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A Pós-Graduação em Arquivística Histórica
oferece formação teórica e prática numa
área de estudos inovadora e emergente que
promove uma abordagem interdisciplinar
entre a História, a Ciência da Informação e a
Ciência Arquivística.
O objectivo central deste curso passa
pela aquisição e/ou aprofundamento
de conhecimentos e competências que
permitam dotar especialistas das ferramentas
necessárias para compreender os arquivos
– na sua dupla acepção de instituições de
memória e conjuntos documentais – como
complexas construções sociais, políticas e
culturais organicamente ligadas à evolução
histórica das suas entidades produtoras.
Este curso procura criar um campo de estudos
comum, inovador e sem paralelo noutras
instituições de Ensino superior em Portugal,
a partir de três áreas que são ou se têm vindo
a afirmar, como particularmente pujantes na
NOVA FCSH: a História, a Gestão e Curadoria da
Informação, e a Arquivística Histórica.

Este campo de estudos permitirá colmatar
o vazio que cada vez mais se faz sentir, de
uma formação dedicada em arquivística,
mas recusando voltar a uma visão tradicional
deste saber: relacionando-o com a Ciência
da Informação, sem deixar de valorizar os
contributos das Ciências sociais e Humanas,
nomeadamente a História. Por outro lado,
será particularmente benéfica para formandos
oriundos da área da História, onde a literacia
arquivística está sub-representada enquanto
área de formação.
Salienta-se ainda que a opção pela inclusão da
Ciência Arquivística na matriz pluridisciplinar
do curso acompanha as mais recentes
tendências internacionais, onde a “Archival
Science” de matriz anglo-saxónica é um campo
em pujante desenvolvimento, com direções
tão importantes como a relação entre arquivos
e direitos humanos, arquivos e igualdade
de género e étnica, arquivos e democracia,
arquivos e identidade – e com a importante
característica de, em todos estes campos, a
perspetiva histórica ser altamente valorizada.
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INFORMAÇÕES
Centro Luís Krus
– Formação ao Longo da Vida
CONTACTOS
 clk.flv@fcsh.unl.pt
 21 790 83 00 [Centro Luís Krus]
 91 883 20 42 [VINCULUM]

MORADA
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade Nova de Lisboa
Av. de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa
HORÁRIOS
Confirme os horários atualizados em: https://www.fcsh.unl.pt
/faculdade/centro-luis-krus-formacao-ao-longo-da-vida

INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA E PROPINA
Todas as informações detalhadas e atualizadas estão disponíveis no website da NOVA FCSH, em:
https://www.fcsh.unl.pt/cursos/pos_graduacao_em_arquivistica_historica
EM COLABORAÇÃO COM O PROJETO VINCULUM
https://www.vinculum.fcsh.unl.pt/arquivistica-historica

Arquivística Histórica
O projeto VINCULUM recebeu financiamento do European Research Council
(ERC) no âmbito do programa de investigação e inovação Horizonte 2020
da União Europeia (contrato de subvenção n.º 819734).

Imagem: Edição de negativo de fotografia, sem título, ca. 1920, no Domínio Público, disponível em linha em: https://www.loc.gov/pictures/item/95502385

Pós-Graduação
ANO LECTIVO 2021/22 – CANDIDATURAS ABERTAS
1.ª FASE: 1 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO | 2.ª FASE: 31 DE MAIO A 30 DE JUNHO

VALÊNCIAS ESPECÍFICAS A DESENVOLVER NA
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUIVÍSTICA HISTÓRICA:

As valências específicas a desenvolver na
Pós-Graduação em Arquivística Histórica
compreendem os seguintes aspectos,
entre outros:

