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RESUMO 
 
 

ENTRE A FORMAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO: ESTUDO DOS 
RELATÓRIOS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE 

ARQUIVOLOGIA DA UFSM (2014 - 2018) 
 
 

AUTORA: Adriana Carvalho dos Santos 
ORIENTADOR: Rafael Chaves Ferreira 

 
 

Este trabalho objetivou investigar qual o panorama do estágio supervisionado 
obrigatório realizado pelos discentes do Curso de Arquivologia da UFSM no período 
de 2014 a 2018 e qual a sua relevância para a inserção dos mesmos no mercado de 
trabalho. Para o seu desenvolvimento houve estudo de referenciais teóricos, pesquisa 
em relatórios de estágio e PPCs, elaboração e aplicação de formulário e questionário, 
configurando esta pesquisa como um estudo de caso quanti-qualitativo, bibliográfico, 
descritivo e de caráter reflexivo. Dentre os resultados, obteve-se que no dado período 
houve 66 relatórios de estágio produzidos, e nestes as funções arquivísticas mais 
aplicadas foram classificação, conservação e avaliação; que 52 (78,79%) foram 
realizados em instituições públicas, sendo 32 (48,49%) na UFSM, e 14 (21,21%) foram 
em instituições privadas. Além disso, quando os discentes que produziram estes 
relatórios foram questionados – de 90 sujeitos houve resposta de 34 (37,77%) – 
informaram que ficaram satisfeitos com a realização de seus estágios (85%), que 
contribuíram em sua formação profissional (96,70%), que após o estágio sentiram-se 
preparados para ingressar no mercado de trabalho (50%), porém, apenas 5,9% 
passaram a atuar profissionalmente como arquivistas nas instituições em que 
realizaram o estágio. Evidenciou-se que o maior empecilho para os discentes não 
serem contratados após o estágio ocorre devido a maioria buscar por instituições 
públicas e nestas o processo de contratação ser mediante seleção/concurso público. 
Sendo assim entender qual tem sido o papel do estágio supervisionado obrigatório na 
formação dos discentes do Curso de Arquivologia da UFSM e para a inserção dos 
mesmos no mercado de trabalho é primordial para os futuros arquivistas. 
 
Palavras-chave: Arquivologia. Estágio Supervisionado Obrigatório. Formação 
Profissional. UFSM. 
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RESUMEN 
 
 

ENTRE LA FORMACIÓN Y EL MERCADO DE LABOR: ESTUDIO DE LOS 
INFORMES DE ETAPAS SUPERVISADAS OBLIGATORIAS DE LA CARRERA DE 

ARCHIVOLOGÍA DE LA UFSM (2014 - 2018) 
 
 

AUTORA: Adriana Carvalho dos Santos 
CONSEJERO: Rafael Chaves Ferreira 

 
 

Este estudio tuvo como objetivo investigar el panorama de las etapas supervisadas 
obligatorias realizadas por los alumnos de la carreta de Archivología de la UFSM en 
el período de 2014 a 2018 y que relevante fue para su inserción en el mercado laboral. 
Para su desarrollo se realizó un estudio de referencias teóricas, investigación en 
informes de etapas supervisadas obligatorias y PPCs, elaboración y aplicación de un 
formulario y cuestionario, configurando esta investigación como un caso práctico 
cuantitativo-cualitativo, bibliográfico, descriptivo y reflexivo. Entre los resultados, se 
obtuvo que en el período dado había 66 informes de etapa producidas, y en estos las 
funciones de archivo más aplicadas fueron la clasificación, conservación y evaluación; 
52 (78,79%) se llevaron a cabo en instituciones públicas, siendo 32 (48,49%) en la 
UFSM, y 14 (21,21%) en instituciones privadas. Además, cuando los estudiantes que 
produjeron estos informes fueron interrogados – de 90 asignaturas hubo respuesta de 
34 (37,77%) – informaron que estaban satisfechos con la realización de sus etapas 
(85%), que contribuyó a su formación profesional (96,70%), que después de la etapa 
se sintió preparado para entrar en mercado laboral (50%), pero sólo 5,9% comenzó a 
actuar profesionalmente como archivero en las instituciones donde realizaron la etapa. 
Se evidenció que el mayor obstáculo para la no contratación de los estudiantes 
después de la etapa fue debido a la búsqueda de la mayoría ser por las instituciones 
públicas y en estas el proceso de contratación es a través de oposiciones. Así, se 
entende cuál há sido el papel de las prácticas supervisadas obligatorias em la 
formación de los alunos del curso de Archivología de la UFSM y su inserción en el 
mercado laboral es primordial para los futuros archivistas. 
 
Palabras clave: Archivología. Etapa Supervisada Obligatoria. Formación profesional. 
UFSM. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, a informação é um bem essencial para as pessoas e para as 

instituições. Neste contexto, o profissional da informação é o agente capacitado para 

auxiliar nesse processo, sendo vital para as instituições, já que o mesmo é 

responsável pela classificação, descrição entre outras atividades relacionadas às 

informações que podem estar contidas nos mais variados suportes documentais.  

Um destes profissionais da informação é o arquivista, e por meio de suas 

atividades laborais em uma instituição é possível ter acesso e receber a informação 

desejada de forma eficaz e rápida, pois ele tem a habilidade de desenvolver 

ferramentas para o tratamento, localização da informação contida nos documentos 

arquivísticos. Mas para chegar a essa posição no mundo do trabalho o arquivista 

passa por um processo de muita aquisição de conhecimento para a aplicação prática 

dentro desse âmbito: a formação profissional. 

A formação profissional pode ser entendida como um processo em constante 

evolução que consiste no sujeito dispor-se a adquirir uma gama diversificada de 

conhecimentos teóricos e práticos, bem como ter vivências e reflexões a partir disto, 

com vistas a atuar profissionalmente em uma determinada área, em conformidade 

com os princípios e diretrizes da mesma. Tal processo pode iniciar por meio da 

realização de cursos de formação profissional, como os de graduação (bacharelado 

ou licenciatura), graduação tecnológica ou cursos técnicos. Após qualificado, o 

profissional pode ainda dar sequência cursando uma pós-graduação (especialização, 

mestrado, doutorado, pós-doutorado), MBA (Master Business Administration) ou 

ainda cursos de capacitação profissional sobre assuntos bem específicos.  

No caso do arquivista – profissão regulamentada pela Lei n°6.546, de 04 de 

julho de 1978 – o mesmo necessita possuir curso superior de Arquivologia 

(reconhecido na forma da lei) para chegar a este status profissional e atuar no 

mercado de trabalho. Este momento de sua formação profissional, que é realizar um 

curso de graduação em Arquivologia, significa, em linhas gerais, envolver-se com uma 

gama de conhecimentos da área de Arquivologia e áreas afins, por meio de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão.  

Sendo o arquivista um profissional capacitado para atuar no tratamento, 

custódia e acesso aos documentos e informações arquivísticas de diferentes tipos de 

acervos e em distintos meios (analógico, digital) das mais variadas instituições, é 
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apropriado que desde o momento em que se encontra na graduação adquira 

experiência para operar frente a estas e tantas outras demandas que encontrará no 

mercado de trabalho. Para isso, é preciso ter uma atenção especial a uma das etapas 

mais importantes do processo de formação profissional do arquivista neste momento 

da graduação: o estágio supervisionado obrigatório. 

Em um primeiro momento, o estágio curricular supervisionado, ou estágio 

supervisionado obrigatório, foi instituído pela Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 

1977, e regulamentado pelo Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982. Trata-se de 

um componente curricular dos cursos de formação profissional, hoje regulamentado 

pela Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, que visa proporcionar experiências e 

aproximação do discente – por meio de atividades práticas e da aplicação de 

conhecimentos adquiridos durante sua formação – a uma dada realidade de seu 

campo de atuação profissional, que talvez poderá vir a se inserir e trabalhar quando 

obter qualificação adequada. 

Entende-se que o estágio supervisionado obrigatório é uma forma de 

complementar o ensino e a aprendizagem, proporcionando uma rica experiência 

teórico-prática na formação do discente, o contato com profissionais da área, o 

conhecimento de instituições para galgar uma vaga de emprego. Assim, tem-se como 

tema a formação em Arquivologia, delimitando-se ao estágio supervisionado 

obrigatório do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

A partir desta realidade, este estudo apresenta como problema: em que locais 

os discentes do Curso de Arquivologia da UFSM, no período de 2014 a 2018, 

realizaram seus estágios supervisionados obrigatórios, e em que sentido a realização 

desta atividade favoreceu, ou não, a inserção dos mesmos no mercado de trabalho? 

Continuaram atuando profissionalmente nos locais em que realizaram este tipo de 

estágio? Se sim, quais os fatores que contribuíram para isto? Se não, quais os fatores 

que foram determinantes para não continuarem? 

Buscando-se responder tais questionamentos, definiu-se como objetivos de 

pesquisa os seguintes:  

O objetivo geral desta pesquisa como sendo:  

- Investigar qual o panorama dos estágios supervisionados obrigatórios 

realizados pelos discentes do Curso de Arquivologia da UFSM no período de 2014 a 

2018 e qual a relevância que este tipo de estágio teve para a inserção dos mesmos 

no mercado de trabalho. Os objetivos específicos aqui propostos sendo:  
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- Identificar como ocorre o estágio supervisionado obrigatório no Curso de 

Arquivologia da UFSM;  

- Identificar os perfis dos locais que os discentes do Curso de Arquivologia da 

UFSM realizaram seus estágios supervisionados obrigatórios no período de 2014 a 

2018; 

 - Averiguar a compreensão dos discentes do Curso de Arquivologia da UFSM 

que realizaram estágio supervisionado obrigatório no período de 2014 a 2018 sobre a 

relevância deste tipo de atividade e no que ela implicou em sua formação, inserção e 

atuação profissional no mercado de trabalho;  

- Refletir sobre qual tem sido o papel do estágio supervisionado obrigatório na 

formação dos discentes do Curso de Arquivologia da UFSM e para a inserção dos 

mesmos no mercado de trabalho. 

Sendo o estágio supervisionado obrigatório de qualquer curso de formação 

profissional algo muito importante, momento em que o sentimento de 

responsabilidade do discente, e ao mesmo tempo de impotência, aumentam ao 

pensar em tudo que poderá enfrentar ao ingressar no mercado de trabalho, o 

profissional, sendo agente criador e participante de um processo de interação entre 

ensino, formação e mercado de trabalho. Acredita-se que além do estagiário, ambas 

as instituições se beneficiam, uma (a instituição de ensino) contribuindo socialmente 

e a outra (local de estágio) capacitando futuros profissionais que necessita. 

A partir do exposto até o momento, tendo como contexto de investigação o 

Curso de Arquivologia da UFSM, este estudo contribuirá para saber como está sendo 

a experiência pré-profissional do futuro arquivista (UFSM, 2004), principal objetivo da 

disciplina Estágio Supervisionado em Arquivologia do Curso de Arquivologia da 

UFSM. Deste modo, tanto o segmento docente, em especial a Coordenação, que 

atende ao Curso, quanto o segmento discente, serão beneficiados: o primeiro terá 

mais um indicador para saber como está ocorrendo a relação entre o ensino, a 

formação e o mercado de trabalho, qual o nível de absorção dos futuros arquivistas 

por parte deste, o que pode suscitar a criação de novas estratégias para fomentar que 

isto ocorra ainda mais; o segundo terá mais um meio de se informar sobre os campos 

de atuação do arquivista, como isto vem ocorrendo desde a graduação, podendo a 

partir disto delimitar aquilo que pode ser mais interessante de se investir. 

Com base em investigações realizadas nos próprios Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCCs) do Curso de Arquivologia da UFSM, verificou-se que alguns 



13 

 

trabalhos realizados no período de 2005 a 2017 possuem como temas de pesquisa a 

formação do arquivista, o perfil profissional, a inserção do egresso do Curso no 

mercado de trabalho e a sua atuação profissional. Neste sentido, um estudo como 

este, com tal abordagem e delimitação, envolvendo o estágio supervisionado 

obrigatório, apesar de ser algo que ainda não havia sido realizado no dado contexto, 

será mais uma contribuição que se somará a estas outras já realizadas, tanto na 

UFSM como em outros âmbitos formativos em Arquivologia deste País. 

Como exemplo de investigação nestes moldes, e que inclusive é um dos 

motivadores para o início desta investigação, tem-se o trabalho realizado por Dias e 

Reis1 (2017), que se trata de uma análise das contribuições e deficiências do 

programa de estágio supervisionado para a formação profissional do arquivista no 

âmbito de um Curso de Arquivologia de uma instituição federal de ensino superior do 

Estado do Rio de Janeiro. Por meio de questionário aplicado aos discentes 

matriculados em tal Curso, os autores da investigação obtiveram resultados muito 

pertinentes: percebeu-se que a questão de relacionamento interpessoal entre 

supervisor de estágio e o discente facilita o ingresso do mesmo ao mercado de 

trabalho; que grande parte dos supervisores de estágio são arquivistas e que possuem 

conhecimento sobre as atividades desenvolvidas; que as atividades mais 

desempenhadas durante os estágios são arquivamento, classificação, descrição, 

digitalização e empréstimo de documentos; além do detalhamento dos pontos fortes 

e fracos do estágio supervisionado. 

Acredita-se que pesquisas desta natureza fornecem conhecimento aos futuros 

arquivistas que visualizam o estágio obrigatório como forma de ingressar no mercado 

de trabalho, sendo este momento, por vezes, o primeiro contato do discente com o 

âmbito laboral da área. Sendo assim, e também, não menos importante, a partir das 

motivações pessoais da autora deste trabalho – discente que ainda realizará o estágio 

supervisionado obrigatório – esta pesquisa proporcionará subsídios para uma melhor 

compreensão da realidade posta, podendo atender tanto os interesses e curiosidades 

do corpo docente, como do corpo discente do Curso de Arquivologia da UFSM.  

Por fim, esta pesquisa apresenta-se estruturado nos seguintes capítulos: 

‘Introdução’, que contém tema, problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 

                                                           
1 DIAS, A. C.; REIS, A. C. Estágio supervisionado em arquivologia: pontos fortes e fracos e sugestões 
de melhoria para o programa. Ci.Inf., Brasília, DF, v.46 n.2, p.84- 105, maio/ago. 2017. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/4145  . Acesso em: 22 jun. 2019. 

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/4145
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‘Referencial Teórico’, contendo os subcapítulos ‘O ensino e a formação em 

Arquivologia no Brasil’, ‘A formação do arquivista no Curso de Arquivologia da UFSM’ 

e ‘O arquivista e o mercado de trabalho’; ‘Metodologia’; ‘Análise dos Resultados’, que 

compreende os subcapítulos ‘Panorama dos estágios supervisionados obrigatórios do 

Curso de Arquivologia da UFSM (2014 - 2018)’ e ‘Percepção discente sobre o estágio 

supervisionado obrigatório do Curso de Arquivologia da UFSM (2014 - 2018)’; 

‘Considerações Finais’ e ‘Referências’ utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta parte da pesquisa consiste em trazer certos ‘olhares’ e em estabelecer um 

diálogo entre diferentes autores e autoras a respeito dos assuntos centrais deste 

trabalho: o ensino e a formação em Arquivologia no Brasil, com enfoque na formação 

do arquivista do Curso de Arquivologia da UFSM, e o arquivista e o mercado de 

trabalho, pelo viés da inserção deste profissional a partir da experiência do estágio 

supervisionado obrigatório. Com isto, propiciar subsídios para o alcance dos objetivos 

deste trabalho. 

 

2.1 O ENSINO E A FORMAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA NO BRASIL 
 

O desenvolvimento da Arquivologia enquanto área de capacitação e formação 

profissional no Brasil teve seu início no século XX, quando ocorreu a criação do 

primeiro curso técnico voltado para a formação de servidores do Arquivo Nacional, em 

1922 (UFSM, 2004). A partir disto, uma preocupação pela formação de profissionais 

da área é iniciada, ao mesmo tempo que a busca pela valorização destes profissionais 

e pelo ensino da profissão arquivista. 

Em 1930, o Arquivo Nacional propõe que seus cursos técnicos passem a ser 

incorporados à Universidade do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO), algo que só vem a ocorrer alguns anos mais tarde, com 

a criação de seu Curso Superior de Arquivos em 1972, por meio de um acordo entre 

as instituições, criando-se o Curso Permanente de Arquivos em 1973, e em 1977 este 

curso passa ser absorvido pela universidade (MONTEIRO, 1988). Segundo Paes 

(2004, p. 43), o Curso Superior de Arquivos, aprovado em 6 de março de 1972 pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE), tem no dia 7 do mesmo mês aprovado o seu 

“Currículo do Curso de Arquivística como habilitação profissional no ensino de 

segundo grau”. A autora ainda salienta que em agosto de 1974 foi instituído o Curso 

Superior de Arquivologia, com duração de três anos. 

Richter, Garcia e Penna (2004) relatam que ao mesmo tempo que a UNIRIO 

outorga mandato universitário ao Arquivo Nacional para o Curso Permanente de 

Arquivo, concentrando-se na universidade como Curso Superior de Arquivologia, em 

1977, em Santa Maria (Rio Grande do Sul), no ano de 1976, é criado o Curso de 

Arquivologia pela UFSM e, em 1978, é criado o Curso de Arquivologia pela 
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Universidade Federal Fluminense (UFF). Posteriormente a esse período, cursos de 

Arquivologia passaram a ser criados também em outras universidades do País. 

Atualmente, o ensino de Arquivologia no Brasil concentra-se em Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), mais precisamente em universidades, contando 

com um total de dezesseis cursos de Arquivologia que contemplam as cinco regiões 

do País, como se pode observar o Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Cursos de Arquivologia no Brasil em IFES. 

 

Universidade com curso de Arquivologia Ano de 
criação 

do curso 

Estado/ Região 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 1976 RS/ Sul 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 1978 RJ/ Sudeste 

Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO) 

1977 RJ/ Sudeste 

Universidade de Brasília (UNB) 1990 DF/ Centro-Oeste 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 1997 BA/ Nordeste 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 1997 PR/ Sul 

Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) 1999 ES/ Sudeste 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 

1999 RS/ Sul 

Universidade Estadual Paulista 
(UNESP/MARILIA) 

2002 SP/ Sudeste 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 2006 PB/ Nordeste 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 2008 RS/ Sul 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 2008 MG/ Sudeste 

Universidade Federal Santa Catarina (UFSC) 2009 SC/ Sul 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 2008 PB/ Nordeste 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 2008 AM/ Norte 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 2011 PA/ Norte 
 

Fonte: Elaboração própria, com base no Conselho Nacional de Arquivos (2018). 

 

 Constata-se que a região Sudeste e a região Sul possuem o maior número de 

cursos em Arquivologia, cada uma possuindo um total de cinco cursos. Na região Sul 

os cursos de Arquivologia estão nas universidades: UFSM, UEL, UFRGS, FURG e 

UFSC, isto é, um no estado do Paraná (PR), um no estado de Santa Catarina (SC) e 

três no estado do Rio Grande do Sul. Na região Sudeste os cursos de Arquivologia 

estão nas universidades: UNIRIO, UFF, UFES, UNESP/Marília e UFMG, isto é, um no 
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estado do Espírito Santo (ES), um no estado de Minas Gerais (MG), um no estado de 

São Paulo (SP) e dois no estado do Rio de Janeiro (RJ).  

Ainda analisando os dados do Quadro 1, a Região Nordeste apresenta um 

quantitativo de três cursos de Arquivologia: o da UFBA, o da UEPB e o da UFPB, isto 

é, um no estado da Bahia (BA) e dois no estado da Paraíba (PB). Já a região Norte 

possui o número de dois cursos de Arquivologia: o da UFAM, no estado do Amazonas 

(AM), e o da UFPA, no estado do Pará (PA). Por fim, a região Centro-Oeste possui 

apenas um curso de Arquivologia, na UnB, no Distrito Federal (DF).  

O que se entende a partir da análise deste quadro é que apesar da criação dos 

cursos de Arquivologia no Brasil ter sua origem desde meados da década de 1970, foi 

somente a partir da década de 1990 que iniciou um avanço na criação de novos cursos 

dentro das universidades, abrindo as portas para o desenvolvimento em meio 

acadêmico desta área do conhecimento que é a Arquivologia. Também, que já há 08 

anos não se tem a criação de novos cursos de Arquivologia no País. 

