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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB 

Faculdade de Ciência da Informação - FCI 

Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação  

Seminários em organização da informação: 
acervos fotográficos (382761 Turma C) 

Prof. Dr. André Porto Ancona Lopez 

 

DIRETRIZES BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO  

ARQUIVÍSTICA DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS. 

 

Aplicação: 2° semestre letivo de 2013 
Horário: 6ªfs das 14:00hs às 17:50hs 

 

Ementa 
 Estudo analítico dos problemas e das responsabilidades dos arquivos no mundo 

contemporâneo. Pesquisa em Arquivologia. Métodos de pesquisa aplicados à 
Arquivologia. Estudo de casos. 
 

Objetivos 
 Revisar os princípios e principais atividades da Arquivologia, com vistas a compreender 

as especificidades da organização arquivística de documentos imagéticos, 
considerando que os materiais fotográficos podem ser encarados como ocorrência 
típica de tal universo.  

 Capacitar os alunos para a identificação de materiais imagéticos de natureza 
arquivística e aplicar procedimentos pertinentes à sua organização, priorizando o 
contexto de produção, a fim de garantir a compreensão da gênese documental. 
 

Conteúdo programático 

Tópico 1. Princípios básicos: 
a. princípio da proveniência; 
b. ciclo vital dos documentos; 
c. respeito à ordem original; 
d. utilização administrativa e utilização pelo pesquisador. 

Tópico 2. Especificidades e análise no universo de materiais fotográficos: 
a. princípio da proveniência; 
b. ciclo vital dos documentos; 
c. respeito à ordem original; 
d. utilização administrativa e utilização pelo pesquisador. 
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Tópico 3. Características principais do documento de arquivo: 
a. imparcialidade,  
b. autenticidade,  
c. naturalidade; 
d.  organicidade; 

Tópico 4. Especificidades e análise no universo de materiais fotográficos: 
a. imparcialidade,  
b. autenticidade,  
c. naturalidade; 
d.  organicidade; 

Tópico 5.  Conceitos gerais das principais atividades arquivísticas: 
a. gestão documental e sistemas de arquivo; 
b. identificação; 
c. avaliação e tabelas de temporalidade; 
d. classificação,  
e.  descrição. 

Tópico 6. Especificidades e análise no universo de materiais fotográficos: 
a. gestão documental e sistemas de arquivo; 
b. identificação; 
c. avaliação e tabelas de temporalidade; 
d. classificação,  
e. descrição. 

Tópico 7.  Conceitos básicos da classificação arquivística: 
a. tipologia documental; 
b. modelos de classificação; 
c. ordenação; 
d. coleções e bancos de dados. 

Tópico 8. Especificidades e análise no universo de materiais fotográficos: 
a. tipologia documental; 
b. modelos de classificação; 
c. ordenação; 
d. coleções e bancos de dados. 

Tópico 9. Conceitos básicos da descrição arquivística: 
a. instrumentos de controle e de pesquisa; 
b. standarts de descrição; 
c. banco de dados e divulgação de acervo; 
d. acesso e cidadania. 

Tópico 10. Especificidades e análise no universo de materiais fotográficos: 
a. instrumentos de controle e de pesquisa; 
b. standarts de descrição; 
c. banco de dados e divulgação de acervo; 
d. acesso e cidadania. 
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Tópico 11. Contextualização arquivística de documentos imagéticos:  
a. contexto de produção documental; 
b. ilusão e objetos impossíveis;  
c. imagens iguais, documentos diferentes. 

Tópico 12. Recontextualização de documentos imagéticos:  
a. novas atribuições de sentido pela sociedade; 
b. documento de arquivo e obra de arte; 
c. obra de arte e documento de arquivo;  
d. documento de arquivo e peça de coleção. 

Tópico 13. Documento fotográfico como documento imagético de arquivo: 
a. arquivos contemporâneos; 
b. a fotografia nos arquivos; 
c. gênese do documento fotográfico; 
d. propostas para o tratamento arquivístico. 

Tópico 14. Apresentação por  parte dos alunos (1ª parte). 

Tópico 15. Apresentação por  parte dos alunos (2ª parte). 
 

Metodologia do curso 
 O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas, atividades 

de leitura, discussão em sala de aula, palestras de convidados, e atividades práticas. 
Para as aulas 2, 4, 6, 8  e 10 os alunos deverão produzir fotografias de própria autoria 
que possam representar os conceitos a serem analisados, de acordo com a 
metodologia “Imaginando”, compartilhada com a Universidad Complutense de Madrid. 
 

Avaliação 
a. Criação de fotografias de para representação dos conceitos analisados em aula

  
(peso 1); 

b. Apresentação de imagens produzidas e reflexão individual   
(peso 1); 

c. Entrega de reflexão analítica escrita, utilizando o material fotográfico produzido  
(peso 2). 

 

Referências bibliográficas 

A bibliografia que se segue indica as principais referências que serão feitas e utilizadas 
em aula, sem ter a pretensão de ser exaustiva. 

 

BARTLETT, Nancy.  Diplomatics for photographic images: academic  

exoticism?  The american archivist.  Chicago: The Society of  

American Archivists, v. 59, p.486-494, fall 1996. Disponível em: 

http://archivists.metapress.com/content/m711537466202813/fulltext.pdf. 

http://archivists.metapress.com/content/m711537466202813/fulltext.pdf
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sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Versão 1.1. Rio de 

Janeiro: Arquivo Nacional, 2011. Disponível em 
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http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/isaar_cpf.pdf
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