(i) teoria e métodos da Arquivística Histórica;
(ii) formação de base teórica e prática no
tratamento, descrição e recuperação de
informação;
(iii) uso de arquivos e ferramentas de descrição
digitais, com particular ênfase nos exemplos
das Humanidades Digitais e da promoção
do acesso aberto, da história cidadã, da
arquivística participativa e da designada
web 2.0.;
(iv) reflexão acerca de temas actuais que
incidem sobre o papel dos arquivos numa
sociedade pós-colonial que se pretende
democrática, transparente e inclusiva, e
sobre as alternativas possíveis ao modelo
arquivístico público e estatal, de que são
exemplo os arquivos de comunidades;
(v) compreensão da evolução histórica dos
diferentes tipos de arquivos (estatais,
municipais, religiosos, familiares);

PORQUÊ INSCREVER-SE NA
PÓS-GRADUAÇÃO EM
ARQUIVÍSTICA HISTÓRICA?

A Pós-Graduação em Arquivística
Histórica é destinada a recémlicenciados, investigadores,
profissionais de instituições de
memória ou outros candidatos
interessados em obter
conhecimentos aprofundados
e inovadores sobre esta área de
estudos emergente.
Deste modo, o curso não se
restringe a um público-alvo com
formação prévia em História ou
Ciências da Informação, abrindo-se
à comunidade e a todos aqueles
que desejem desenvolver uma
abordagem interdisciplinar, teórica e
prática, ao estudo dos arquivos.
Os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos ao longo deste
curso poderão ser aplicados na
prossecução de cursos conferentes de
grau, na investigação, ou no estudo,
tratamento e descrição de arquivos.

PLANO DE ESTUDOS

A Pós-Graduação decorrerá ao longo de dois semestres e
será ministrada em regime pós-laboral nas instalações da
NOVA FCSH.
O primeiro semestre tem um carácter teórico-prático
e é composto por seis unidades curriculares lectivas
(três obrigatórias e três de um conjunto seis opcionais
condicionadas).

ESTRUTURA CURRICULAR
UNIDADES CURRICULARES

SEMESTRE

ECTS DOCENTE(S)

Obrigatórias
Teoria e métodos da Arquivística Histórica

1.º

5

Maria de Lurdes Rosa

Curadoria da Informação: aquisição e
organização

1.º

10

Paulo Leitão e Alexandra Lourenço

Preservação, descrição e recuperação da
informação em arquivos

1.º

5

Filipa Lopes

Projecto em Arquivística Histórica

2.º

20

Rita Sampaio da Nóvoa,
Filipa Lopes, Maria João da Câmara
e Alice Borges Gago

Seminário de acompanhamento de projecto

2.º

10

Rita Sampaio da Nóvoa,
Filipa Lopes, Maria João da Câmara
e Alice Borges Gago

História dos arquivos: sécs. XV-XVIII

1.º

5

Mário Farelo

História dos arquivos: sécs. XIX-XXI

1.º

5

Abel Rodrigues

2 semestres

Arquivos de família de Antigo Regime

1.º

5

Maria João da Câmara

CRÉDITOS

Arquivos de comunidade, para a comunidade

1.º

5

Rita Sampaio da Nóvoa

Descolonizar o arquivo?

1.º

5

Ana Canas Martins

Metodologias de investigação em arquivo

1.º

5

Alice Borges Gago

O segundo semestre tem um carácter prático e é composto
por um Projecto em Arquivística Histórica e por um
Seminário de Acompanhamento de Projecto. Os alunos
poderão optar por duas modalidades de Projecto:
1) estágio num arquivo público ou privado, com entrega
de relatório final de estágio ou 2) trabalho final escrito,
que deverá incidir sobre o estudo, tratamento e descrição
de um arquivo. Nas duas opções, os alunos serão
acompanhados e orientados pelos docentes do curso.

Opções condicionadas*

DURAÇÃO

60 ECTS
REGIME

(vi) metodologias de investigação em arquivo;

Pós-laboral
Presencial e em streaming

(vii) aplicação prática dos pontos anteriores no
estudo, tratamento e descrição de arquivos
de família.

Instalações da NOVA FCSH.
(Av. de Berna e Campus de Campolide)

LOCAL

* O estudante realiza 10 ECTS deste conjunto.