Investigando os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos cursos de 

arquivologia do Brasil, é possível verificar vários aspectos relativos ao ensino e à 

formação em Arquivologia. Para atender os interesses deste estudo, apresenta-se a 

seguir o Quadro 2, que corresponde aos dados levantados a respeito da carga horária 

total e de disciplinas obrigatórias de tais cursos, carga horária de estágio 

supervisionado obrigatório, carga horária do TCC e se este é realizado no mesmo 

semestre/período que o estágio e quais são os objetivos do estágio supervisionado 

obrigatório2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Buscou-se verificar dados e informações referente aos TCCS devido recomendação de banca 
avaliadora do trabalho apresentado na II Jornada de Iniciação à Pesquisa em Arquivologia da UFSM, 
ocorrida em 14 de maio de 2019. 
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Quadro 2 – Panorama do Estágio Supervisionado Obrigatório dos cursos de 

Arquivologia do Brasil. 

(continua) 

Curso de 
Arquivologia 

Carga horária total Estágio e 
TCC 

Objetivos do Estágio 
 

UFSM3 2.550 horas 
1.845 horas - 

disciplinas 
obrigatórias e 

optativas. 

225 horas em 
Estágio 

Supervisionado 
Obrigatório ofertado 
no sétimo semestre 
juntamente com o 

TCC que é composto 
de 120 horas. 

Oportunizar uma experiência 
prática ao futuro arquivista, 
em consonância com a 
Resolução CNE/CES 20 
(ANEXO C), de 13 de maio de 
2002, que dispõe sobre as 
Diretrizes Curriculares para 
os Cursos de Arquivologia. 

UFF4 2.660 horas, sendo 
260 complementar e 

150 optativa 
 

Estágio 
Supervisionado 

Obrigatório possui 
120 horas ofertado 

como atividade 
complementar, não 
consta período ou 

semestre de 
realização. 

TCC ofertado no 
oitavo semestre com 
TCC I e TCC II com 
60 horas cada, total 

de 120 horas. 

Não foi possível encontrar. 

UNIRIO5 2.400 horas, sendo 
840 horas de 

disciplinas optativas 

Estágio 
Supervisionado 

Obrigatório ofertado 
no quarto, quinto e 

sexto semestre, 
Estágio I, II, III de 
120 horas cada, 
totalizando 360 

horas. 
TCC I e II, primeiro 
ofertado no sexto 

semestre e o 
segundo no sétimo 

semestre. 

Criar as condições para a 
vivência de situações 
concretas e diversificadas, 
relacionadas à profissão 
arquivística; construir a 
compreensão sobre a 
identidade profissional do 
arquivista e de sua 
importância nos processos da 
informação.  Promover a 
articulação teórico-prática; 
contribuir para a discussão e 
atualização dos 
conhecimentos do curso de 
formação em Arquivologia. 

 

 

                                                           
3 Disponível em: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santamaria/arquivologia/projeto-pedagogico .  
Acesso em 20 jun. 2019. 
4 Disponível em: http://iacs.sites.uff.br/wp-
content/uploads/sites/226/delightfuldownloads/2018/04/Arquivologia_Grade-2018_REV01.pdf . Acesso 
em: 24 jun. 2019. 
5 Disponível em: 

http://www.unirio.br/arquivologia/arquivos/Projeto%20Politico%20Pedagogico%201.pdf . Acesso em 20 

jun. 2019.  

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santamaria/arquivologia/projeto-pedagogico
http://iacs.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/226/delightfuldownloads/2018/04/Arquivologia_Grade-2018_REV01.pdf
http://iacs.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/226/delightfuldownloads/2018/04/Arquivologia_Grade-2018_REV01.pdf
http://www.unirio.br/arquivologia/arquivos/Projeto%20Politico%20Pedagogico%201.pdf
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Quadro 2 – Panorama do Estágio Supervisionado Obrigatório dos cursos de 

Arquivologia do Brasil. 

(continuação) 

Curso de 
Arquivologia 

Carga horária total Estágio e 
TCC 

Objetivos do Estágio 
 

 
UNB6 

2.400 horas, que são 
divididas em 

créditos, sendo 96 
dos créditos 

correspondentes às 
disciplinas 

obrigatórias e o 
restante podendo ser 
obtido nas disciplinas 

optativas. 

Estágio 
Supervisionado 
Obrigatório I e II, 

com início no 
período terceiro e 
posterior no oitavo 
período, possuindo 
cada um 8, crédito, 
equivalentes a 120 

horas cada, 
totalizando 240 

horas.  
TCC não conta na 
grade curricular do 

curso, apresentando 
somente Seminário 

em arquivística I e II. 
ofertados com 4 

créditos no quinto 
período e com 4 

créditos no décimo 
período. 

Não foi possível encontrar. 

UFBA7 2.445 horas 
1.343 disciplinas 

obrigatórias 
374 disciplinas 

optativas 

Estágio 
Supervisionado 

Obrigatório 
composto por 306 
horas ofertadas no 
quinto semestre. 

TCC composta por 
272 horas ofertado 
no oitavo semestre. 

Oferecer a vivência 
profissional que se dará 
através dos estágios e da 
prestação de serviços, na 
qual o princípio de autonomia 
do aluno deve ser respeitado, 
sendo considerado um 
elemento importante para sua 
formação. 

UEL8 2.424 horas 
60 horas disciplinas 

optativas 
120 horas em 

atividades 
complementares 

Estágio 
Supervisionado 

Obrigatório. Estágio I 
e II com 72h cada, 
totalizando 144h, 
ofertado no quarto 

ano de curso, oitavo 
semestre.TCC 

composto por TCC I 
e TCC II, ofertado no 

quarto ano com 
carga horária total de 

120 horas 

Não foi possível encontrar. 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.arquivologia.fci.unb.br/index.php/manualdo-curso/category/3-manual-
do-curso-de-arquivologia?download=2:manual-docurso-de-arquivologia> . Acesso em: 20 jun. 2019.  
7 Disponível em: 

<https://blog.ufba.br/ici/files/2011/08/PROJETO_PEDAG%C3%93GICO__REVIS%C3%83O_16out20

09_pdf>. Acesso em 19 jun. 2019.  
8 Disponível em: <http://www.uel.br/prograd/pp/documentos/arquivologia.pdf>. Acesso em: 19 jun. 
2019.  
 

http://www.arquivologia.fci.unb.br/index.php/manualdo-curso/category/3-manual-do-curso-de-arquivologia?download=2:manual-docurso-de-arquivologia
http://www.arquivologia.fci.unb.br/index.php/manualdo-curso/category/3-manual-do-curso-de-arquivologia?download=2:manual-docurso-de-arquivologia
https://blog.ufba.br/ici/files/2011/08/PROJETO_PEDAG%C3%93GICO__REVIS%C3%83O_16out2009_pdf
https://blog.ufba.br/ici/files/2011/08/PROJETO_PEDAG%C3%93GICO__REVIS%C3%83O_16out2009_pdf
http://www.uel.br/prograd/pp/documentos/arquivologia.pdf
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Quadro 2 – Panorama do Estágio Supervisionado Obrigatório dos cursos de 

Arquivologia do Brasil. 

(continuação) 

Curso de 
Arquivologia 

Carga horária total Estágio e 
TCC 

Objetivos do Estágio 
 

UFES9 2.400 horas 
1.380 horas 
disciplinas 

obrigatórias 
420 horas disciplinas 

optativas 

Estágio 
Supervisionado 
Obrigatório 180 

horas ofertadas no 
sexto período. 
TCC 180 horas 

ofertado no oitavo 
período. 

Avaliar o saber fazer dos 
estudantes, o desempenho 
propriamente dito do aluno 
tanto nas atividades quanto 
na organização das mesmas. 

UFRGS10 2.550 horas 
1.695 horas 
disciplinas 

obrigatórias 
135 horas disciplinas 

optativas 

Estágio 
Supervisionado 

Obrigatório 
composta por 300 
horas. Estágio I e 

Estágio II, ofertado 
primeiramente no 

sexto semestre e no 
sétimo semestre. 
TCC 180 horas, 
composta por 

Introdução ao TCC e 
TCC. Ofertado no 

sétimo e oitavo 
semestre. 

Visa proporcionar ao 
estudante a integração entre 
a teoria e a prática como 
parte do processo de ensino 
e aprendizagem em 
Arquivologia que colabora 
para que ele se torne um 
agente de reflexão sobre a 
Arquivologia na 
contemporaneidade, a partir 
do estudo, análise, crítica e 
atuação em instituições e 
espaços da sociedade onde 
seja necessário o 
desempenho de funções de 
caráter arquivístico.   

 
UNESP11 

2850 horas 
2310 horas 
disciplinas 

obrigatórias 
240 horas disciplinas 

optativas 
90 horas de 
atividades 

complementares 

 

Estágio Curricular 
com 210 horas. 

Realizado no quinto 
e o oitavo semestre. 
Estágio I e Estágio II 

com 60 horas 
arquivos correntes e 
intermediários; 30 
horas classificação 

arquivística; 30 horas 
preservação; 60 
horas arquivos 

permanentes. TCC 
120 horas sétimo e 

oitavo semestre. 

Processo de ensino 
aprendizagem que alia teoria 
e prática, visa a formação 
integral do estudante. Tal 
integração permite que o 
profissional, na sua 
formação, torne-se um 
profissional seguro e 
autônomo em seu fazer 
arquivístico. 

 

                                                           
9 Disponível em:http://arquivologia.ufes.br/sites/arquivologia.ufes.br/files/field/anexo/ppc_arquivo 
logia_2016_versao_final_maio_de_2017.pdf#overlay-context=grade-curricular . Acesso em 20 jun. 
2019.  
10 Disponível em:  

http://www.ufrgs.br/fabico/documentos-graduacao-e-comgrads/comgrad-aql/projetopedagogico-
arquivologia-2014 . Acesso em 20 jun. 2019.   
11 Disponível em:https://www.marilia.unesp.br/Home/Graduacao/Arquivologia/projetopedagogico-

2013.pdf . Acesso em 19 jun. 2019.  

http://arquivologia.ufes.br/sites/arquivologia.ufes.br/files/field/anexo/ppc_arquivo%20logia_2016_versao_final_maio_de_2017.pdf#overlay-context=grade-curricular
http://arquivologia.ufes.br/sites/arquivologia.ufes.br/files/field/anexo/ppc_arquivo%20logia_2016_versao_final_maio_de_2017.pdf#overlay-context=grade-curricular
http://www.ufrgs.br/fabico/documentos-graduacao-e-comgrads/comgrad-aql/projetopedagogico-arquivologia-2014
http://www.ufrgs.br/fabico/documentos-graduacao-e-comgrads/comgrad-aql/projetopedagogico-arquivologia-2014
https://www.marilia.unesp.br/Home/Graduacao/Arquivologia/projetopedagogico-2013.pdf
https://www.marilia.unesp.br/Home/Graduacao/Arquivologia/projetopedagogico-2013.pdf
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Quadro 2 – Panorama do Estágio Supervisionado Obrigatório dos cursos de 

Arquivologia do Brasil. 

(continuação) 

Curso de 
Arquivologia 

Carga horária total Estágio e 
TCC 

Objetivos do Estágio 
 

UEPB12 2850 horas 
Básico comum 930 

horas 
Básico especifico de 

estágio 150 horas 
Básico especifico do 

curso 1260 horas 
Complementar 240 

horas 
Complementar 

efetivo e livre 150 
horas 

Estágio 
Supervisionado 
Obrigatório 150 

horas, ofertado no 
sétimo semestre. 

TCC I e TCC II, com 
60 horas cada, 

ofertados no oitavo e 
décimo semestre.  

Permite vivenciar uma 
experiência de campo unindo 
teoria abrangida em sala de 
aula e a experiência com um 
ambiente de trabalho. 

FURG13 1740 horas 
disciplinas 

obrigatórias 
765 horas disciplinas 

optativas 

Estagio curricular 
obrigatório composto 

por duas etapas, 
práticas arquivísticas 

I, II e III, com 30 
horas cada, 

ofertadas no terceiro, 
quarto e sexto 

semestre. Estágio 
Supervisionado I 

com 60 horas 
ofertadas no sétimo 
semestre e II com 

180 horas, ofertado 
no oitavo semestre. 
TCC composta por I 
e II, com 30 horas 
iniciais e II com 90 
horas, ofertados no 

oitavo semestre. 

Aplicar conhecimentos 
teóricos e práticos de gestão 
no planejamento e 
funcionamento de unidades 
de informação. 

UFMG14 2400 horas 
1770 horas 
disciplinas 

obrigatórias 
 

Estágio A e B, com 
240 horas. Estágio 
Supervisionado em 
Arquivologia A com 
90 horas no sétimo 
período, e Estágio 
Supervisionado em 
Arquivologia B com 
150 horas no oitavo 
período. TCC não 

consta no currículo. 

Prover atividades 
pedagógicas que permitem o 
desenvolvimento de 
competências e habilidades 
específicas ao desempenho 
da profissão em todos os 
procedimentos e em todas as 
fases do ciclo de vida do 
documento arquivístico, nos 
diversos contextos 
organizacionais. 

                                                           
12 Disponível em:http://www.ccsa.ufpb.br/arqv/contents/documentos/PPPArquivologiaconcluido20 
.03.08Definitivo.pdf  . Acesso em 19 jun. 2019.  
13 Disponível em: https://arquivologia.furg.br/images/PPC-Arquivologia-FURG.pdf . Acesso em 20 
jun. 2019.  
14 Disponível em: http://colgradarquivo.eci.ufmg.br/documentos/projeto-pedagogico-do-curso-

dearquivologia. 

Acesso em 20 jun. 2019.  

 

http://www.ccsa.ufpb.br/arqv/contents/documentos/PPPArquivologiaconcluido20%20.03.08Definitivo.pdf
http://www.ccsa.ufpb.br/arqv/contents/documentos/PPPArquivologiaconcluido20%20.03.08Definitivo.pdf
https://arquivologia.furg.br/images/PPC-Arquivologia-FURG.pdf
http://colgradarquivo.eci.ufmg.br/documentos/projeto-pedagogico-do-curso-dearquivologia
http://colgradarquivo.eci.ufmg.br/documentos/projeto-pedagogico-do-curso-dearquivologia
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Quadro 2 – Panorama do Estágio Supervisionado Obrigatório dos cursos de 

Arquivologia do Brasil. 

(continuação) 

Curso de 
Arquivologia 

Carga horária total Estágio e 
TCC 

Objetivos do Estágio 
 

UFSC15 2400 horas 
Núcleo comum 1260 

horas 
Núcleo especifico 

960 horas 
Núcleo 

complementar 180 
horas 

Estágio tem como 
pré-requisito ter 

cursado todas as 
disciplinas 

obrigatórias (núcleo 
comum e núcleo 

específico), com 16 
créditos no oitavo 

semestre. 
TCC ofertado no 

oitavo semestre, 120 
horas. 

Proporcionar a 
complementação 
universitária e preparar o 
estudante para desempenhar 
seu papel profissional na 
sociedade. 

UFPB16 Carga horária 2760 
horas 

Conteúdos 
curriculares 

obrigatórios 1500 
horas 

Conteúdos 
complementares 

1260 horas 

Estágio 
Supervisionado 

Obrigatório possui 
300 horas. Com 

quatro fases, sendo 
que a primeira e a 

última fase totalizam 
180 horas. E a 

segunda e a terceira 
totalizam 120 horas, 

não consta o 
semestre de 
realização. 

TCC ofertado no 
décimo semestre 
com 120 horas. 

Fazer a relação teoria e 
prática, realizada pelo 
discente de graduação na 
própria instituição ou em 
unidades concedentes, sob a 
forma de vivência 
profissional. 

UFAM17 2640 horas 
Atividades 

complementares 150 
horas 

Disciplinas optativas 
60 horas 

Estágio 
Supervisionado 

Obrigatório 
composta por quatro 

etapas, com 60 
horas cada, com 

total de 240 horas, 
ofertados no quinto, 

sexto, sétimo e 
oitavo período. 
TCC 90 horas 

ofertado no nono 
período. 

Visa assegurar o contato do 
formando com situações, 
contextos e instituições, 
permitindo que 
conhecimentos, habilidades e 
atitudes se distribuam ao 
longo do curso. 

                                                           
15 Disponível em: http://arquivologia.ufsc.br/files/2016/05/PROJETO-PEDAGOGICO-DOCURSO.pdf. 

Acesso em 19 jun. 2019.  
16 Disponível em:http://www.ccsa.ufpb.br/arqv/contents/documentos/PPPArquivologiaconcluido20 
.03.08Definitivo.pdf  . Acesso em 19 jun. 2019.  
17 Disponível em: 
http://biblioteca.ufam.edu.br/attachments/article/256/PPC%20ARQUIVOLOGIA.pd. 
 Acesso em 20 jun. 2018.   
  

 

 

http://arquivologia.ufsc.br/files/2016/05/PROJETO-PEDAGOGICO-DOCURSO.pdf
http://www.ccsa.ufpb.br/arqv/contents/documentos/PPPArquivologiaconcluido20%20.03.08Definitivo.pdf
http://www.ccsa.ufpb.br/arqv/contents/documentos/PPPArquivologiaconcluido20%20.03.08Definitivo.pdf
http://biblioteca.ufam.edu.br/attachments/article/256/PPC%20ARQUIVOLOGIA.pd
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Quadro 2 – Panorama do Estágio Supervisionado Obrigatório dos cursos de 

Arquivologia do Brasil. 

(conclusão) 

Curso de 
Arquivologia 

Carga horária total Estágio e 
TCC 

Objetivos do Estágio 
 

UFPA18 2790 horas 
780 horas formação 

geral 
810 horas disciplinas 

optativas 
1200 horas formação 

específica 

Estágio 
Supervisionado 
Obrigatório com 
duração de 300 

horas, ofertado no 
sétimo período. 
TCC 60 horas 

ofertado no oitavo 
período. 

Visa a vivência no trabalho 
informacional em instituições 

públicas ou privadas. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos PPCs dos Curso de Arquivologia do Brasil. 

 

A partir deste levantamento, é possível perceber que a carga horária total de 

disciplinas obrigatórias e estágios supervisionados obrigatórios variam conforme o 

PPC de cada curso, tendo em alguns casos um número de 2400 horas, bem como há 

cursos com um número de 2850 horas de disciplinas obrigatórias. Quanto ao estágio 

supervisionado obrigatório dos cursos de Arquivologia, em alguns é realizado em uma, 

duas, três e até mesmo quatro etapas, variando sua carga horária de 120 horas e 

podendo chegar até mesmo a 300 horas, o que se pensa implicar na qualidade da 

formação profissional do discente. Afinal, quanto mais envolvimento em horas de 

estágio o discente tiver oportunizadas, mais envolvimento com o mercado de trabalho 

ele poderá ter ainda na fase de formação profissional, algo que contribui muito para a 

formação do arquivista e posterior atuação. 

Referente à carga horária dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) em 

comparação à carga horária dos estágios supervisionados obrigatórios, percebe-se 

que são menores, e em alguns casos o TCC ainda é composto por etapas TCC I, II e 

III. Algo que surpreende é que em alguns PPCs não consta se há ou não o TCC na 

grade curricular. 

Um aspecto interessante de se verificar é a realização do estágio 

supervisionado obrigatório juntamente com TCC. Em alguns cursos este é ofertado 

no mesmo semestre em que o estágio, isto é, disciplinas que são aconselhadas a 

                                                           
18 Disponível em: 
http://www.ppc.proeg.ufpa.br/view/_paginas/_downloadAnexoProjeto.php?id=235&i dProjeto=9  . 
Acesso em 19 jun. 2019. 
 

http://www.ppc.proeg.ufpa.br/view/_paginas/_downloadAnexoProjeto.php?id=235&i%20dProjeto=9%20
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serem realizadas na mesma etapa formativa. É o caso em 5 cursos de Arquivologia: 

da UFSM, da UNIRIO, da UEL, da UNESP e da UFSC. Possibilita inferir que, de modo 

geral, a maioria dos cursos de Arquivologia do Brasil visualizam como sendo mais 

pertinente os discentes realizarem o estágio e o TCC em momentos distintos de sua 

formação profissional. 

O fato da realização de duas disciplinas como estas serem aconselhadas ou 

não para o mesmo semestre/período pode sim refletir na qualidade e no envolvimento 

do discente ao final da realização de seu curso de graduação, principalmente na 

qualidade dos resultados que almejar obter, por envolver fatores como tempo 

disponível, energia, recursos. 

