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Prova, Informação, Memória: Curso de formação em Arquivística e AtoM 

 

Ano letivo 2022/23 – 1º Semestre 

 

Datas: 24 e 31 de outubro; 7 e 14 de novembro 

Módulo: Organização e classificação de acervos documentais 

Tema: Formação em organização e classificação de acervos documentais 

Docentes: Jacinto Guerreiro e Ricardo Aniceto 

Programa: Introdução teórico-prática aos métodos de organização e classificação de acervos 

documentais. Serão abordadas a criação de registos de entidade detentora e de registos de 

autoridade de produtor, a história administrativa e custodial, e a complexidade da estruturação 

de quadros de classificação, de acordo com diferentes tipologias de arquivos. 

 

1. Organizar a memória administrativa, histórica e custodial 

1.1 – A organização administrativa e história institucional 

1.2 – A história custodial 

1.3 – A criação de registos de entidade detentora/produtora 

 

2. Análise e desenvolvimento de planos de classificação 

2.1 – Elementos constituintes base 

2.2 – As atividades/funções e a criação/organização dos documentos de arquivo 

2.3 – Os dispositivos de apresentação/utilização 

2.4 – A elaboração e a aplicação da classificação 

2.5 – Análise e discussão de planos de classificação 
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