora do curso Técnico em Arquivo (Etec/SP) e tesoureira da Diretoria da Associação de
Arquivistas de São Paulo.

para a sala de aula um aspecto laboratorial da
organização de acervos.
A Comissão foi composta por Ana Célia
Navarro de Andrade (Associação de Arquivistas
de São Paulo  ARQSP), Ana Maria de Almeida
Camargo (Universidade de São Paulo  USP),
Debora Cristina Santos da Silva (Arquivo
Histórico Municipal  AHM), José Antonio da
Silva (Fundação Casa de Rui Barbosa  FCRB),
Joana da Silva Barros (Universidade Federal de
São Paulo  Unifesp), Karla Aparecida Maestrini
(AHM), Lílian Miranda Bezerra (Arquivo Geral da
USP), Marcelo Thadeu Quintanilha Martins
(Arquivo Público do Estado de São Paulo 

APESP), Maria de Lourdes Ferreira (Centro de
Memória de Diadema) e Silvana Goulart
(Fundação Fernando Henrique Cardoso –
Fundação FHC). Cecília Machado e Camilla
Campoi, professoras do curso, presidiram a
Comissão.
As inscrições e a prova de ingresso para
o curso Técnico em Arquivo do Centro Paula
Souza ocorrerão no primeiro semestre de 2022:
serão 40 vagas, com início das aulas no
segundo semestre. É possível acompanhar as
informações e notícias pelo site
https://
www.etecparquedajuventude.com.br/

Contatos
ETEC Parque da Juventude
Telefone: (11)2221-0086
Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana - São Paulo - SP - Metrô Carandiru
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