Sobre os objetivos apresentados nas ementas das disciplinas de estágio 

supervisionado obrigatório, apesar de variarem na disposição das ideias, é latente que 

visam que o discente realize a aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos 

exercitados no decorrer de sua formação até o dado momento, de forma e entender 

que o ensino e a aprendizagem dentro do processo de formação profissional do 

arquivista são construídos aos poucos. O estágio é apresentado como algo positivo, 

uma porta cheia de possibilidades para a experimentação do mercado de trabalho, 

que pode surtir diferentes tipos de experiências para o futuro arquivista.  

A partir do exposto até aqui, compreende-se uma parcela da realidade do 

ensino e da formação em Arquivologia no Brasil, pelo viés do estágio supervisionado 

obrigatório dos cursos de Arquivologia. E por ser uma parcela, isto significa que:  

 

[...] Nós precisamos conhecer mais, avançar mais. Nós precisamos de mais 
conhecimento, não só sobre quem somos e como estamos na formação, mas 
também sobre quem somos e como estamos no mercado de trabalho, quem 
somos e como estamos em termos de produção e difusão do conhecimento. 
(JARDIM, 2006, p.15). 

 

Neste sentido, um espaço de diálogo sobre o ensino e a formação em 

Arquivologia no Brasil que é pertinente discorrer e tem sido muito produtivo, e que 

este ano estará realizando sua sexta edição, é a Reunião Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Arquivologia (REPARQ). 

Na primeira edição da REPARQ, ocorrida em 2010, em Brasília (DF), pela 

Universidade de Brasília (UnB), teve-se como tema ‘A formação e a pesquisa em 

Arquivologia nas universidades públicas brasileiras’. Em sua segunda edição, ocorrida 

no Rio de Janeiro (RJ), pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2011, teve-
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se como tema ‘Novas dimensões da Pesquisa e do Ensino da arquivologia do Brasil’. 

Já a terceira edição da REPARQ ocorreu em Salvador (BA), realizada pela 

Universidade Federal da Bahia, em 2013, e se teve como tema ‘Perfil e perspectivas 

do ensino e da pesquisa em Arquivologia no Brasil’. Em sua quarta edição, ocorrida 

em 2015, na cidade de João Pessoa (PB), pela Universidade Federal da Paraíba e 

pela Universidade Estadual da Paraíba, teve-se como tema ‘Pesquisa e Ensino da 

Arquivologia no Brasil: o estado da arte’. Em sua quinta edição, ocorrida em 2017, na 

cidade de Belo Horizonte (MG), teve-se como tema ‘Ensino e Pesquisa em 

Arquivologia: cenários prospectivos’. Por fim, este ano, 2019, a REPARQ ocorrerá nos 

dias 4 e 6 de setembro, na cidade de Belém do Pará, e possui como tema ‘A pesquisa 

e o ensino em arquivologia: perspectiva na era digital”. 

Ao final de cada edição da REPARQ, existem deliberações e recomendações 

retiradas a partir de assembleias realizadas durante as Reuniões. Destas deliberações 

e recomendações, algumas objetivam investigar a relação da formação do arquivista 

com o mercado de trabalho. Dois exemplos são o da primeira edição, em que houve 

a recomendação por “estudar as oportunidades de atuação do arquivista no mundo 

do trabalho (além das convencionais), tendo em vista a expansão dos horizontes da 

sua formação”, e o da quinta edição, em que houve moção para que fosse “incentivada 

a inclusão, na programação da REPARQ, de mais mesas sobre a temática ensino”. 

A partir dos diferentes temas já consagrados nas edições deste evento, 

percebe-se o quão pertinente é o interesse e dedicação a investigações ligadas ao 

ensino e à pesquisa, que estão diretamente relacionados à formação do arquivista. 

Neste sentido, a seguir são apresentados aspectos referentes ao contexto do Curso 

de Arquivologia da UFSM. 

  

2.2 A FORMAÇÃO DO ARQUIVISTA NO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFSM  
 

A UFSM é uma das universidades localizadas no estado do Rio Grande do Sul, 

mais precisamente na cidade de Santa Maria. A Instituição foi fundada pelo Prof. Dr. 

José Mariano da Rocha Filho, e criada pela Lei n. 3.834-C, de 14 de dezembro de 

1960, com a denominação de Universidade de Santa Maria (USM). A UFSM foi a 

primeira universidade federal criada no interior do estado, algo que representa a 

importância da instituição no processo de interiorização do ensino universitário público 

no Brasil e tornou o Rio Grande do Sul o primeiro estado da Federação a contar com 
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duas universidades federais. A instituição iniciou suas atividades em 1960 e contava 

com diferentes cursos e áreas. A universidade tornou-se federalizada pela Lei n. 

4.759, de 20 de agosto de 1965, e passou a se denominar, então, Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM).19 

Em 2019 a UFSM completará 59 anos de história, configurando-se como uma 

Instituição Federal de Ensino Superior pública, gratuita e de qualidade. Atualmente, 

conforme o organograma da Instituição (ANEXO A), conta com onze unidades 

universitárias espalhadas pelo Rio Grande do Sul, além de três estabelecimentos de 

educação básica, técnica e tecnológica. Essas unidades contribuem para o 

desenvolvimento local nas regiões onde são estrategicamente implantadas e recebem 

estudantes de todos os estados do Brasil em busca de aprendizado e qualificação 

profissional. 

Além disso, a UFSM, conforme o artigo 4º de seu Estatuto, destina-se a: 

 

I - Promover, de forma indissociável, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 
II - Fomentar o desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico, literário, 
artístico e desportivo; 
III - formar profissionais e especialistas de nível superior; 
IV - Formar profissionais de nível médio nas áreas tecnológicas vinculadas 
ao desenvolvimento nacional; e 
V - Preparar recursos humanos qualificados, através dos Cursos de Pós-
Graduação. (UFSM, 2014, p. 4). 

 

O Curso de Arquivologia da UFSM foi criado pelo Parecer nº 179/76 do 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da UFSM, em 10 de agosto de 1976. A 

criação do Curso foi anunciada por meio de comunicação feita pela Profa. Darcila de 

LaCanal Castelan durante o 3º Congresso Brasileiro de Arquivologia, realizado na 

cidade do Rio de Janeiro no período de 17 a 22 de outubro de 1976. (UFSM, 2004).   

O Curso encontra-se atualmente no Prédio 74 A do Centro de Ciências Sociais 

e Humanas (CCSH) da UFSM, formado por corpo docente e coordenação de curso, 

corpo discente e corpo técnico-administrativo em educação. No momento, o Curso de 

Arquivologia conta com um número de 11 docentes, 122 discentes regulares 

matriculados20 e 3 técnico-administrativos em educação. Até 2017 formaram-se no 

                                                           
19 Informações registradas e disponíveis em: <https://www.ufsm.br/institucional/>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 
20 Dado registrado e disponível em: https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html. 
 Acesso em: 21 jun. 2019. 

https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
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Curso o número de 705 arquivistas que estão atuando por todas as regiões do País 

(PEDRAZZI et al., 2017). 

Tem por objetivo formar profissionais da informação bacharéis em arquivologia, 

com o intuito de também contribuir com os fins educativos da instituição, “reforçando 

papéis, implementando ações capazes de contribuir com a formação de um cidadão 

capaz de atuar no contexto social, comprometido com a construção de uma sociedade 

mais justa, solidária e ética” (UFSM, 2004, p. 53). 

Atualmente o Curso de Arquivologia da UFSM conta com os seguintes 

laboratórios21 :Laboratório de Tecnologia da Informação, Laboratório de Arranjo, 

Descrição e Memória; Laboratório de Documentos Digitais; Laboratório de Fotografia; 

Laboratório de Restauração de documentos; e Laboratório de Paleografia. Todos 

localizados no prédio do 74 A do CCSH/UFSM. O uso destes laboratórios configura-

se como uma das estratégias pedagógicas do Curso, correspondendo à associação 

entre o ensino e atividades práticas das disciplinas. 

O Laboratório de tecnologia da informação é laboratório de ensino padrão 

composto de computadores, quadros e televisores, sendo resultado de projeto de 

avaliação institucional de 2012, tendo como preocupação hoje a atualização dos 

equipamentos e o uso do ambiente. 

O Laboratório de documentos digitais é o local voltado para pesquisa e projetos 

onde são realizadas a produção de documentos digitais e digitalização de documentos 

convencionais; dividido em ilhas, o laboratório possui 2 anos de existência no prédio 

74 A do CCSH/UFSM. 

O Laboratório de arranjo, descrição e memória é de uso do Curso de 

Arquivologia especialmente na disciplina Arranjo e Descrição de Documentos I e II. 

Possui documentação permanente do Curso e do Departamento de Documentação, 

onde são feitas práticas de organização e arranjo documental. 

O Laboratório de restauração de documentos é usado para aulas práticas das 

disciplinas Restauração de Documentos, Encadernação de Documentos e 

Conservação Preventiva de Arquivos, com a finalidade de demonstrar formas de 

realizar atividades de higienização, restauro, banho, oficinas, entre outras. 

                                                           
21Informações registradas e disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=YA24eLatSNk. Acesso 
em: 22 nov. 2018 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YA24eLatSNk
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O Laboratório de reprografia é voltado para as aulas práticas da disciplina 

Reprografia do Curso de Arquivologia, atendendo também a outros cursos da UFSM 

que por ventura possam ter interesse. Conta com equipamentos como mesa de luz e 

ampliadores fotográficos. 

Conforme seu PPC (UFSM, 2004), o período aconselhado de graduação no 

Curso de Arquivologia da UFSM são 07 semestres, composto pelas seguintes 

disciplinas obrigatórias (Quadro 3): 

 

Quadro 3 – Disciplinas obrigatórias do Curso de Arquivologia da UFSM. 

 

Disciplina Carga horária Semestre de oferta 

Introdução ao Estudo da Arquivologia 60 1º 

Informação e Linguagens documentárias 60 1º 

Direito Administrativo 60 1º 

Introdução ao Estudo da História 60 1º 

Introdução à Ciência da Administração I 60 1º 

Introdução à Comunicação 60 2º 

Fundamentos da Arquivística 90 2º 

Noções de Contabilidade 30 2º 

História Social do Brasil 60 2º 

Estatística para Arquivologia 60 3° 

Avaliação de Documentos 60 3° 

Arquivística aplicada 60 3° 

Gerência de Arquivos I 60 3° 

Bancos de Dados Aplicados à Arquivística 60 3° 

Arranjo e Descrição de Documentos I 60 4° 

Gerência de Arquivos II 60 4° 

Conservação Preventiva de Arquivos 60 4° 

Metodologia da Pesquisa 60 4° 

Processamento da Informação Digital 60 4° 

Paleografia 60 5° 

Arranjo e Descrição de Documentos II 60 5° 

Ética e Legislação Arquivística 30 5° 

Restauração de Documentos 30 5° 

Reprografia 60 5° 

Seminário de Pesquisa I 30 5° 

Projeto de Arquivo 165 6° 

Referência e Difusão em Arquivos 45 6° 

Diplomática 45 6° 

Seminário de Pesquisa II 60 6° 

Estágio Supervisionado em Arquivologia 225 7° 

Trabalho de Conclusão de Curso 120 7° 
 

Fonte: UFSM (2004). 
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Este número de 31 disciplinas obrigatórias corresponde a um total de 2070 

horas-aula. Além disso, o currículo do Curso de Arquivologia da UFSM possui uma 

parte flexível que corresponde às disciplinas complementares de graduação (DCG), 

que devem ser no mínimo 300 horas-aula e ofertadas conforme demanda dos 

discentes semestralmente, e às atividades complementares de graduação (ACG), que 

devem ser no mínimo 180 horas-aula (UFSM, 2004). 

Especificamente quanto ao estágio supervisionado obrigatório, este é realizado 

por meio da disciplina Estágio Supervisionado em Arquivologia, possui como carga 

horária 225 horas, e tem por objetivo promover experiências práticas ao futuro 

arquivista, devendo ser desenvolvida de acordo com as Normas para Realização do 

Estágio Supervisionado do Curso de Arquivologia (UFSM, 2004). 

Conforme estas Normas de Estágio (ANEXO B), são vários aspectos que 

devem ser levados em conta para a realização da disciplina Estágio Supervisionado 

em Arquivologia, desde aspectos legais e campos de estágio, até aqueles referentes 

à oferta da disciplina e avaliação, competências da coordenação e supervisão, 

obrigações do estagiário e validação do estágio. De acordo com sua ementa, esta 

disciplina é dividida em “planejamento do estágio”, “desenvolvimento do plano de 

atividades do estágio” e “elaboração e apresentação escrita do relatório de atividades 

de estágio”.   

A disciplina que antecede a realização do estágio é a disciplina Projeto de 

Arquivo, que se trata da elaboração e aplicação de instrumentos de dados, análise 

dos dados coletados, elaboração e apresentação do diagnóstico, definição de políticas 

arquivísticas e apresentação de projeto, tendo como objetivo fazer com que o discente 

analise criticamente uma dada realidade e proponha políticas arquivísticas visando a 

organização e gerenciamento de sistemas arquivísticos. Isto quer dizer que o estágio 

supervisionado obrigatório no Curso de Arquivologia da UFSM vem sendo concebido 

de fato a partir de duas disciplinas, uma primeiramente para a definição do local de 

estágio, atividades a serem desenvolvidas e elaboração de projeto das atividades, 

para, na sequência, cumprir na prática com o que foi planejado e acordado com a 

instituição em que o discente estagiará. 

Tendo em vista que a disciplina Estágio Supervisionado em Arquivologia 

objetiva proporcionar experiência pré-profissional ao discente que logo será arquivista, 

além de possibilitar ao mesmo a aplicação de conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos ao longo do Curso na/para resolução de problemas (UFSM, 2004), 
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entende-se também que “o estágio é, no âmbito da iniciação profissional, uma 

oportunidade de pensar a universidade como lugar de formação, uma estrada de mão 

dupla entre docentes e instituições formadoras, professores e estudantes” (SOUZA 

NETO, SARTI e BENITES, 2016 apud DIAS e REIS, p. 90, 2017). 

Acredita-se que a relação que o discente estabelece com este momento único 

pode vir a ser o elo para ingressar no mercado de trabalho. Afinal, conforme consta 

na própria Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, “O estágio visa ao aprendizado 

de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho” 

(BRASIL, 2008). 

Com base nessa perspectiva sobre o estágio supervisionado obrigatório, a 

seguir serão abordados aspectos quanto ao arquivista e ao mercado de trabalho. 

 

2.3 O ARQUIVISTA E O MERCADO DE TRABALHO 
 

O trabalho arquivístico na sociedade contemporânea exerce uma função 

importante quanto ao tratamento e uso da informação, o que significa a necessidade 

de haver um profissional que precisa estar altamente capacitado a atender uma 

sociedade que tem cada vez mais demandas informacionais. 

O Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia define o arquivista como sendo: 

 

o profissional responsável por analisar e organizar informações registradas 
(documentos), [...] dando-lhes tratamento técnico, armazenando-os e 
arquivos adequados, permitindo a recuperação eficiente da informação, 
facilitando sua utilização e evitando que se deteriorem” (CUNHA; 
CAVALCANTI, 2008, p.24). 

 

A profissão arquivista é conhecida como campo de atuação ligada a área da 

comunicação e da informação, acompanhada de uma metodologia própria, fazendo 

um estudo o qual se aplica o tratamento arquivístico voltado a conservação, 

preservação e acesso dos documentos. O arquivista como profissional passou a 

exercer um papel mediador dentro das instituições sendo o gestor, buscando 

habilidades e competências para atuar no mercado de trabalho. A profissão arquivista 

foi regulamentada em 4 de julho de 1978, no governo do Presidente da República 

General Ernesto Geisel, sancionada pela Lei n° 6546, que rege até os dias de hoje a 

profissão. 
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Durante o início da vigência da lei que regulamenta a profissão arquivista, a lei 

também permitiu que todo aquele que possuísse certificado de conclusão de segundo 

grau e que já exercessem a profissão de arquivista dentro de uma instituição por cinco 

anos ou dez anos consecutivos dentro da área recebessem o título de técnico em 

arquivo. 

O registro Técnico de Arquivo na carteira de trabalho pode ser solicitado 

também por estudantes do curso superior em Arquivologia após o cumprimento de 

1110 horas aulas no Ministério do Trabalho, por meio de seu endereço eletrônico22. 

Deve-se comparecer no Ministério dentro do prazo estabelecido após preenchimento 

de cadastro, munido das documentações necessárias que comprovem a identificação 

pessoal e o documento legal histórico acadêmico, que comprove o vínculo do discente 

para com a universidade. 

Algo pertinente de mencionar é que ainda não se tem um Conselho Federal da 

profissão, porém, há associações profissionais que desempenham um papel similar. 

No momento existem atuantes 12 associações de arquivistas no Brasil, nos estados 

da Bahia, Goiás, Ceará, Espirito Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná, além do Fórum 

Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil (FNArq), que tem por objetivos: 

qualificação da intervenção arquivística na sociedade; aprovação de PECs e PLs de 

interesse dos Arquivos e da profissão; ação conjunta com representante de outras 

profissões, de áreas afins, em prol dos Arquivos no Brasil; articulação e fortalecimento 

das entidades para cumprimento de seu papel na valorização da arquivologia; 

Articulação política das entidades para o desenvolvimento de ações integradas de 

valorização da profissão junto à sociedade.23 

Mas para um arquivista não basta possuir a formação profissional, é necessário 

ter profissionalismo, habilidades, competências, responsabilidades e, principalmente, 

respeitar os valores éticos inerentes à profissão, que o Código de Ética Profissional 

do Arquivista (1996)24 determina, juntamente com os deveres e regras de conduta da 

atuação do arquivista. O profissionalismo pode ser visualizado, por exemplo, no que 

está disposto no nono dever do próprio Código de Ética Profissional do Arquivista, 

quando diz que “Os arquivistas procuram atingir o melhor nível profissional, 

                                                           
22 Disponível em: <http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/pages/solicitacoes/solicitarRegistro.seam>. 
Acesso em: 19 jun. 2019. 
23 Informações disponíveis em: https://www.facebook.com/FNArquivologia/ . Acesso em: 19 jun. 2019. 
24 Disponível em: http://www.aaerj.org.br/a-profissao/codigo-de-etica/ . Acesso em: 19 jun. 2019. 

https://www.facebook.com/FNArquivologia/
http://www.aaerj.org.br/a-profissao/codigo-de-etica/
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renovando, sistemática e continuamente, seus conhecimentos arquivísticos e 

compartilhando os resultados de suas pesquisas e de sua experiência”. 

Na área arquivística usualmente compreende-se o arquivista como sendo o 

profissional responsável pelo tratamento dos documentos arquivísticos, ou, ainda, 

pela informação orgânica e registrada. A profissão também remonta a ideia dos 

arquivos, trazendo na literatura conceitos que definem o arquivista em seu exercício 

laboral. No já citado Código de Ética Profissional do Arquivista (1996) consta que “O 

termo “arquivista” [...] se aplica a todos aqueles que têm responsabilidade de controlar, 

vigiar, tratar, guardar, conservar e administrar os arquivos”. Percebe-se que este 

termo tem sua definição ligada às práticas laborais nos arquivos, além de ser uma 

profissão com atribuições muito importantes para a sociedade. 

O arquivista possui no desenvolvimento de sua trajetória como profissão dois 

grandes objetos de trabalho, o documento e a informação arquivística (TOGNOLI, 

2012)25. Esta hoje parece estar mais em voga, mas independentemente disto, 

entende-se que o arquivista para além do dever de organizar, identificar, avaliar, 

conservar, preservar e proporcionar o acesso aos documentos e informações 

arquivísticas, é o profissional que mantém a sua integridade e valores probatório e 

histórico, garantindo uma visão do passado hoje, bem como no futuro, agindo com 

profissionalismo com tais documentos e informações, necessitando possuir um vasto 

conhecimento cultural e comprometido com a pauta primordial de respeitar os 

princípios arquivísticos que perpassam todas estas atividades, independente da 

esfera de atuação no mercado de trabalho (pública ou privada). 

O termo trabalho26 está ligado a aplicação de força e faculdade humana para 

alcançar determinado objetivo, mas no mercado de trabalho, que vai além de um 

conjunto atuante de diferentes funções laborais, é preciso estar atento às mudanças 

e transformações que ocorrem rapidamente. Neste sentido, o arquivista precisa estar 

atualizado, buscando conhecimentos para agir conforme o contexto de cada 

instituição que atue, tendo como diferencial o conhecimento especializado, 

qualificado. Afinal, no mercado de trabalho algo essencial de se ter claro é a relação 

entre a oferta de trabalho e a procura, além da competitividade, cada dia mais 

expressiva.  

                                                           
25 Disponível em: http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/8 . Acesso 
em: 07. jul. 2019. 
26 Definição disponível em:< https://www.tudopedia.com.br/o-que-e-trabalho.html> . Acesso em: 19 jun. 
2019. 

http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/8
https://www.tudopedia.com.br/o-que-e-trabalho.html
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O atual mercado de trabalho exige uma formação que possibilite capacitar os 

profissionais a atuarem frente aos problemas contemporâneos, às novas tecnologias, 

às novas demandas de perfis profissionais. Neste sentido, é importante ressaltar que 

arquivista é um tipo de profissão que em sua trajetória de desenvolvimento relacionou-

se, e ainda se relaciona, com outras profissões que possuem também interesses, em 

especial de pesquisa, pela informação, pelos arquivos, pelos acervos arquivísticos: 

bibliotecários, historiadores, museólogos, entre outros. Sendo assim, é preciso 

discorrer sobre que atribuições o arquivista deve possuir, seja no fazer arquivístico, 

bem como no relacionamento que deve possuir com os demais profissionais e seus 

usuários dos arquivos.  

Na Lei n° 6546 de 4 de julho de 1978, que regulamenta a profissão, consta que 

as atribuições do arquivista são:  

 

I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 
II - planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e 
informativo; 
III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das 
espécies documentais e participação no planejamento de novos documentos 
e controle de multicópias; 
IV - planejamento, organização e direção de serviços ou centro de 
documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos; 
V - planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem 
aplicada aos arquivos; 
VI - orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; 
VII - orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; 
VIII - orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de 
preservação; 
IX - promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; 
X - elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos 
arquivísticos; 
XI - assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-
administrativa; 
XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente 
importantes. (BRASIL, 1978). 

 

Para que o arquivista cumpra com tais atribuições, pensa-se que é preciso que 

ele possua e tenha exercitado algumas habilidades e competências compatíveis com 

as mesmas e isto deve ocorrer desde o momento da graduação. Souza, Inocente e 

Carniello (2012, p. 6) abordam que: 

 

Todos os profissionais necessitam de habilidades e competências distintas 
para sua atuação, tais habilidades podem ser iniciadas nos cursos de 
graduação e conduzidas a terem melhor aproveitamento e uso durante a 
atuação profissional. 
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Seguindo por esta linha de raciocínio, uma das etapas ou momentos formativos 

pertinentes seria durante as atividades de aprendizagem teóricas e práticas, em 

especial aquelas ligadas ao estágio supervisionado obrigatório, já que possui como 

finalidade pedagógica proporcionar aos discentes experiências nos mais diversos 

campos de atuação ligados à sua formação profissional. Tendo em vista a busca por 

aliar a teoria com a prática, explicita que: 

 

A prática é fundamento da teoria ou seu pressuposto. Ela evidencia, em seu 
sentido mais amplo, o caráter de alicerce da teoria na medida em que está se 
encontra vinculada às necessidades práticas do homem. As exigências da 
prática contemporânea constituem uma importante fonte de desenvolvimento 
da teoria. (VÁSQUEZ, 1968, p.222). 

 

Por fim, acredita-se que independente do nicho de atuação que o arquivista for 

investir, é importante que desde a graduação o mesmo pense, reflita, tenha 

conhecimentos sobre as possibilidades e realidades do mercado de trabalho voltados 

para sua profissão. Reconhecendo o panorama do estágio supervisionado obrigatório 

dos cursos de Arquivologia, neste caso do Curso de Arquivologia da UFSM, o mesmo 

se constituirá como um fator a contribuir neste sentido. 
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3 METODOLOGIA  

 

Entendo que a pesquisa científica é um procedimento intelectual, racional, que 

surge de curiosidades e dúvidas do indivíduo que investiga/pesquisa, este estudo no 

âmbito do Curso de Arquivologia da UFSM, surgiu justamente a partir de algumas 

inquietações durante a trajetória acadêmica da autora pesquisadora, desde as 

disciplinas Seminário de Pesquisa I e Seminário de Pesquisa II, durante o ano de 

2018. Assim, avaliou-se como de seu interesse o tema de pesquisa anteriormente 

apresentado, acreditando que esta investigação e seus resultados poderão contribuir 

e surtir discussões pertinentes para a área.   

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, bibliográfica, 

documental, qualitativa e quantitativa, de caráter reflexivo, configurando-se como um 

estudo de caso e que utilizou instrumentos de coleta de dados.  

A pesquisa descritiva, segundo Gil (2010, p. 28): 

 

tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, e 
podem ser classificados sob este título uma de suas características mais 
significativas que está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados.  

 

Esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica e documental, pois quer dizer 

que se buscou revisar estudos relevantes da área a fim de fundamentar e dar 

embasamento teórico às discussões aqui realizadas, além de ter como fontes PPCs 

de Cursos de Arquivologia, relatórios de estágio supervisionado obrigatório e normas 

de estágio. Neste sentido a pesquisa está de acordo com Gil (2010, p. 50), quando o 

autor argumenta que uma pesquisa bibliográfica é aquela “elaborada com base em 

material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a 

determinado assunto”.  

A    pesquisa    documental segundo (GIL, 2010, p.9)   é    diferente    da    

pesquisa bibliográfica.  Embora ambas utilizem documentos, o que as diferencia   

é   a   fonte   dos   documentos no   primeiro   caso, denomina-se de fontes 

primárias, as quais não receberam nenhum   tratamento   analítico; no   segundo, 

as   fontes   são secundárias, abrangem toda bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema. 
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Trata-se de um estudo de caso por ter como foco a investigação com detalhes 

de um objeto de pesquisa inserido em uma dada realidade, neste caso o estágio 

supervisionado obrigatório no Curso de Arquivologia da UFSM, tanto nos aspectos 

quanto ao seu panorama de realização, como a percepção do mesmo pelo olhar do 

segmento discente. Como Triviños (1987, p. 111) define, o estudo de caso tem o 

intuito de “fornecer o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os 

resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de 

outras pesquisas”. 

Como pesquisa qualitativa Triviños (2004) define como sendo um estudo a 

respeito de um meio em que há uma relação ativa entre o mundo real e o sujeito e 

que a interpretação dos fatos e a atribuição de definições são básicos neste processo. 

Isto quer dizer, alguns dos dados coletados foram interpretados, sofreram inferências, 

foram categorizados, mas não apenas isto, foram traduzidos em números para ampliar 

as possibilidades de compreensão dos mesmos, ou seja, constituindo-se como uma 

pesquisa também quantitativa.  

Para se conseguir respostas contundentes para o alcance dos objetivos deste 

trabalho, foram necessárias a definição, a elaboração e a aplicação de instrumentos 

de coleta de dados. Neste estudo foram utilizados dois, sendo os mesmos pensados 

de acordo com o universo da pesquisa: o estágio supervisionado obrigatório do Curso 

de Arquivologia da UFSM, envolvendo os relatórios produzidos mediante esta 

atividade e os discentes deste contexto de graduação, tendo como recorte temporal 

para ambos o período de 2014 a 2018. Esta delimitação justifica-se pelos seguintes 

fatores: o tempo disponível para a realização e conclusão do estudo, isto é, o primeiro 

semestre letivo de 2019; a crença de que um período de cinco anos proporciona um 

bom número de fontes e sujeitos investigados da pesquisa; e por ser um recorte 

temporal de anos ainda recentes, isto facilita o contato com os sujeitos participantes. 

Para a coleta de dados foi elaborado e aplicado primeiramente o Formulário de 

Análise dos Relatórios de Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de 

Arquivologia da UFSM (APÊNDICE A), justamente para levantar dados desta fonte 

documental a respeito de: quantos relatórios de estágio supervisionado obrigatório 

foram produzidos do ano de 2014 a 2018, quais seus títulos, quais seus autores, quais 

foram os docentes orientadores, em quais instituições foram realizados os estágios, 

que tipos de instituições foram estas (públicas, privadas, do terceiro setor), quais os 
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objetivos que foram definidos na realização dos estágios e quais os resultados das 

atividades propostas. 

Ressalta-se que houve como fonte de pesquisa o relatório de estágio não 

apenas por ser um documento que foi avaliado para fins de aprovação em disciplina 

e conclusão de curso, mas por ser um documento rico de informações sobre as 

atividades realizadas pelo discente, a supervisão que ocorreu, as características do 

local de estágio, os desafios enfrentados, os resultados obtidos e possíveis 

perspectivas do sujeito. Tal investigação nos relatórios de estágio supervisionado 

obrigatório do Curso de Arquivologia da UFSM aconteceu mediante consulta às fontes 

no Laboratório de arranjo, descrição e memória do Curso, e também mediante acesso 

a um banco de dados sobre os estágios, durante o segundo semestre letivo de 2018, 

sob auxílio do arquivista Raone Somavilla, responsável pelo setor. 

A segunda fase de coleta de dados aconteceu por meio do Questionário Sobre 

a Percepção do Estudante de Arquivologia da UFSM Quanto o Estágio 

Supervisionado Obrigatório (APÊNDICE B). Este instrumento, composto por dez 

questões objetivas (fechadas)27, que foi elaborado e aplicado durante o primeiro 

semestre letivo de 2019, com o intuito de apurar dados ligados sobre: ano de 

realização do estágio, se foi realizado no mesmo semestre que TCC, em que tipo de 

instituição foi realizado o estágio, quais foram os motivadores para escolher a 

instituição, qual foi o nível de satisfação do estagiário, em que medida o estágio 

contribuiu na formação profissional, se após a realização do estágio houve o 

sentimento de estar preparado para ingressar no mercado de trabalho, se as 

atividades realizadas no estágio contribuíram para o ingresso no mercado de trabalho, 

se a instituição em que foi realizado o estágio demonstrou interesse em contratar após 

o término do mesmo e se após o término o estagiário passou a atuar profissionalmente 

como arquivista na instituição. 

Este questionário foi produzido via formulário do Google, pelo serviço de 

webmail Gmail, e enviado aos discentes autores dos relatórios de estágio 

supervisionado obrigatório (2014-2018) pelo serviço de mensagens instantâneas 

Facebook Messenger, no período de 22 de maio a 08 de junho de 2019. Optou-se 

pelo Facebook por verificar que a maioria dos sujeitos participantes da pesquisa 

possuem perfil cadastrado e ativo nesta rede social virtual, afinal, trata-se da rede 

                                                           
27 Questões trabalhadas no questionário não foram (abertas) devido ao período de tempo para fazer a análise das 

respostas que exigiria maior tempo hábil e também para obter maior precisão nos feedback das respostas. 
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social com mais usuários ativos no mundo (2.234.000.000 de usuários) e a rede social 

preferida dos brasileiros (129.000.000 de usuários), por ter versatilidade e 

abrangência, reunindo muitas funcionalidades28.  

Após a coleta de dados, os mesmos foram reunidos, analisados, descritos e 

representados, ainda durante o primeiro semestre letivo de 2019. Além disso, 

cruzados e relacionados com aspectos teóricos que subsidiam esta pesquisa, como 

se pode verificar no próximo capítulo do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Informações disponíveis em: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-
brasil/>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Este capítulo está subdividido em dois momentos: primeiro apresentar os 

Resultados do Formulário de Análise dos Relatórios de Estágio Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Arquivologia da UFSM (APÊNDICE C), com a intenção de se 

exibir um panorama dos estágios supervisionados obrigatórios do Curso de 

Arquivologia da UFSM realizados no período de 2014 a 2018; e, segundo, apresentar 

a percepção dos discentes que realizaram estes estágios.  

 

4.1 PANORAMA DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS DO 

CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFSM (2014 - 2018) 

 

O disposto a seguir consiste no resultado do levantamento e análise de dados 

e informações por meio do Formulário de Análise dos Relatórios de Estágio 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Arquivologia da UFSM. 

Identificou-se que no dado período, de 2014 a 2018, foram produzidos 66 

relatórios de estágio supervisionado obrigatório do Curso de Arquivologia da UFSM. 

A partir disto, e havendo o acesso a estas fontes documentais no Laboratório de 

arranjo, descrição e memória do Curso, passou-se a averiguar o seguinte: quais os 

títulos dos relatórios, quais seus autores, quais foram os docentes orientadores, em 

quais instituições foram realizados os estágios, que tipos de instituições foram estas 

(públicas, privadas, do terceiro setor), quais os objetivos que foram definidos na 

realização dos estágios e quais os resultados das atividades propostas. 

Os títulos dos relatórios, apesar de variarem bastante, por vezes possuem em 

comum alguns termos característicos do fazer arquivístico, como: organização, 

implantação, implementação, intervenção, arquivos e os nomes das instituições em 

que foram realizados os estágios. 

A partir dos nomes dos autores dos relatórios, verificou-se que 41 (62,12%) são 

de estágios realizados em duplas e 25 (37,88%) de estágios realizados apenas por 

um indivíduo. Ou seja, mais da metade optou por realizar o estágio supervisionado 

obrigatório em dupla, mas não sendo uma tendência, pois isto varia a cada ano.  

No tocante à escolha do docente orientador de estágio, foi possível identificar 

que os que mais realizaram orientações de estágio supervisionado obrigatório de 2014 

a 2018 foi a professora Rosani Beatriz Pivetta da Silva e o professor Danilo Ribas 



40 

 

Barbiero, ambos com 11 orientações cada. Além disso, também se identificou que 

outros professores que atualmente não estão mais vinculados ao Curso orientaram 

estágio neste período, como os professores Carlos Blaya Perez, Daniel Flores e a 

professora Denise Molon Castanho. 

Sobre as instituições em que foram realizados os estágios supervisionados 

obrigatórios, o conjunto de relatórios mostra que 52 (78,79%) foram realizados em 

instituições públicas, sendo que 32 (48,49%) destes foram na UFSM, em diferentes 

setores da Instituição. Já os outros 14 (21,21%) relatórios mostram que foram 

realizados estágios em instituições privadas (APÊNDICE D). 

Percebe-se que há uma variedade muito grande tanto de instituições públicas 

como de instituições privadas (instituições de ensino superior, prefeituras, câmara de 

vereadores, escritórios de advocacia, arquivos pessoais, instituições religiosas, entre 

outras), bem como, em menor medida, de municípios que são contemplados para a 

realização dos estágios supervisionados obrigatórios, pois a grande maioria 

concentra-se em Santa Maria/RS.  

Quanto aos objetivos definidos na realização dos estágios, destes foi possível 

verificar os processos e atividades mais recorrentes que se categorizou como sendo 

a aplicação das funções arquivísticas, sendo elas, conforme Rousseau e Couture 

(1998): criação, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão 

de arquivos. A partir disto, identificou-se que dos 66 relatórios analisados:  

- 58 (87,87%) apresentam a classificação e a implementação de um plano de 

classificação de documentos. Acredita-se que esta função arquivística seja a mais 

recorrente por viabilizar a contextualização da produção dos documentos, algo 

fundamental para dar início a qualquer procedimento de organização documental. 

Além disso, é através da classificação que se começa a “dar visibilidade às funções e 

às atividades do organismo produtor do arquivo, deixando claras as ligações entre os 

documentos” (GONÇALVES, 1998, p. 12), para fins de os organizar intelectualmente 

e mecanicamente. E, segundo Lopes (2009), sem a classificação as demais funções 

arquivísticas, como descrição e avaliação tenderão a falhar. 

- 21 (31,81%) relatórios de estágios supervisionados obrigatórios apresentam 

a conservação atuando em conjunto com outras funções arquivísticas. Entende-se 

que esta função arquivística apareça atuante ao lado das demais justamente por haver 

a clareza de que se não for pensada a integridade física dos documentos, além da 

integridade de seu conteúdo, o trabalho com os mesmos será dificultado e, neste 
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sentido, a conservação é uma grande aliada, pois se caracteriza como sendo, 

conforme Camargo e Bellotto (2012, p.32) “um conjunto de procedimentos e medidas 

destinadas a assegurar a proteção física dos arquivos contra agentes de 

deterioração”, ou seja, pensar em medidas preventivas, condições ambientais 

(temperatura, umidade relativa do ar, ventilação, iluminação), manuseio, higienização, 

armazenamento, mobiliário, instalações (elétricas, hidráulico-sanitárias) e segurança 

dos documentos e arquivos. 

- a avaliação em consonância com outras atividades, por sua vez, é retratada 

em 10 relatórios (15,15%). Aqui há uma das funções mais importantes no âmbito do 

trabalho arquivístico, pois diz respeito, sobretudo, em analisar os documentos e 

estabelecer seu ciclo de vida e destinação dentro da gestão documental pautado na 

atribuição de valores aos mesmos, valor primário e o valor secundário que, segundo 

Rousseau e Couture (1998, p. 117-118), são, respectivamente “a qualidade de um 

documento baseado nas utilizações imediatas e administrativas que lhe deram os 

seus criadores” e “a qualidade do documento baseada nas utilizações não imediatas 

ou científicas. Esta qualidade radica essencialmente no testemunho privilegiado e 

objetivo que o documento fornece”. Para isto, é importante que haja uma classificação 

implementada, já que a avaliação atua em conjuntos de documentos e não em 

unidades documentais isoladas.  

- a descrição consta em 13 (19,69%) relatórios de estágio, também em conjunto 

com outras atividades. Esta função é bastante discutida no sentido que para alguns 

autores ela é atribuída apenas a arquivos permanentes, enquanto que para outros, 

em especial os que defendem a abordagem canadense da Arquivística Integrada, ela 

começa desde a classificação, passando pela avaliação até os instrumentos de 

pesquisa (LOPES, 2009), já que se caracteriza como sendo um “conjunto de 

procedimentos que, a partir de elementos formais e de conteúdo, permitem a 

identificação de documentos e a elaboração de instrumentos de pesquisa” 

(CAMARGO; BELLOTTO, 2012, p. 36). 

- a difusão é retratada em 5 (7,57%) relatórios de estágio que buscaram 

trabalhar as demais funções arquivísticas também. Esta função, apesar de pouco 

abordada nos relatórios, é muito importante para os arquivos e para o trabalho do 

arquivista. A difusão, vista como meio de comunicação, “vem a ser a divulgação, o ato 

de tornar público, de dar a conhecer o acervo duma instituição, assim como os 

serviços que esta coloca à disposição dos seus usuários” (PEREZ, 2005, p.7). Isto 
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quer dizer que deve ser pensada dentro do processo de gestão dos documentos com 

vistas a proporcionar o acesso às informações dos mesmos, pois sem uma adequada 

gestão não há como fazer a difusão de forma a ser positiva e contribuindo com a 

função social dos arquivos, que é interagir com a sociedade.  

A criação e a aquisição foram abordadas em 6 (9,09%) dos relatórios de estágio 

que tinham como proposta trabalhar, em menor e maior dimensão, todas as funções 

arquivísticas. Tratam-se, respectivamente, do controle da produção de documentos e 

informações (COUTURE et al, 2005) e à definição das formas de ingressos de 

documentos nos arquivos, por exemplo, de arquivos correntes para intermediários, e 

de intermediários para permanentes. Ambas são funções importantes e que devem 

ser pensadas durante todo o ciclo de vida documental. 

Percebe-se que os estágios supervisionados obrigatórios do Curso de 

Arquivologia da UFSM estão sendo realizados tendo como norte o estudo e a 

aplicação das funções arquivísticas. Os mesmos, após análise, também mostraram 

que quanto aos resultados das atividades propostas, após concluídas, 59 (89,39%) 

dos estágios obtiveram êxito total e 7 (10,61%) êxito parcial. Números que 

representam excelência no cumprimento do estágio. 

Por fim, outros aspectos sobre o conteúdo dos relatórios de estágio que são 

pertinentes mencionar é que aqueles discentes que realizaram o estágio na UFSM 

apresentam em nível de dificuldade menor, devido ao suporte técnico proporcionado 

pelos arquivistas do Departamento de Arquivo Geral. Enquanto que os que realizaram 

o estágio em instituições privadas apontaram haver dificuldade em iniciar as 

atividades nos locais, o que dificultou, para alguns, obter os resultados esperados. 

Neste sentido, a seguir, serão verificadas as percepções destes discentes sobre o 

momento do estágio supervisionado obrigatório e como o mesmo contribuiu em sua 

formação profissional e inserção no mercado de trabalho. 

 

4.2 PERCEPÇÃO DISCENTE SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFSM (2014 - 2018) 

 
O disposto a seguir consiste no resultado do levantamento e análise de dados 

e informações por meio da aplicação do Questionário Sobre a Percepção do 

Estudante de Arquivologia da UFSM Quanto o Estágio Supervisionado Obrigatório. 
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Da análise preliminar dos relatórios de estágio supervisionado obrigatório do 

Curso de Arquivologia da UFSM, obteve-se o número de discentes, e seus nomes, 

que produziram no período de 2014 a 2018 relatórios de estágio. A partir disto, 

buscou-se contatar estes sujeitos, de interesse desta pesquisa, via rede social 

Facebook, pelo seu serviço de mensagens instantâneas Facebook Messenger. 

De um total de 90 sujeitos, foi possível encontrar por esta rede social 77,8% 

deles, ou seja, 70 pessoas (Tabela 1): 

 

Tabela 1 – Discentes que foram encontrados no Facebook aptos para participar da 
pesquisa. 
 

Discentes Nº de sujeitos Percentual 

Que realizaram o estágio 
supervisionado obrigatório  

(2014 - 2018) 

90 100% 

Não encontrados 20 22,2% 

Encontrados 70 77,8% 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

No período de aplicação do questionário, que foi de 22 de maio a 08 de junho 

de 2019, foi enviado o instrumento para este total de 70 pessoas 

encontradas/identificadas. O questionário era enviado e reenviado (quando 

necessário, já que alguns participantes informavam quando já haviam respondido) 

sempre nas quartas-feiras e sábados a partir das 18h, por acreditar que havendo um 

dia durante a semana e um dia ao final da semana, já seria o suficiente e não se 

tornaria inoportuno para o sujeito participante. 

Deste total de 70 sujeitos, obteve-se um retorno de 48% dos mesmos (Tabela 

2), um número considerado suficiente, levando em consideração que a maioria dos 

contatados não conhecia a autora da pesquisa e responsável pelo envio do 

questionário, algo que no início pensou-se ser um empecilho para conseguir a 

confiança e respostas dos participantes. 
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Tabela 2 – Discentes que participaram da pesquisa respondendo o questionário. 
 

Discentes Nº de 
sujeitos 

Percentual 

Discentes convidados para a pesquisa 70 100% 

Discentes que responderam o questionário 34 48% 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Na pergunta 1, sobre em que ano o participante realizou o Estágio 

Supervisionado Obrigatório no curso de Arquivologia da UFSM, obteve-se como 

resultado (Tabela 3): o maior número de participantes desta pesquisa informou que 

realizou o Estágio no ano de 2018, sendo o número de 9 sujeitos (26,5%); que 

realizaram o Estágio nos demais anos do período pesquisado, houve participação de 

8 sujeitos (23,5%) referente ao ano de 2014, 3 sujeitos (8,8%) referente ao ano de 

2015, 7 sujeitos (20,6%) referente ao ano de 2016 e também 7 sujeitos (20,6%) 

referente ao ano de 2017. 

 

Tabela 3 – Resultados da Pergunta 1 do Questionário. 

 

Ano de realização de estágio Nº de sujeitos Percentual 

2014 8 23,5% 

2015 3 8,8% 

2016 7 20,6% 

2017 
2018 

7 
9 

20,6% 
26,5% 

TOTAL 34 100% 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

Na pergunta 2, sobre se o sujeito realizou o Estágio Supervisionado Obrigatório 

no mesmo semestre em que realizou o Trabalho de Conclusão de Curso, obteve-se 

como resultado (Tabela 4): 16 sujeitos (52,9%) responderam que sim e 18 sujeitos 

(47,1%) responderam que não.  

 

 

 

 

 



45 

 

Tabela 4 – Resultados da Pergunta 2 do Questionário. 

 

Realização de estágio 
junto com TCC 

Nº de sujeitos Percentual 

Sim 16 52,9% 

Não 18 47,1% 

TOTAL 34 100% 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

Na sequência aconselhada das disciplinas do currículo do Curso de 

Arquivologia da UFSM vigente, há Estágio e TCC sendo ofertados no mesmo 

semestre, porém, o que se percebe, é que apesar da maioria ter respondido que 

cumpriu com Estágio e TCC no mesmo momento formativo, há, aparentemente, uma 

tendência dos discentes optarem por cumprir com estes dois processos tão 

importantes de sua formação profissional em momentos distintos. São muitas as 

oportunidades para o arquivista no mercado de trabalho: 

 

Os espaços de trabalho dos profissionais arquivistas são as empresas 
públicas, privadas, as instituições arquivísticas públicas e privadas, os 
centros de documentação e informação, as universidades e os centros de 
pesquisa, as filmotecas, e os museus, junto com os bancos de dados e 
serviços de consultoria arquivística. Além disso, também se inserem as 
clínicas médicas e os hospitais, as instituições culturais e financeiras, as 
sociedades e cooperativas, os centros de ensino, os arquivos particulares e 
as consultorias, além dos órgãos dos poderes legislativo, executivo e 
judiciário, entre outros. De fato, qualquer instituição produtora de informação 
é um espaço de trabalho potencial para os arquivistas (SOUZA, 2011, p. 112). 

 

Ciente deste panorama, para fins de delimitação nesta pesquisa, na pergunta 

3 (Tabela 5), sobre em que tipo de instituição o sujeito realizou o seu Estágio 

Supervisionado Obrigatório, restringiu-se em apenas possibilitar como respostas as 

alternativas instituições públicas e privadas, a partir do que já havia sido constatado 

na análise dos relatórios de estágio. 
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Tabela 5 – Resultados da Pergunta 3 do Questionário. 

 

Natureza da instituição de 
realização de estágio 

Nº de sujeitos Percentual 

Instituição pública 24 70,6% 

Instituição privada 10 29,4% 

TOTAL 34 100% 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

Assim, obteve-se como resultado: que os estágios estão sendo mais 

direcionados para instituições públicas, já que 24 dos sujeitos (70,6%) responderam 

que realizaram neste tipo de instituição, enquanto que apenas 10 sujeitos (29,4%) 

responderam que realizaram em instituição privada.  

Este interesse maior pelo setor público em contraste com o interesse pelo setor 

privado não é algo característico apenas no momento de escolha por instituição para 

realizar o estágio supervisionado obrigatório. Souza e Medeiros (2013, p. 7) abordam 

que a propensão do sujeito, já como trabalhador, pelo setor público pode ser 

 

atribuída a dois conjuntos de fatores: os trabalhadores do setor público têm 
mais educação e por isso podem ocupar postos que requerem maior 
qualificação; além disso, a segmentação do mercado de trabalho permite que 
o setor público estabeleça salários mais altos que os de trabalhadores 
equivalentes no setor privado. 

 

Na pergunta 4 (Tabela 6), sobre o que mais motivou o sujeito a escolher o tipo 

de instituição em que realizou Estágio Supervisionado Obrigatório, foram dadas as 

seguintes opções de resposta: motivações e interesses pessoais; fazer contatos 

profissinais; indicação do(a) professor(a) orientador(a); indicação da Coordenação do 

Curso; familiaridade com a instituição; facilidade na realização do estágio; desafios na 

realização do estágio; arquivista e instrumentos arquivísticos presentes na instituição; 

possibilidade de efetivação/emprego após o estágio; e adquirir experiência nesse tipo 

de instituição. 
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Tabela 6 – Resultados da Pergunta 4 do Questionário. 
 

Motivos para escolher a instituição de 
realização de estágio 

Nº de sujeitos Percentual 

Motivações e interesses pessoais 4 11,8% 

Fazer contatos profissionais 0 0,0% 

Indicação do(a) professor(a) orientador(a) 2 5,9% 

Indicação da Coordenação do Curso 3 8,8% 

Familiaridade com a instituição 9 26,5% 

Facilidade na realização do estágio 3 8,8% 

Desafios na realização do estágio 5 14,7% 

Arquivista e instrumentos arquivísticos presentes 
na instituição 

3 8,8% 

Possibilidade de efetivação/emprego após o 
estágio 

0 0,0% 

Adquirir experiência nesse tipo de instituição 5 14,7% 

TOTAL 34 100% 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Nesse contexto, obteve-se como resultado:  

- As respostas  que mais se destacaram foram a familiaridade com a instituição, 

com 9 respostas, equivalendo a 26,5%; 

- Na sequência, com 14,7%, correspondendo a 5 respostas, adquirir 

experiência nesse tipo de instituição, e  desafios na realização do estágio; 

- Com 11,8%, equivalendo a 4 respostas, aparece as motivações e interesses 

pessoais; 

- Com 3 respostas, o equivalente a 8,8%, tem-se a indicação da Coordenação 

do Curso, assim como há este mesmo número de respostas para a opção facilidade 

na realização do estágio e o arquivista e instrumentos arquivísticos presentes na 

instituição; 

- Com 2 respostas, o equivalente a 5,9%, tem-se a indicação do(a) professor(a) 

orientador(a).  

- E com as alternativas fazer contatos profissionais e a possibilidade de 

efetivação/emprego após o estágio não se obteve nenhuma resposta. 

O fato do motivo mais significativo da escolha da instituição para a realização 

de estágio ser a familiaridade com a mesma talvez seja devido a maioria dos 

participantes desta pesquisa já terem informado que realizaram seus estágios 

supervisionados obrigatórios em instituições públicas e, segundo o que já foi 
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apresentado na análise dos relatórios de estágio, a instituição pública mais requerida 

é a UFSM, na qual o curso de Arquivologia está integrado e, naturalmente, desenvolve 

atividades de ensino para além da sala de aula com os discentes, nas mais variadas 

disciplinas teóricas e práticas.  

Porém, o fato de não haver como respostas/motivos o interesse de fazer 

contatos profissionais e a possibilidade de efetivação/emprego após o estágio, talvez 

seja devido desde o estágio os discentes objetivarem (pelo que parece) sua inserção 

no mercado de trabalho no setor público e, para isto, sabe-se que o processo dá-se 

mediante seleção/concurso público. Entretanto, é algo que talvez seja interessante 

começar a ter mais atenção, ainda mais na atual conjuntura política nacional, com um 

possível corte de concursos públicos na esfera federal.29 

Por meio da pergunta 5 (Tabela 7), houve o indicativo do nível de satisfação do 

sujeito ao realizar o Estágio Supervisionado Obrigatório na instituição que escolheu: 

 
Tabela 7 – Resultados da Pergunta 5 do Questionário. 
 

Nível de satisfação com a 
realização de estágio 

Nº de sujeitos Percentual 

Totalmente satisfeito 20 58,8% 

Parcialmente satisfeito 9 26,5% 

Nem satisfeito, nem insatisfeito 3 8,8% 

Parcialmente insatisfeito        
Totalmente insatisfeito 

2 
0 

5,9% 
0,0% 

TOTAL 34 100% 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

Obteve-se como resultado que, com 20 respostas, 58,8% dos participantes 

ficaram totalmente satifeitos, 26,5% dos participantes, isto é, 9 respostas, ficaram 

parcialmente satisfeitos, 8,8% dos participantes, o que corresponde a 3 respostas, 

responderam nem satisfeito, nem insatisfeito, 5,9% dos participantes, o equivalente a 

2 respostas, ficaram parcialmente insatisfeitos e nenhum participante respondeu que 

tenha ficado totalmente insatisfeito.  

Cerca de 85% dos participantes informaram que, em maior ou menor grau, 

ficaram satisfeitos com a realização de seus estágios nas instituições escolhidas e isto 

                                                           
29 Informação disponível em: <https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/04/5634978-corte-de-
concursos-publicos-federais-repercute-entre-estudantes-e-especialistas.html#foto=1>. Acesso em: 22 
jun. 2019. 
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é excelente, afinal, sendo o estágio supervisionado obrigatório uma ‘experiência pré-

profissional’ em um ambiente organizacional, acredita-se que, como diz Chiavenato 

(1994), o clima organizacional pode influenciar inúmeros fatores, desde o 

desempenho humano, satisfação no trabalho e a motivação das pessoas, podendo 

fazer com que os sujeitos criem expectativas. Neste caso, direcionar os estagiários de 

Arquivologia a seguir em frente na profissão, inclusive buscando novos desafios. 

Com a pergunta 6 (Tabela 8), houve o indiciativo de em que medida o Estágio 

Supervisionado Obrigatório na instituição escolhida contribuiu na formação 

profissional do sujeito.  

 

Tabela 8 – Resultados da Pergunta 6 do Questionário. 
 

Contribuição do estágio 
na formação profissional 

Nº de sujeitos Percentual 

Contribuiu muito 23 67,3% 

Contribuiu pouco 10 29,4% 

Não contribuiu 1 2,9% 

TOTAL 34 100% 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

Obteve-se como resultado: 23 respostas, ou seja, 67,6% dos participantes 

dizem que realizar o estágio na instituição escolhida contribuiu muito para a sua 

formação profissional, enquanto que 10 participantes, isto é, 29,4% das respostas, 

dizem que contribuiu pouco, e 1 participante (2,9%) diz que não contribuiu. 

Seja em maior ou menor grau, a maioria dos participantes apontou que o 

estágio contribuiu em sua formação profissional. Será que se bem conduzido, o 

estágio supervisionado obrigatório traz boas contribuições para todas as partes 

envolvidas, proporcionando ao discente uma formação mais sólida para enfrentar as 

mudanças que ocorrem constantemente no mercado de trabalho? Neste sentido, 

Mesquita e França (2011) são enfáticos ao inferir que a preparação dos futuros 

profissionais começa nas instituições de ensino, mas a formação se dá cada vez mais 

por meio de atividades dentro das instituições nas quais poderão vir a atuar 

profissionalmente. 



50 

 

Na pergunta 7 (Tabela 9), os sujeitos informaram se após realizar o Estágio 

Supervisionado Obrigatório sentiram-se preparados para ingressar no mercado de 

trabalho como arquivistas.  

 
 
Tabela 9 – Resultados da Pergunta 7 do Questionário. 
 

Discentes preparados 
para ingressar no 

mercado de trabalho 

Nº de sujeitos Percentual 

Sim 17 50% 

Não 11 32,4% 

Não sei responder 6 17,6% 

TOTAL 34 100% 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

Obteve-se como resultado: 17 participantes (50%) afirmaram que se sentiram 

preparados para a inserção no mercado de trabalho, 11 participantes (32,4%) 

responderam que não se sentiram preparados para ingressar no mercado de trabalho 

como arquivista, e 6 dos participantes (17,6%) não souberam responder. 

Entende-se que o sentimento de estar preparado para ingressar no mercado 

de trabalho não depende apenas de uma experiência de estágio (seja ela positiva ou 

não), mas também de outros fatores que podem contribuir para isto dentro do 

processo de formação profissional do sujeito. Porém, ao se realizar um estágio com 

esta natureza, uma ‘experiência pré-profissional’, significa entender que se está em 

processo de preparação para o trabalho e que tem que ser algo produtivo, como já diz 

a Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008: 

 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino em instituições de educação superior, de 
educação dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2008). 

 

Na pergunta 8 (Tabela 10), os participantes informaram se as atividades 

realizadas no Estágio Supervisionado Obrigatório facilitaram e contribuíram na 

atuação como arquivistas no mercado de trabalho.  
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Tabela 10 – Resultados da Pergunta 8 do Questionário. 
 

Contribuição do estágio na atuação como arquivista Nº de sujeitos Percentual 

Sim 12 35,3% 

Não 3 8,8% 

Nem sim, nem não 
Ainda não atuei no mercado de trabalho como arquivista 

4 
15 

11,8% 
44,1% 

TOTAL 34 100% 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

Obteve-se como resultado: 15 participantes da pesquisa (44,1%) dizem que o 

estágio supervisionado obrigatório não facilitou e ou contribuiu para a sua atuação no 

mercado de trabalho devido ainda não terem atuado profissionalmente como 

arquivistas; outros 12 participantes (35,3%) dizem ter facilitado e contribuído para a 

atuação no mercado de trabalho; 4 participantes (11,8%) responderam nem sim, nem 

não; e 3 participantes da pesquisa (8,8%) responderam que não facilitou e ou 

contribuiu. 

As respostas obtidas são interessantes: primeiro, por dar o indicativo que quase 

metade dos participantes ainda não atuou como arquivista (e isto poderia proporcionar 

até mesmo outro problema a ser investigado: por que ainda não atuaram como 

arquivista?) e, segundo, por mostrar que praticamente um terço dos participantes 

consideram que o estágio contribuiu para a sua atuação como arquivista, algo muito 

bom, afinal, como Bellotto (2006, p. 303) destaca, “já não resta a menor dúvida de que 

a formação universitária é o mais importante instrumento para que a atividade 

arquivística passe, de uma vez por todas, de simples ocupação a profissão”. Acredita-

se que o estágio supervisionado obrigatório, inserido neste processo de formação 

universitária, é algo vital para contribuir neste sentido. 

Com a pergunta 9 (Tabela 11), foi informado se a instituição em que o sujeito 

realizou o Estágio Supervisionado Obrigatório demonstrou interesse em contratá-lo 

como arquivista após o término do Estágio. 
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Tabela 11 – Resultados da Pergunta 9 do Questionário. 
 

Interesse da instituição em 
contratar após o estágio 

Nº de sujeitos Percentual 

Sim 2 5,9% 

Não 7 20,6% 

Nem sim, nem não 
A contratação na instituição 

em que estagiei dá-se 
mediante seleção/concurso 

público 

2 
23 
 

5,9% 
67,6% 

TOTAL 34 100% 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

Obteve-se como resultado: 23 participantes da pesquisa (67,6%) não 

demonstraram interesse na contração devido a este processo ocorrer mediante 

seleção/concurso público nas mesmas; 7 participantes (20,6%) responderam que as 

instituições não demonstraram interesse em contratá-los como arquivistas; 2 

participantes (5,9%) responderam que as instituições tiveram interesse na contratação 

após o estágio; e outros 2 participantes (5,9%) responderam nem sim, nem não. 

E na última pergunta, a pergunta 10 (Tabela 12), os participantes informaram 

se após o Estágio Supervisionado Obrigatório na instituição passaram a atuar 

profissionalmente como arquivistas na mesma. 

 

Tabela 12 – Resultados da Pergunta 10 do Questionário. 
 

Atuação como arquivista 
na instituição após o 

estágio 

Nº de sujeitos Percentual 

Sim 
Não 

A contratação na instituição 
em que estagiei dá-se 

mediante seleção/concurso 
público 
TOTAL 

2 
13 
19 

 
 
 

34 
 

5,9% 
38,2% 
55,9% 

 
 
 

100% 
 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Obteve-se como resultado: 19 participantes (55,9%) dizem não ter atuado 

profissionalmente como arquivista na instituição em que realizaram o estágio 

supervisionado obrigatório devido a contratação ser mediante seleção/concurso 

público; 13 participantes (38,2%) responderam que não passaram a atuar como 

arquivistas ; e apenas 2 participantes (5,9%) responderam à pesquisa informando que 

passaram a atuar profissionalmente como arquivistas nas instituições em que 

realizaram o estágio. 

Analisando os resultados das respostas dos participantes às questões 9 e 10 

percebe-se que pode ser preocupante cerca de 20% informarem que perceberam não 

haver o interesse da instituição por contratação após o estágio, bem como verificar 

que apenas 2 participantes, menos de 6%, passaram a atuar como arquivistas nas 

instituições de estágio. Porém, o que mais chama atenção é o fato da falta de interesse 

das instituições pela contratação, assim como a impossibilidade de atuar como 

arquivista na instituição após o estágio, ser, em ambos os casos, devido a contratação 

nestas instituições ser apenas mediante seleção/concurso público. Souza (2011, p. 

178) já apontava que o ingressos dos arquivistas no mercado de trabalho “ocorre, com 

frequência, de quatro modalidades: concurso público, contrato temporário, contrato 

por tempo indeterminado e processo seletivo. As instituições públicas se revelam 

como o aglutinador majoritário de arquivistas...”. E é isto que se consegue visualizar 

nestes resultados, numa dimensão bem específica, ocorrendo desde o momento do 

estágio. 

Por fim, realiza-se algumas inferências sobre certos aspectos bem específicos 

percebidos do processo e resultados da aplicação do Questionário Sobre a Percepção 

do Estudante de Arquivologia da UFSM Quanto o Estágio Supervisionado Obrigatório:  

- Foi positiva a contribuição dos participantes desta pesquisa, considerando que 

se obteve um retorno de quase metade da população-alvo, que apresentou/evidenciou 

a realidade vivida neste momento tão significativo que é o estágio supervisionado 

obrigatório; 

- Ficou visível que a realização de estágio e TCC juntos, no mesmo semestre, 

não é uma realidade cumprida em sua totalidade. Talvez seja pertinente discutir-se 

este aspecto inclusive em momentos sobre a reformulação do PPC do Curso de 

Arquivologia da UFSM; 

- O fato de cerca de 70% dos participantes da pesquisa indicarem que 

realizaram seus estágios supervisionados obrigatórios em instituições públicas não 
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surpreende, tendo em vista os resultados da análise dos relatórios de estágio (2014 - 

2018), assim como o fato do motivo pela escolha da instituição a ser realizado o 

estágio ser a familiaridade, tendo em vista que a instituição pública que mais teve 

estágios realizados neste período foi a UFSM, na qual o Curso de Arquivologia está 

integrado; 

- Por outro lado, preocupa saber que cerca de 30% dos participantes não se 

sentiram preparados para atuar como arquivistas no mercado de trabalho após o 

estágio e cerca de 40% ainda não ter atuado de fato; 

- Por fim, o que mais chama atenção, inclusive já ressaltado anteriormente, é 

que parece haver uma carência de interesse e contratação dos estagiários e 

estagiárias de Arquivologia após o estágio devido a maioria dos estágios estarem 

sendo realizados em instituições públicas e, nestas, por mais que possam ter 

interesse, o arquivista somente pode ingressar mediante seleção/concurso público. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Investigar algo sempre pode ser desafiador. Querer compreender um aspecto 

dentro de um processo de formação profissional, neste caso, o estágio supervisionado 

obrigatório, a partir de fontes documentais e sujeitos que estão inseridos no mesmo é 

ainda mais. Mas, mesmo assim, este trabalho objetivou investigar qual o panorama 

do estágio supervisionado obrigatório realizado pelos discentes do Curso de 

Arquivologia da UFSM no período de 2014 a 2018 e qual a sua relevância para a 

inserção dos mesmos no mercado de trabalho. 

Para isto, definiu-se como primeiro passo o estudo de referenciais teóricos 

sobre o ensino e a formação em Arquivologia no Brasil, a formação do arquivista no 

Curso de Arquivologia da UFSM e o arquivista e o mercado de trabalho para, na 

sequência, elaborar e aplicar instrumentos de coleta de dados com a intenção de se 

ter subsídios dos relatórios de estágio supervisionado obrigatório e dos egressos do 

curso de Arquivologia da UFSM do dado recorte temporal sobre a problemática 

investigada: em que locais os discentes do Curso de Arquivologia da UFSM, no 

período de 2014 a 2018, realizaram seus estágios supervisionados obrigatórios, e em 

que sentido a realização desta atividade favoreceu, ou não, a inserção dos mesmos 

no mercado de trabalho? Continuaram atuando profissionalmente nos locais em que 

realizaram este tipo de estágio? Se sim, quais os fatores que contribuíram para isto? 

Se não, quais os fatores que foram determinantes para não continuarem? 

Com a intenção de sanar estas inquietações, obteve-se como respostas, por 

meio de investigação aos relatórios de estágio, que neste período os estágios foram 

realizados em maior medida por duplas de discentes do que de forma individual; que 

cerca de 80% dos estágios foram feitos em instituições públicas, sendo quase 50% 

dentro da UFSM; que apesar de ser apenas aproximadamente 20% dos estágios 

como realizados em instituições privadas, a variedade das mesmas demonstrou ser 

maior que a variedade de instituições públicas; também, que a classificação é a função 

arquivística mais aplicada nos estágios, constando em 58 (87,87%) do total de 66 

relatórios que foram investigados, seguida pela conservação, descrição, avaliação, 

criação e aquisição, e difusão; e que cerca de 90% dos discentes estagiários 

obtiveram êxito total no cumprimento das atividades que desenvolveram. 

Após isto, mediante aplicação de questionário aos sujeitos com potencial de 

participação na pesquisa, obteve-se como principais respostas, de um total de 34 
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sujeitos, que: o que mais os motivou na escolha pela instituição para realizar o estágio 

foi a familiaridade com a mesma, enquanto que motivos como fazer contatos 

profissionais e a possibilidade de efetivação/emprego após o estágio não foram 

alternativas escolhidas; cerca de 85% dos participantes informaram, em maior ou 

menor grau, terem ficado satisfeitos com a realização de seus estágios nas 

instituições escolhidas; também, a maioria (96,7%) dos participantes apontou, em 

menor e maior grau, que o estágio contribuiu em sua formação profissional, enquanto 

que 50% afirmou sentir-se preparado para a inserção no mercado de trabalho após o 

estágio; porém, 44,1% dos participantes informaram que o estágio supervisionado 

obrigatório não facilitou e ou contribuiu para a sua atuação no mercado de trabalho 

devido ainda não terem atuado profissionalmente como arquivistas, e que não há 

grande interesse das instituições em contratar após os estágios, devido a maioria das 

instituições escolhidas pelos investigados ser de natureza pública e nelas este 

processo acontecer mediante seleção/concurso público, o que esclarece, em certa 

medida, o fato de apenas 2 participantes, menos de 6% do total, informar que 

passaram a atuar como arquivistas nas instituições de estágio após o seu término.  

A partir deste panorama do estágio supervisionado obrigatório em Arquivologia 

da UFSM, do dado recorte temporal, acredita-se que cabem alguns novos 

questionamentos: qual tem sido o entendimento dos discentes do Curso de 

Arquivologia da UFSM sobre este momento do estágio supervisionado obrigatório? 

Seria mais uma disciplina a ser cumprida e ser aprovado? Seria um momento ímpar 

para, quem sabe, ter adiante a possibilidade de estar empregado? Em que medida 

deve haver preocupação com o fato de parecer ter um perfil de egressos do Curso 

destes últimos cinco anos com maior interesse pelo mercado de trabalho no setor 

público, em um momento de conjuntura política nacional em que sabemos, basta ligar 

a televisão ou se informar via redes sociais virtuais, que a intenção parece ser pelo 

congelamento de novos concursos públicos no âmbito federal?  

A partir do que foi abordado, exposto e discutido neste trabalho, com a intenção 

de agregar à área Arquivologia, ainda se indica novos desdobramentos de problemas 

que poderiam ser pesquisados: 

- Qual a demanda de estágios supervisionados obrigatórios em Arquivologia 

em instituições privadas de Santa Maria e região? 
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- Qual o grau de inserção do discente do curso de Arquivologia da UFSM em 

instituições privadas, por meio de atividades teóricas e práticas ligados ao ensino, 

pesquisa e extensão? 

- Qual o grau de (re)conhecimento das instituições privadas de Santa Maria e 

região, de diferentes nichos, sobre quem e quais são as atribuições do arquivista? 

- Qual tem sido o grau de inserção dos discentes do Curso de Arquivologia da 

UFSM no mercado de trabalho?  

Acreditando que este estudo é pertinente e obteve resultados válidos, 

alcançando os objetivos almejados e se espera que possa ser uma significativa 

contribuição ao Curso de Arquivologia da UFSM, por tratar de um tema que envolve 

sujeitos que são do seu interesse. Inclusive, sugere-se que, sendo possível, inicie-se 

um movimento, por meio de algum tipo de instrumento de coleta de dados, para que 

ao final de cada semestre letivo com estágios supervisionados obrigatórios tenha-se 

um feedback dos estagiários sobre como foram suas experiências, desafios, grau de 

satisfação, (in)segurança. A partir do momento que esta investigação se torne pública, 

também se deseja que os discentes do Curso apreciem seus resultados e comecem 

a refletir sobre o que é um estágio supervisionado obrigatório: não apenas mais ‘um 

momento’ do processo de formação profissional, mas ‘o momento’, e que pode 

proporcionar para além de experiências desafiadoras e gratificantes no presente, mas 

também resultar em acontecimentos em um futuro próximo ligado à inúmeras 

possibilidades inserção no mercado de trabalho.  
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFSM 

 

Nº DE REGISTRO DO 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

NO BANCO DE DADOS: 

 

ANO:  

TÍTULO:  

AUTOR(A) 1:  

AUTOR(A) 2:  

ORIENTADOR(A):  

INSTITUIÇÃO DE 

REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO: 

 

TIPO DE INSTITUIÇÃO:  

OBJETIVOS:  

RESULTADOS DAS 

ATIVIDADES: 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE 

ARQUIVOLOGIA DA UFSM QUANTO O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

Pesquisa sobre a relação da formação profissional com o mercado de trabalho do(a) 
estudante do Curso de Arquivologia da UFSM (2014 - 2018) 

 
Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma 
totalmente voluntária. O mesmo é parte integrante da pesquisa “Entre a formação profissional 
e o mercado de trabalho: estudo dos relatórios de estágio supervisionado obrigatório do Curso 
de Arquivologia da UFSM (2014 - 2018)”, cujo objetivo é investigar qual o panorama dos 
estágios supervisionados obrigatórios realizados pelos estudantes do Curso de Arquivologia 
da UFSM no período de 2014 a 2018 e qual a relevância que este tipo de estágio teve para a 
inserção dos mesmos no mercado de trabalho. 
 
A pesquisa configura-se como Trabalho de Conclusão de Curso da acadêmica do Curso de 
Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Adriana Carvalho dos Santos, 
sob orientação do professor Rafael Chaves Ferreira, sendo os mesmos responsáveis pela 
investigação. 
 
Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 
penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 
 
A pesquisa trará mais conhecimento sobre os temas abordados, sem benefício direto para 
você. 
 
Responder este questionário não representará qualquer risco de ordem física e ou psicológica 
para você. 
 
As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos pesquisadores 
responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo 
quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma/meio. 
 
O tempo médio para responder as 10 perguntas deste questionário é de 07 minutos. 
 
Sendo assim, gostaríamos de contar com a sua colaboração, respondendo as seguintes 
questões: 
 
1 – Em que ano você realizou o Estágio Supervisionado Obrigatório no Curso de 
Arquivologia da UFSM? 
 
(   ) 2014    (   ) 2015    (   ) 2016    (   ) 2017    (   ) 2018 
 
2 – Você realizou o Estágio Supervisionado Obrigatório no mesmo semestre em que 
realizou o Trabalho de Conclusão de Curso? 
 
(   ) Sim    (   ) Não 
 
3 – Em que tipo de instituição você realizou o Estágio Supervisionado Obrigatório? 
 
(   ) Instituição pública    (   ) Instituição privada 
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4 – O que mais motivou você a escolher esse tipo de instituição para realizar o Estágio 
Supervisionado Obrigatório? 
 
(   ) Motivações e interesses pessoais     (   ) Fazer contatos profissionais 
(   ) Indicação do(a) professor(a) orientador(a)     (   ) Indicação da Coordenação do Curso 
(   ) Familiaridade com a instituição   (   ) Facilidade na realização do estágio 
(   ) Desafios na realização do estágio     
(   ) Arquivista e instrumentos arquivísticos presentes na instituição 
(   ) Possibilidade de efetivação/emprego após o estágio 
(   ) Adquirir experiência nesse tipo de instituição 
 
5 – Qual foi o seu nível de satisfação ao realizar o Estágio Supervisionado Obrigatório 
nesse tipo de instituição? 
 
(   ) Totalmente satisfeito   (   ) Parcialmente satisfeito    (   ) Nem satisfeito, nem insatisfeito 
(   ) Parcialmente insatisfeito    (   ) Totalmente insatisfeito 
 
6 – Em que medida o Estágio Supervisionado Obrigatório nesse tipo de instituição 
contribuiu na sua formação profissional?  
 
(   ) Contribuiu muito    (   ) Contribuiu pouco    (   ) Não contribuiu     
 
7 – Após realizar o Estágio Supervisionado Obrigatório você se sentiu preparado(a) 
para ingressar no mercado de trabalho como arquivista? 
 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Não sei responder 
 
8 – As atividades realizadas no Estágio Supervisionado Obrigatório facilitaram e 
contribuíram na sua atuação no mercado de trabalho como arquivista? 
 
(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Nem sim, nem não 
(   ) Ainda não atuei no mercado de trabalho como arquivista 
  
9 – A instituição em que realizou o Estágio Supervisionado Obrigatório demonstrou 
interesse em contratar você como arquivista após o término do Estágio?  
 
(   ) Sim     (   ) Não    (   ) Nem sim, nem não 
(   ) A contratação na instituição em que estagiei dá-se mediante seleção/concurso público 
 
10 – Após o Estágio Supervisionado Obrigatório na instituição você passou a atuar 
profissionalmente como arquivista na mesma? 
 
(   ) Sim     (   ) Não     
(   ) A contratação na instituição em que estagiei dá-se mediante seleção/concurso público 
 
 
 

Agradecemos pela sua colaboração. 
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APÊNDICE C – RESULTADOS DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFSM 

 

 

Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das atividades 

Tipo de 

instituição 
0413.2 2014 Organização 

do acervo 
arquivístico do 
Departamento 
de 
Contabilidade 
e Finanças da 
UFSM DCF. 

- Êmily Prestes 
 
- Roberta   
Bisognin 

Sonia  

Elisabete  
Constante 

Universidade  

Federal de 
Santa  

Maria  
Departamento 
de  

Contabilidade 
e  
Finanças DCF  

UFSM 

- 
Levantamento 
de dado 
documental; 
- Implementar 
proposta de 
plano de 
classificação; 
- Análise e 
separação dos 
processos 
para a fase de 
destinação, 
recolhimento, 
eliminação; 
- Avaliação de 
documentos; 
- 
Conservação; 
- Criar um 
banco de 
dados. 
 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das atividades 

Tipo de 

instituição 
0414.2 

 
2014 Implementação 

de um sistema 

de arquivos 

para o Instituto 

Federal de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 
Farroupilha IFE 

Farroupilha. 

- Fabia 
Dallanora 

 
- Fabiana 

Fagundes 
Fontana 

Daniel Flores Instituto 

Federal de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 

Farroupilha 
IFE 

Farroupilha 

- Conhecer a 
instituição; 
- Identificar 

existência de 
políticas 

arquivísticas; 
- Análise 

documental; 
- Diagnosticar 

situação 
documentação 

CGGO; 
- Propor 
políticas 

arquivísticas; 
- Implementar 

sistema de 
classificação 

de 
documentos; 

- Avaliar 
documentos 
considerando 
a TTD, pela 
proposta do 

SIGA; 
- Orientar 

servidores a 
utilização de 
instrumentos 
arquivísticos; 

 
 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das atividades 

Tipo de 

instituição 
0415.2 2014 Organização 

do 
Acervo 

Documental 
da 

Secretaria 

Escolar do 
Colégio 

Politécnico da 

UFSM. 

- Daniela de 
Melo 

 
- Flávia 
Simone 

Botega Jappe 

 

Jorge Alberto 
Soares Cruz 

Colégio 
Politécnico da 

UFSM 

- Aplicar um 
plano de 

classificação 
de acordo com 

método 
trabalhado 
pelo DAG; - 
aplicação de 

uma tabela de 
temporalidade 

nos 
documentos, 

de acordo com 
o método 

utilizado pelo 
DAG. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0416.2 2014 Implantação 

de políticas 

arquivísticas 

para o acervo 

do 

Festival 

MUSICANTO 

Sul Americano 

de 

Nativista. 

- Sheila 

Daniela 
Capeletti da 

Silva 

Daniel Flores Festival 

MUSICANTO 

Sul Americano 

de 

Nativista 

- Ordenar, 

classificar 

Documentos; - 

- Empregar 

instrumentos 

arquivísticos; - 

Tornar fácil 

acesso as 

informações 
por meio de 

procedimentos 
arquivísticos; - 

indicar 
medidas de 

gestão; 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das atividades 

Tipo de 

instituição 
0417.2 2014 Reestruturação 

arquivística no 

acervo 

documental do 

Festival 

Internacional 
de 

Inverno da 
UFSM. 

- Cássia Elis 
da Silva 

Carlos Blaya 
Berez 

Festival 
Internacional 

de 

Inverno da 
UFSM 

- Proposta de 

um plano de 

classificação; 

preparação 

para 

digitalização 

dos 

documentos; - 

ordenar por 

tipos classe, 

subclasse, 

grupos e 

subgrupos; 

confeccionar 

espelhos; - 

apresentar 

resultados. 

 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

  



71 

 

Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das atividades 

Tipo de 

instituição 
0418.2 2014 Relatório de 

implantação de 
políticas de 

gestão 
documental na 
empresa Sul 
Ferramentas. 

- Adriéli 
Eduarda 

Gomes 
Gabardo 

 
- Camila 

Letícia Brito 
Brondani 

 
 

Rosani Beatriz 
Pivetta da 

Silva 

Sul 
Ferramentas 

- Estudar a 
instituição; - 
Revisar as 

funções 
arquivísticas 
proposta no 

projeto para a 
empresa; - 
Aplicar um 
plano de 

classificação, 
elaborado no 

segundo 
semestre de 

2013; - Propor 
uma tabela de 
temporalidade 
para o arquivo 
da empresa. 

Totalmente 
concluída. 

Privada 

0419.2 2014 A criação do 

arquivo 

setorial do 

Centro de 

Ciências 

Sociais e 

Humanas 

com ênfase 

na Secretaria 

de 

Apoio 
Administrativo 

da 

Direção do 
CCSH 

UFSM. 

- Joseane 
Flores dos 

Santos 
 

- Rosimeire 
de Assis 

Jorge Alberto 
Soares Cruz 

Centro de 
Ciências 
Sociais e 

Humanas 
CCSH 

UFSM 

- Classificar 
documentos; - 

ordenar 
documentos; -
elaborar um 
informativo 

sobre 
preservação/ 
conservação 

dos 
documentos 

da instituição. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das atividades 

Tipo de 

instituição 
0420.2 2014 Implementação 

de um sistema 

de arquivos no 

Theatro Treze 

de Maio. 

- Gisele 
Martins  
Perini 

 
- Rodrigo 
Gomes 

Bonilha 

Carlos Blaya 
Berez 

Theatro Treze 
de Maio 

- Avaliar e 
classificar os 

documentos; - 
Implementar 
um plano de 

classificação; - 
Realizar 

proposta de 
arquivo; - 

Estruturar a 
tabela de 

temporalidade 
de 

documentos 
para o acervo 
documental. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0421.2 2014 Relatório de 

estágio: 

proposta de 

sistema de 

arquivos para a 

Secretaria da 

Direção do 

Centro 

de Ciências da 
Saúde CCS 

UFSM. 

- Guilherme 

Oliveira de 
Bitencourt 

 
- Henrique 

Machado dos 
Santos 

Daniel Flores Centro de 

Ciências da 
Saúde CCS 

UFSM 

- Aplicar a 
proposta de 

gestão 
documental 

para a 
secretaria da 
direção do 

CCS. 

Parcialmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0422.2 2014 Relatório de 

estágio 

supervisionado 

na 

Associação dos 
Professores 

Universitários de 
Santa Maria 
APUSM. 

- Juliani dos 
Santos Bassi 

Daniel Flores Associação 
dos 

Professores 
Universitários 

de 
Santa Maria 

APUSM 

- Organizar um 
espaço 

apropriado para 
o 

armazenamento 
do arquivo 

permanente e 
intermediário; - 

Implementar um 
sistema de 
arquivos 

integrado; - 
Implementar um 

plano de 
classificação. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0423.2 2014 Implementação 

das políticas 

arquivísticas 

no acervo do 

Gabinete do 

Reitor no 

Período de 

1977 a 1981. 

- Bruna da 
Silva 

Rodrigues 
 

- Maiara da 
Silva 

Denise Molon 
Castanho 

Gabinete do 
Reitor UFSM 

- Contextualizar 
políticas públicas 
de arquivos no 

Brasil; - Realizar 
ações de 

classificação, 
avaliação, e 
descrição 

documental, 
considerando as 
orientações do 

DAG da UFSM e 
CONARQ; - 
Relacionar 
medidas de 

conservação; - 
Elaborar um 

instrumento de 
descrição para o 

acervo. 

Parcialmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0424.2 2014 Arquivos 

privados: a 

implantação de 

um sistema de 

arquivos em 

uma empresa do 

ramo da 

construção 

civil em Santa 
Maria RS 

- Sandra Merlo Daniel Flores Punta 

Incorporações 

- Realizar um 
Estudo 

institucional; - 
Diagnosticar a 

situação atual do 
acervo 

documental; - 
Implantar 

procedimentos 
arquivísticos, 
classificação, 

avaliação, 
conservação, 
descrição e 

difusão; - Instituir 
um sistema de 

arquivos 
integrado a 
empresa. 

Totalmente 
concluída. 

Privada 

- 2014 Arquivos  

Públicos: A  

Implementação 

de um sistema 

de Arquivos na  

Prefeitura  
Municipal de  

Toropi. 

Eduardo  

Krauze de  
Oliveira 

Daniel Flores Prefeitura 
Toropi 

- Aplicar Plano 
de classificação; 

- Promover 
tratamento 
arquivístico; 
- Estabelecer 
comissão de 
avaliação; 

- Implementar 
um índice via 

banco de dados, 
recuperação e 

arquivamento de 
documentos. 

 

Parcialmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2014 Fundação de 

apoio a 

Tecnologia e 

ciência - 

FATEC 

- Olga Luiza 
Harbertz 

Rosani Beatriz 

Pivetta da 
Silva 

FATEC - Propor política 
de gestão de 

arquivo; 
- Aplicar 
políticas 

arquivísticas no 
Projeto de 
arquivo; 

- Relatar as 
atividades 
realizadas 
visando a 

aplicação do 
projeto 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

- 2015 Secretaria do 

Departamento 

Solos do Centro 

de ciências 

Rurais do Centro 

da Universidade 

Federal de Santa 

    Maria. 

- Mateus 

Walker 
Cabreira 

Carlos Blaya 
Berez 

Secretaria do 

Departamento 

Solos do 

Centro de 

ciências Rurais 

do Centro da 

Universidade 

Federal de 
Santa 

Maria 

- Elaborar e 
implementar um 

plano de 
classificação de 
documentos e 

tabela de 
temporalidade 

de documentos; 
- Orientar 

medidas de 
conservação de 
documentos; - 

Criar manual de 
procedimentos 
arquivísticos 

para 
treinamento dos 

usuários; - 
Capacitar 
servidores 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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através de 
treinamentos. 

Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2015 Relatório de 

estágio 

desenvolvido na 

secretaria de 

administração 

da 

prefeitura 
municipal de 
Santa Maria 

- Liziani de 

Souza 
Deglinomini 

Rosani Beatriz 

Pivetta da 
Silva 

Prefeitura 

Municipal de 
Santa Maria 

- Diagnosticar o 
ambiente físico e 

a estrutura do 
acervo dos 
documentos 
correntes da 

SMG; 
- Analisar de que 
forma a Gestão 

documental 
arquivística na 

SMG; 
- Identificar os 
documentos 
produzidos, 
recebidos e 

encaminhado 
pela 

superintendência 
de administração 

e elaborar um 
plano de 

classificação e 
um modelo de 

tabela de 
temporalidade 

para os 
documentos da 

superintendência 
de 

administração. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das atividades 

Tipo de 

instituição 
- 2015 Eny comercio de 

Calçados LTDA: 

Relatórios de 
Estágio. 

- Denise 
Souza do 

Couto 

Carlos Blaya 
Berez 

ENY calçados - Analisar o 

plano de 

classificação e 

tabela de 

temporalidade 

elaborado em 

2004; - Fazer 

um 

comparativo o 

plano de 

classificação 

existente com a 

lista de controle 

de registros 

(LCR), 

ISO9001; - 

Contribuir com 

a instituição no 

que se refere a 

documentação, 

assegurando 

assim a 

preservação 

e acesso às 
informações, 

tanto de caráter 
administrativo 

como 
históricas. 

Totalmente 
concluída. 

Privada 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2015 Arquivos de 

Instituições de 

Saúde: 

Implantação de 

Sistema de 

arquivos para a 

Clínica Clidonto 

Odontologia 

Especializada. 

- Sandra 
Hübscher 

Jorge Alberto 
Soares Cruz 

Clínica 
Clidonto 

Odontologia 

Especializada 

- Analisar a 
produção 

documental da 
Clidonto 

Odontologia 
Especializada; - 

Verificar a 
legislação vigente 
relacionada aos 
documentos de 
instituição de 

saúde; - Implantar 
um sistema de 

gestão 
documental; 

Parcialmente 
concluída. 

Privada 

- 2015 Instituição 
Clinica 

Anjos de Patas 

- Êmili 

Lemanski 
dosSantos 

Rosani 
Beatriz 

Pivetta da 

Silva 

Instituição 
Anjos de 

Patas 

- Elaborar um 
plano de 

classificação para 
a instituição; - 

Classificar o fundo 
da instituição e 
ordenação do 

mesmo; 
- Criar uma tabela 
de temporalidade; 
- Criar um manual 
para o uso interno 
dos funcionários 

quanto a utilização 
e organização do 

arquivo. 

Totalmente 
concluída. 

Privada 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2015 Implantação de 

Políticas 
Arquivísticas 

para o acervo do 

Gabinete Do 

Reitor – UFSM. 

- Guilherme 

Garcia 

Teixeira 

Carlos Blaya 
Berez 

Implantação 
de 

Políticas 
Arquivísticas 

para o acervo 

do Gabinete 

Do 

Reitor 

- Conhecer a 
Instituição por 

meio de 
Regimento 
interno e 

Organograma 
Institucional; - 
Diagnosticar a 

situação do 
acervo quantos 

as funções 
arquivísticas; - 

Identificar 
tipologias 

documentais; - 
Realizar a 

triagem dos 
documentos de 

acordo com a sua 
classificação e 
temporalidade 
descritos nos 

Códigos e 
Tabelas dos 

Órgãos 
Competentes da 

área. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2015 Uma 

Intervenção no 

sistema de 

Arquivos da 

Câmara 

Municipal de 

Santa Maria - 

RS 

Sérgio 

Ricardo da 

Silva 

Rodrigues 

Jorge Alberto 
Soares Cruz 

Câmara 
Municipal 

de Santa 
Maria - RS 

- Perpassar as 
funções 

arquivísticas de 
Carol Couture na 

Câmara 
municipal de 

Vereadores de 
Santa Maria, 

visando a 
elaboração de 

diagnostico 
arquivístico; - 
Implementar 

políticas 
arquivísticas do 

sistema de 
arquivos da 
CMVSM; - 

Abordar espécies 
documentais, 

acesso via 
plataforma ICA – 
Atom; - Orientar 

CMVSM no 
sentido de 

aprimoramento 
acerca de 

acompanhamento 
do sistema de 

arquivos. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0425.2 2015 Relatório de 

estágio 

desenvolvido na 

Secretaria de 

Administração 
da 

Prefeitura 
Municipal de 

Santa Maria. 

- Liziani de 

Souza 
Deglinomini 

Rosani 
Beatriz 

Pivetta da 
Silva 

Prefeitura 

Municipal de 
Santa Maria 

Secretaria de 
Administração 

- Diagnosticar; - 

Analisar de que 

forma ocorre a 

gestão 

documental; - 

Identificar 

documentos 

produzidos, 

recebido e 

encaminhados 

pela 

superintendência 

de administração; 

elaborar um 

plano de 

classificação 

dos documentos 
da 

superintendência 
da administração. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0426.2 2015 Relatório de  

Estágio 

curricular na 

Coordenadoria 

de Iniciação 

Científica - Pró 

Reitoria de Pós-

graduação e  

Pesquisa  

[PRPGP UFSM] 

- Arion Helder  

Pilla 

Jorge Alberto 
Soares Cruz 

Pró-Reitoria 
de  

Pós-
Graduação e 
Pesquisa 
PRPGP 
UFSM 

- Classificar, 

ordenar, arquivar 

a documentação 

corrente de 

acordo com o 

código de 

classificação das 

atividades - meio 

da administração 

pública e das 

atividades-fim da 

IFES;  

- Avaliar a 

documentação 

corrente e 

intermediaria do 

setor conforme as 

tabelas de 

temporalidade de 

documentos das 

atividades - meio 

da administração 

pública e das 

atividades-fim da 

IFES.;  

- Transferir a 

documentação 

intermediaria ao 

arquivo setorial 

da PRPGP. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0427.2 2016 Relatório de 

estágio 

supervisionado 

na empresa 

Silva, Arboith e 

Scremin 

- Reunião de 

Advogados 

(Arquivo Privado 

com acervo de 

documentos 

jurídicos). 

- Marcelo 

Abbadi da 
Silva 

Rafael 

Gonçalves 
Caetano 

Silva, Arboith e 
Scremin - 

Reunião de 
Advogados 

- Estudar a 
instituição; - Fazer 
um diagnóstico do 
acervo documental 

Totalmente 
concluída. 

Privada 

0428.2 2016 Organização de 

Arquivos do 

Setor de 

Recursos 

Humanos da 

Silva, Arboith e 

Scremin - 

Reunião de 

Advogados 

Gustavo de 

Oliveira de 
Bitencourt 

Glaucia Vieira 
Ramos 
Konrad 

Silva, Arboith e 
Scremin - 

Reunião de 
Advogados 

- Revisar a história 
da instituição; 
- Verificar suas 

instalações; 
- Realizar 

levantamentos de 
funções atividades 

e suas relações 
com o fluxo 
produção 

documental e os - 
Avaliar; classificar 
os documentos de 

acervo; 
- Ordenar de 

forma alfabética e 
padronizar por 

cores numeração 
e criar um modelo 
de espelho para 
as caixas arquivo 

e os plásticos;   

Totalmente 
concluída. 

Privada 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0429.2 2016 Relatório de 

estágio 

supervisionado 

desenvolvido na 

Escola Básica 

Estadual Cícero 

Barreto 

- André Luiz 

Grendene de 
Azevedo 

 
- Cassiano 

Brondani da 

Conceição 

Rosani 
Beatriz 

Pivetta da 
Silva 

Escola Básica 

Estadual 
Cícero 
Barreto 

- Analisar histórico 
da instituição, 

estrutura 
organizacional; 

- Revisar 
fundamentação 
teórica do saber 

arquivístico; 
- Fazer um 

diagnóstico da 
realidade 

documental da 
instituição; 

- Realizar a pratica 
arquivística a partir 

do diagnostico; 
- Aplicar políticas 
arquivísticas para 
a documentação 

permanente 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0430.2 2016 Proposta de 

organização do 

Fundo 

Documental 

Pessoal de 
Maria 

Luiza Ritzel 
Remédios no 

Centro de 
Documentação 

e 

Memória do CAL 
UFSM. 

- Caroline 
Lopes 

Knackfuss 

Fernanda 
Kieling 

Pedrazzi 

Centro de 
Documentação 

e 

Memória do 
CAL 

UFSM - 
Arquivo 

Pessoal Maria 
Luiza Ritzel 

Remédios 

- Realizar 
organização; 

- Propor medidas 
de conservação 

para o fundo 
documental. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0431.2 2016 Implementação 

da gestão 

documental no 

Programa de 

Pós-graduação 

em Física CCNE 

UFSM 

- Silviane 

Silveira 
Sauter 

Fernanda 

Kieling 
Pedrazzi 

PPGF 

Programa de 

Pós-

graduação em 

Física CCNE 
UFSM 

- Adequar o plano 

de calcificação da 

UFSM a 

realidade do 

PPGF; adaptar 

uma tabela de 

temporalidade de 

documentos para 

PPGF de acordo 

com prazos de 

guarda e 

destinação final 

estabelecidos na 

tabela de 

temporalidade e 

destinação de 

documentos de 

arquivo; - Sugerir 

melhorias de 

espaço físico 

relativo a guarda 

de documentos; 

- Promover o 

treinamento da 

equipe. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

  



86 

 

Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0432.2 2016 Relatório de 

estágio 

implantação de 

políticas de 

gestão 

documental no 

Instituto 

Nacional de 

Pesquisas 

Espaciais INPE 

CRS. 

- Dulcineia 
Paim Reis 

Danilo Ribas 
Barbiero 

Instituto 

Nacional de 

Pesquisas 

Espaciais 

INPE 

CRS 

- Implementar a 
realização de 

procedimentos 
que propiciem a 
conservação dos 
documentos e o 
uso de políticas 
de preservação 
para o acervo 
documental; - 

Implementar um 
plano de 

classificação de 
documentos para 

a instituição; - 
Apresentar uma 
pré - tabela de 
temporalidade 
para o acervo 
documental; 

- Realizar 
treinamentos de 
pessoal visando 

a adoção de 
metodologias 

para assim dar 
continuidade aos 
procedimentos 
adequados ao 
tratamento das 
informações do 

acervo 
documental. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

  



87 

 

Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0433.2 2016 Relatório de 

estágio 

realizado na 

Secretaria de 

Administração 

da 

Prefeitura 

Municipal de 
Dilermando de 

Aguiar 

- Letícia da 

Silveira 
Pavão 

Rosani 
Beatriz 

Pivetta da 
Silva o 

Secretaria de 

Administração 
da 

Prefeitura 

Municipal de 
Dilermando 

de 
Aguiar 

- Investigar os 
documentos 

constitutivos da 
secretaria de 

administração; 
-- Elaborar um plano 

de classificação 
documental; 

produzir um modelo 
de tabela de 

temporalidade e 
destinação de 
documentos; 
- Higienizar a 

documentação, 
visando a sua 
conservação 
preventiva. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0434.2 2016 Relatório de 

estágio 

desenvolvido na 
Cúria 

Metropolitana de 

Santa Maria 

- Joséli 

Pasetto 
Bittencourt 

Daniel Flores Cúria 

Metropolitana 
de 

Santa Maria 

- Perpassar as 
funções 

arquivísticas no 
tocante ao acervo 

permanente da 
Cúria; 

- Aplicar um quadro 
de arranjo; realizar 

acondicionamento e 
armazenamento 
adequado dos 
documentos do 

acervo; 
- Elaborar um 

manual básico, 
indicando a forma 

Totalmente 
concluída. 

Privada. 
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arquivamentos e 
desarquivamentos. 

Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0435.2 2016 Relatório de 

estágio 

supervisionado 

em arquivologia 

[Legião de Maria 

- Senatus Nossa 

Senhora da 

Conceição de 
Santa Maria] 

- Jean Carlo 

Rosa 

Durigon 

Danilo Ribas 
Barbiero 

Legião de 

Maria - 

Senatus 

Nossa 

Senhora da 

Conceição de 

Santa Maria 

- Expor a aplicação 

das políticas 

arquivísticas 

elaboradas para o 

acervo documental 

da Legião Maria - 

Senatus Nossa 

Senhora da 

Conceição. 

aplicação da gestão 

documental no 

acervo documental 

do Senatus Nossa 

Senhora da 

- Conceição; 
identificar tipos 

documentais bem 
como seu estado de 

conservação; 
conscientizar 

gestores por meio 
de entrevistas e 

resultados práticos 

Totalmente 
concluída. 

Privada. 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0436.2 2016 Relatório de 

estágio 

supervisionado 

em arquivologia 

[Núcleo de  

Documentação  

Histórica -  
Departamento de  

História - UFSM]. 

- Daniele de  

Vargas  
Michelotti 

Danilo 
Ribas 

Barbiero 

Núcleo de  

Documentação  
Histórica -  

Departamento 
de  
História - UFSM 

- Aplicar 
conhecimentos 

teóricos e práticos 
adquiridos no 

decorrer do curso; - 
Realizar 

procedimentos que 
propiciem a 

conservação dos 
documentos e uso 

de políticas de 
preservação para o 
acervo documental; 
implantar e adotar 

um quadro de 
arranjo para a 

instituição. 

Totalmente 
concluída.  

Pública. 

0437.2 2016 Relatório final de 

atividades de 

estágio 

desenvolvido no 

Departamento de 

Pessoal da 

empresa 

Expresso  

Medianeira. 

- Aline Márcia  
Prade 

Carlos 
Blaya 
Berez 

Expresso 

Medianeira 

- Analisar os 
documentos 
produzidos e 

acumulados no 
departamento 

pessoal da Expresso 
Medianeira a fim de 
organizar o arquivo.  

- Identificar os 
fundos documentais; 

- Tratar os 
documentos, 
higienizando; 

desamassando; 
retirando grampos; 

clipes; 
acondicionando em 

caixas novas; 

Parcialmente 
concluída. 

Privada 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0438.2 2016 Organização do 

acervo do 

Programa de Pós- 

Graduação  
Profissional em 

Patrimônio 

Cultural: 

aplicação de 

políticas  

arquivísticas DAG  

UFSM. 

- Sonia  

Elisabete  

Constante 

Sonia  

Elisabete  

Constante 

PGPPC Pós- 

Graduação  
Profissional em 
Patrimônio  

Cultural CCSH  
UFSM 

- Aplicar plano de 
classificação; - 

Realizar separação 
de copias de 
documentos 
originais para 

encaminhamento 
aos responsáveis 
pelo setor arquivo 

Setorial CCSH; 
 - Aplicar tabela de 

temporalidade 
DAG/UFSM;  

- Separar 
documentos em 

conformidade com o 
método de 

ordenação; - 
Recomendar ações 

de conservação 
para o 

armazenamento e o 
manuseio. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0439.2 2016 Aplicação de 

políticas 

arquivísticas no 

Programa de Pós- 

Graduação em 
História [UFSM] 

- Alana 

Rizzetti 
Pieniz 

 
- Nátaly de 

Oliveira 
Daniel 

Danilo 
Ribas 

Barbiero 

PPGH Pós- 

Graduação em 

História CCSH 
UFSM 

- Conhecer a 
instituição; 

- Rever a situação 
do acervo; 

implementar 
políticas 

arquivísticas; - 
Executar plano de 

classificação; propor 
uma tabela de 
temporalidade; 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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capacitar os 
funcionários. 

Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0440.2 2016 Estudos e 

atividades 

realizadas nos 

arquivos do 

Departamento de  

Física da  
Universidade  

Federal de Santa 

Maria como 

prática de estágio 

supervisionado 

- Luciane  

Jordão  
Cavalheiro 

Danilo 
Ribas 

Barbiero 

Departamento 
do Física CCNE  
UFSM 

- Diagnosticar a 
situação da 

documentação 
armazenada na sala 

do chefe do 
departamento de 

EF;  
- Identificar tipos 
documentais; - 

Elaborar plano de 
classificação;  

-Realizar 
higienização; 

identificar as caixas 
arquivo por meio da 

confecção de 
espelhos. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0441.2 2017 O arquivo 

corrente da  

Divisão de  
Materiais editais e 

contratos  

(DEMAPA/UFSM): 
instrumentos de 
pesquisa e 
avaliação de 
processos. 

- Pauer  

Menezes da  
Silva 

Fernanda  

Kieling  
Pedrazzi 

Divisão de  

Materiais editais 

e contratos  

DEMAPA UFSM 

- Elaborar 
instrumento que 

auxilie as atividades 
diárias ligadas ao 

arquivo corrente do 
setor; - Avaliar a 
documentação 

contida no arquivo 
corrente de modo a 

oportunizar a 
transferência dos 
contratos contidos 

para o arquivo 
intermediário 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0442.2 2017 Classificação e 

avaliação no 

arquivo corrente e 

intermediário da 

Secretaria da Pró- 

Reitoria de Pós- 

Graduação e  
Pesquisa PRPGP  

UFSM. 

- Anelize da 
Silva Marcon 

 
- Luiza  

Lisbôa  
Inklman 

Fernanda  

Kieling  
Pedrazzi 

Pró-Reitoria de  

Pós-
Graduação e  
Pesquisa 
PRPGP  
UFSM 

- Classificar 
documentos de 
acordo com o 
atual plano de 

classificação de 
documentos da 

UFSM;  
- Avaliar 

documentos de 
acordo com a 

tabela de 
temporalidade de 
documentos da 

UFSM pelo DAG 
que foi baseada 

na TTD do SIGA; - 
Elaborar 

instrumento que 
auxiliem na busca 
aos documentos 
classificados; - 

Realizar melhorias 
no espaço físico 

do arquivo 
detectados no 
Projeto anterior 
com recursos 
disponíveis. 

Parcialmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0443.2 2017 Relatório de 

estágio na 

Prefeitura 
Municipal de São 

João do Polêsine 
RS 

- Camila 

Medeiros 
Ferreira 

 
- Tanise 

Souza de 
Salles 

Jorge Alberto 
Soares Cruz 

Prefeitura 

Municipal de 
São 

João do 
Polêsine 

RS 

- Promover 
políticas de gestão 

documental 
visando a 

preservação e a 
organização do 

acervo da 
instituição por 

meio da 
higienização, 

avaliação, 
aplicação de plano 

de classificação 
no arquivo; - 
Classificar 

documentos a 
partir do plano d 

classificação 
previamente 
elaborado; 

- Facilitar o acesso 
aos documentos 

históricos 
administrativos 

observando as leis 
vigentes; - 

Estabelecer 
critérios para 

auxiliar na 
formação da 
comissão de 

avaliação 
documental do 

município. 

Parcialmente 
concluída. 

Pública 

  



94 

 

Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0444.2 2017 Implantação de 

políticas de 

gestão 

documental na 

Câmara Municipal 

de Vereadores de 

São João do 

Polêline RS 

- Nadine 

Laura da 

Silva 

Fernanda 

Kieling 

Pedrazzi 

Câmara 

Municipal de 

Vereadores de 

São João do 

Polêline RS 

- Aplicar um plano 
de classificação; - 

Apresentar uma pre 
- tabela de 

temporalidade de 
documentos para o 
acervo documental; 
- Sugerir melhorias 

no espaço físico 
destinado a guarda 

de documentos; 
- Promover o 

treinamento da 
equipe que o 

trabalho possa ter 
continuidade. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0445.2 2017 Organização do 

acervo do Curso 

de Especialização 

em Pensamento  

Político Brasileiro  
CCSH UFSM 

- Catiana  
Ramiro da  

Silveira 
 

- Tamiris 
Carvalho 

Sonia  
Elisabete  

Constante 

Curso de  
Especialização 

em 

Pensamento  

Político 
Brasileiro  

CCSH UFSM 

- Diagnosticar a 
situação do acervo 

documental do 
arquivo da 

Especialização; - 
Realizar 

levantamento 
documental com a 
identificação dos 

tipos documentais; - 
Elaborar um quadro 
de arranjo, seguindo 

as determinações 
políticas para as 

unidades 
universitárias, 

elaborar um breve 
histórico de 

especialização. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0446.2 2017 Organização de 

documentos do 

Setor da Saúde 

da Prefeitura 

Municipal de 

Santa Maria/RS: 

unidade de Saúde 

de Pains. 

- Walkyria  

Araújo  
Rodrigues 

Danilo Ribas 
Barbiero 

Setor da 

Saúde da 

Prefeitura 

Municipal de 

Santa 

Maria/RS: 

unidade de 

Saúde de 

Pains 

- Aplicar plano de 
classificação; 

apresentar uma pré 
tabela de 

temporalidade/ 
atividades fins; 

realizar ordenação 
interna dos 

documentos; - 
Higienizar; orientar 
sobre a importância 
de cada uma CPAD 

(comissão 
Permanente de 

avaliação de 
Documentos). 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0447.2 2017 Arquivo da Clínica 

de Estudos e 

Intervenções em  

Psicologia CEIP  

UFSM 

- Andreza  
Posser da  

Silva 

Jorge Alberto 
Soares Cruz 

Estudos e  
Intervenções 
em  
Psicologia 
CEIP  

UFSM 

- Identificar 

tipologia 

documental; 

realizar a 

higienização dos 

documentos; - 

Padronizar 

métodos de 

arquivamentos das 

pastas; - Ordenar 

os prontuários de 

pacientes 

desvinculados; - 

Organizar os 

documentos de 

eventos da clínica e 

os documentos 

administrativos. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 



96 

 

Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0448.2 2017 Organização do 

arquivo 

permanente do 

Departamento de 

Ciências Sociais 
CCSH UFSM 

- Adaiana 

Costa da 
Cruz 

 
- Franciéle do 

Nascimento 

Portella 

Sonia 

Elisabete 
Constante 

Departamento 
de 

Ciências 
Sociais 

CCSH UFSM 

apresentar 
diagnostico; 

desenvolver breve 
histórico do 

DCS/CCSH/UFSM; 
elaborar lista 
provisória de 
eliminação; 

elaborara proposta 
de arranjo; 

arquivar 
documentos; 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0449.2 2017 Relatório do 

estágio 

supervisionado 

em arquivologia 

no Departamento 

de Registro e 

Controle  

Acadêmico  

[UFSM] 

- Maria  

Eduarda  
Flores 

 
- Melina  

Pereira 

Fernanda  

Kieling  
Pedrazzi 

Departamento 
de  

Registro e 
Controle  
Acadêmico 
UFSM 

- Mapear, 
identificar os tipos 

documentais 
existentes nos 

locais no DERCA; 
 - Classificar, 
codificar os 

documentos de 
acordo com o atual 

código de 
Classificação de 
documentos e da 

Tabela de 
temporalidade da 
UFSM elaborada 

pelo DAG;  
- Ordenar os 
documentos 
conforme a 

sequência do 
número de registro 
já arquivados no 

arquivo. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 

Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0450.2 2017 Atividades de 

gestão de 

documentos 

realizadas no 

Curso de  

Graduação em  

Psicologia CCSH  
UFSM. 

 - Cássia  

Missio Schio 

Rosani 
Beatriz  

Pivetta da  
Silva 

Curso de  

Graduação em  
Psicologia 
CCSH  

UFSM 

- Definir plano de 
classificação; - 
Elaborar uma 

Tabela de 
Temporalidade de 

documentos;  
- Fazer listagem de 

eliminação de 
Documentos - 

LED. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0451.2 2017 Relatório de 

estágio 

supervisionado na 

Coordenação do  

Curso de Serviço  
Social UFSM 

- Daiane de 
Souza 

Rosani 
Beatriz  
Pivetta da  

Silva 

Curso de 
Serviço  
Social CCSH  

UFSM 

- Estudar aplicar 
plano de 

classificação de 
documentos e da 

 -Tabela de 
Temporalidade do 
departamento de 
arquivo geral da 
UFSM (DAG); - 

Executar trabalho 
no arquivo 
conforme a 
realidade 

encontrada na 
documentação 
produzida e ou 

recebida. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0452.2 2017 Implementação 

de políticas 

arquivísticas no 

acervo 

documental do 

Rotary Club de  

Agudo 

- Janifer  

Cristine  
Losekann  

Dahlke 
 

- Nathalia  
Beck  

Freitas 

Danilo Ribas 
Barbiero 

Rotary Club de  

Agudo 

- Contextualizar a 
instituição; 

 - Diagnosticar o 
acervo documenta; 
adapta um plano 

de classificação de 
documentos do 

RCA;  
- Propor tabela de 

temporalidade. 

Totalmente 
concluída. 

Privada. 

0455.2 2017 Organização da 

documentação de 

ensino da Pós-

graduação (2014- 

2016) do  
Programa de Pós- 

Graduação em  
Educação [da  

UFSM]. 

- Débora 
Rubert 

Danilo Ribas 
Barbiero 

Programa de 
Pós- 
Graduação em  

Educação CE  
UFSM 

- Adequar 
instrumentos de 

plano de 
classificação e 

Tabela de 
Temporalidade; - 

Realizar 
procedimentos de 
conservação dos 

documentos; 
-Capacitar 

colabores sobre 
gestão 

documental. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

0456.2 2017 Implantação de 

sistema de 

gestão 

documental na  

Serralheria  
Indufer 

- Jéssica  

Busanello  
Schramm 

Rosani 
Beatriz  

Pivetta da  
Silva 

Serralheria 
Indufer 

- Aplicar o plano 
de classificação 

proposto na 
Serralheria Indufer; 
- Elaborar a tabela 
de temporalidade 
dos documentos 
da Serralheria 

Indufer. 

Totalmente 
concluída. 

Privada 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

0457.2 2017 Um estudo do 

arquivo da Escola  

Municipal de  
Ensino  

Fundamental  
Irmão Quintino:  

relatório de 

estágio. 

- Franciele 
Venturini 

 
- João  

Alberto  
Licht  

Teixeira 

Jorge Alberto 
Soares Cruz 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental  

Irmão Quintino 

- Avaliar 
documentos; 

higienização e 
remoção de clipes, 

grampos; 
classificar 

documentos; 
acondicionamento 

adequado dos 
documentos no 

acervo;  
- Implementar uma 

tabela de 
temporalidade; 

 - Efetuar 
lançamento do 

acervo no software 
da secretaria da 
escola; elaborar 
um manual com 

instrução 
informando como 
os documentos 

estão organizados; 
- Orientar sobre 

boas práticas para 
conservação deste 

acervo. 

Parcialmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2018 Relatório da 

praticas 

arquivísticas 

realizadas na 

Reitoria do 

Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia do 

Tocantins. 

- Leonardo 
dos Santos 

André Zanki 
Cordenonsi 

Reitoria do 
instituto 

Federal de 
Educação, 
ciência e 

Tecnologia do 
Tocantins. 

- Descrever o uso 
do sistema SEI na 

produção 
eletrônica de 
documentos; 
- Analisar as 
atividades de 
recepção e 
tramites dos 
documentos 

recebidos pelo 
setor de arquivo e 

Protocolo da 
Reitoria do IFTO; 
aplicar técnicas 
arquivísticas na 
organização das 
pastas, caixas e 

arquivos, no setor 
de Arquivo e 
Protocolo da 

Reitoria. 

Parcialmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2018 Intervenção 

Arquivística na 
Pró - Reitoria de 

Pós-Graduação e 
Pesquisa Da 

Universidade 
Federal de Santa 

Maria. 

- Larissa 

Pereira 

Carlini 
 

- Rafaella 
Jardim 

Antunes 

Rafael 
Chaves 
Ferreira 

Pró - Reitoria 
de 

Pós-
Graduação e 

Pesquisa Da 
Universidade 

Federal de 
Santa 

Maria 

- Classificar 
documentos 
produzidos e 

recebidos pela 
PRPGP/UFSM, por 
meio da aplicação 

do Plano de 
Classificação de 
documentos da 

UFSM; 
- Contribuir com a 

realização da 
avaliação dos 
documentos 

empregada na 
instituição, por 

meio da aplicação 
da tabela de 

temporalidade; 
implementar ações 

de conservação 
preventiva na 
documentação 

pela 
PRPGP/UFSM. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2018 Implantação de  

Politicas  
Arquivísticas no  

Escritório de  
Advocacia Bochi  

Brum e Zamperi  
Advogados 

Associados S/S  

de Santa Maria -  
RS 

-André Rafael  

Machado 

Danilo Ribas 
Barbiero 

Escritório de  

Advocacia Bochi 
Brum e Zamperi 
Advogados 
Associados S/S  

de Santa Maria - 
RS 

- Conhecer histórico 
do Setor Jurídico;  

- Identificar 
competências de 

cada setor e a 
documentação por 
eles produzidas;  

-Elaborara e aplicar 
um plano de 
classificação, 
elaborara uma 

proposta de tabela 
de temporalidade; - 

Incentivar a 
continuidade ao 

trabalho arquivístico 
desenvolvido no 
escritório BBZ. 

Totalmente 
concluída. 

Privada. 

- 2018 Relatório de 

Estágio Gestão 

arquivística de 

documentos na 

Superintência de  

Vigilância em  

Saúde - Santa  
Maria - RS 

- Fernanda  

Fenner da  
Silva 

 
- Marcele  

Della Flora  
Cortes 

Rafael 
Chaves 
Ferreira 

Superintendência 

de Vigilância em  

Saúde - Santa  
Maria - RS 

- Elaborar um Plano 
de classificação;  

- Realizar avaliação 
documental dos 

dossiês 
selecionados. 

Totalmente 
concluída. 

Pública. 

- 2018 Relatório de 

estagio 

desenvolvido na 

livraria e Grife da  

Universidade  
Federal de Santa  

Maria. 

- Enzo Rosito  

Machado 

Francisco  

Alcides 
Cougo  
Junior 

Livraria e Grife da  

Universidade  
Federal de Santa  

Maria 

- Estudar a 
instituição; 

 - Confeccionar 
tabela de 

temporalidade e 
plano de 

classificação dos 
documentos do 

acervo. 

Totalmente 
concluída. 

Pública. 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2018 Relatório de  

Estagio no  
Arquivo Pessoal  

Professor Luiz 

Gonzaga Isaia 

 

Cassio  

Francisco  
Luiz  

Dornelles 

 

Rosani 
Beatriz  

Pivetta da  
Silva 

 

Arquivo Pessoal  

Professor Luiz  
Gonzaga Isaia 

 

- Organizar 
documentos; 

contribui para a 
produção de 

conhecimentos da 
área; - 

Contextualizar a 
biografia 

acadêmica de Luiz 
Gonzaga Isaias. - 

Organizar os 
documentos 

contidas no acervo 
disponível;  

- Elaborar de um 
plano de 

classificação. 

Totalmente 
concluída. 

Pessoal 

- 2018 Relatório de 

Estágio acervo 

documental da 4a  

Coordenadoria  

Regional de 

Saúde Referente 

ao caso Boate  

Kiss. 

- Roberta  
Stephanie de  
Souza 

Fernanda  
Kieling  
Pedrazzi 

4a  
Coordenadoria  

Regional de 

Saúde Referente 

ao caso Boate  

Kiss 

- Organizar os 
documentos 

contidas no acervo 
disponível; 
proposta de 

elaboração de um 
plano de 

classificação. 

Totalmente 
concluída. 

Pública. 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2018 Organização do 

Arquivo Pessoal 

da Professora 

Marisa Oliveira 

Natividade 

- Isabel de 
Mello 

 
- Luana  

Vargas  
Palese 

Francisco  

Alcides 
Cougo  
Junior 

Arquivo 

Pessoal da 

Professora 

Marisa Oliveira 

Natividade. 

- Diagnosticar a 
situação do 
documento; 
- Identificar a 

tipologia 
documental;  

- Elaborar uma linha 
do tempo referente 

aos projetos 
desenvolvidos por 

Natividade ao longo 
de sua carreira 

acadêmica. 

Totalmente 
concluída. 

Pessoal 

- 2018 Relatório de  

Estágio na  
Secretaria da 

Direção do Centro 

de Artes e Letras  

(UFSM).  

- Helenaldo  

Silva  
Vasconcelos 

 
- Raone  

Pires da  
Silva 

Francisco  

Alcides 
Cougo  
Junior 

Secretaria da 

Direção do 

Centro de Artes 

e Letras  

(UFSM)   

- Identificar a 
Tipologia 

documental dos 
documentos 
financeiros; - 

Organizar por tipo 
documental; - 
Classificar a 

documentação; 
acondiciona – lo em 
caixas de arquivos 

em ordem 
cronológica; - Fazer 

os cruzamentos 
com a Tabela de 

temporalidade das 
IFES e verificar se a 
documentação. Ou 

parte dela é 
suscetível a 

eliminação ou não. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2018 Tratamento 

documental do 

Arquivo do curso 

de Mestrado em 

Ciências 

Políticas. 

- Alvaro 

Pauey de 

Oliveira  

Filho 
 

- Bruna  

Peres de  
Vargas 

Francisco  

Alcides 
Cougo  

Junior 

Tratamento 

documental do 

Arquivo do curso 

de Mestrado em 

Ciências 

Politicas 

- Organizar o 
espaço físico;  

- Identificar 
tipologias 

documentais; 
 - Classificar a 
documentação;  
- Acondicionar o 

conjunto 
documental. 

Parcialmente 
concluída. 

Pública. 

- 2018 Organização de 

documentação do 

Arquivo  

Permanente da 

Escola Estadual 

de Ensino 

fundamental 

Marieta D`  

Ambrosio 

- Jaqueline 
Ines Boath 

André Zanki 
Cordenonsi 

Organização de 

documentação 

do Arquivo  

Permanente da 

Escola Estadual 

de Ensino 

fundamental 

Marieta D`  

Ambrosio 

- Realizar 
manutenção 
preventiva no 

arquivo 
permanente; - 
Reorganizar o 

arquivo 
permanente; 
 - Despertar a 
consciência 

patrimonial de 
conservação de 

documentos. 

Totalmente 
concluída. 

Pública. 

- 2018 Gestão 

arquivística de 

Documentação na 

Secretaria do 

curso de 

Licenciatura em  

Teatro da  

Universidade  
Federal de Santa  

Maria. 

- Lisiane  
Thomé  

Heydt 

Rafael 
Chaves 
Ferreira 

Gestão 

arquivística de 

Documentação 

na Secretaria do 

curso de 

Licenciatura em  

Teatro da  

Universidade  
Federal de Santa  

Maria 

- Realizar a 
classificação 
arquivística; 

 - Contribuir para a 
realização da 
avaliação dos 
documentos, 
propondo a 
utilização da 

tabela de 
temporalidade. 

Totalmente 
concluída. 

Pública. 
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Número de 

registro 
Ano Título Autores Orientador Instituição Objetivos Resultados 

das 

atividades 

Tipo de 

instituição 

- 2018 Implantação de 

Políticas 

arquivísticas no 

Programa de Pós-

Graduação em 

comunicação 

(UFSM). 

- Larissa da 

Silva 
Rodrigues 

 
- Mara 

Regina 
Mello 

Danilo Ribas 
Barbiero 

Implantação de 

Políticas 

arquivísticas no 

Programa de 

Pós-Graduação 

em comunicação 

(UFSM) 

- Aplicar a 

classificação aos 

documentos; 

realizar atividades 

arquivísticas 

referentes a 

avaliação 

documental; 

- Aplicar 
conhecimentos em 

preservação e 
conservação 

Totalmente 
concluída. 

Pública 

- 2018 Relatório de 

Estagio 

Organização 

documental da 

direção do CCSH. 

- Diego 

Gabriel 
Kullman 

 
- Fernando 
dos Santos 
Fernandes 

Danilo Ribas 
Barbiero 

Relatório de 

Estagio 

Organização 

documental da 

direção do CCSH 

relatório de 

estágio. 

- Conhecer a 
Instituição; 

- Diagnosticar o 
contexto 

documental; 
- Averiguar quais 

os princípios 
arquivísticos estão 
sendo adotados; 

- Dispor do 
domínio sobre os 
instrumentos de 

pesquisa; 
- Estabelecer 

diretrizes, 
concebendo, a 

abertura e 
execução do 
relatório de 

estágio. 

Totalmente 
concluída. 

Pública 
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APÊNDICE D – QUADRO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADOS OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS 

DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFSM (2014-2018) 

 

Instituições 
públicas 

Teatro Treze de Maio; Centro de Ciências da Saúde da UFSM; Associação dos Professores Universitários de Santa 
Maria; Gabinete do Reitor da UFSM; Prefeitura de Toropi; Secretaria do Departamento de Solos do Centro de Ciências 
Rurais da UFSM; Prefeitura Municipal de Santa Maria; Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria; Secretaria 
de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Maria; Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM; 
Escola Básica Estadual Cícero Barreto; Centro de Documentação e Memória do Centro de Artes e Letras da UFSM 
(Arquivo Pessoal Maria Luiza Ritzel Remédios); Programa de Pós-graduação em Física da UFSM; Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE CRS); Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar; 
Núcleo de Documentação Histórica - Departamento de História da UFSM; Pós-graduação Profissional em Patrimônio 
Cultural da UFSM; Pós-graduação em História da UFSM; Departamento de Física da UFSM; Divisão de materiais, 
editais e contratos (DEMAPA UFSM); Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM; Prefeitura Municipal de 
São João do Polêsine; Câmara Municipal de Vereadores de São João do Polêsine; Curso de Especialização em 
Pensamento Político Brasileiro da UFSM; Setor da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Maria: unidade de Saúde 
de Pains; Estudos e Intervenções em Psicologia CEIP UFSM; Departamento de Ciências Sociais da UFSM; 
Departamento de Registro e Controle Acadêmico da UFSM; Curso de Graduação em Psicologia da UFSM; Curso de 
Serviço Social da UFSM; Programa de Pós-graduação em Educação da UFSM; Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Irmão Quintino; Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria; Superintendência de Vigilância em 
Saúde - Santa Maria (RS); Livraria e Grife da Universidade Federal de Santa Maria; Secretaria da Direção do Centro 
de Artes e Letras da UFSM; Escola Estadual de Ensino Fundamental Marieta D’Ambrósio; Secretaria do Curso de 
Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Santa Maria; Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
UFSM; Direção do CCSH UFSM; Festival MUSICANTO Sul Americano de Nativista; Festival Internacional de Inverno 
da UFSM; Coordenadoria Regional de Saúde Referente ao caso Boate Kiss. 

Instituições 
privadas 

Sul Ferramentas; Punta Incorporações; FATEC; ENY Calçados; Clínica Clidonto Odontologia Especializada; 
Instituição Anjos de Pata; Silva, Arboith e Scremin - Reunião de Advogados; Expresso Medianeira; Rotary Club de 
Agudo; Serralheria Indufer; Escritório de Advocacia Bochi Brum e Zamperi Advogados Associados S/S de Santa Maria 
(RS); Cúria Metropolitana de Santa Maria; Legião de Maria - Senatus Nossa Senhora da Conceição de Santa Maria; 
Arquivo Pessoal do Professor Luiz Gonzaga Isaia; Arquivo Pessoal da Professora Marisa Oliveira Natividade. 
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ANEXO A – ORGANOGRAMA DA UFSM 

 

 

Fonte: UFSM (2018). 
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ANEXO B – NORMAS DE ESTÁGIO ARQUIVOLOGIA UFSM 

 

 



110 

 

 

 



111 

 

 



112 

 

 



113 

 

 


