
CURSO

Documento: Paleografia,
Diplomática e Preservação

 Oficina 

REALIZAÇÃO Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado do Rio
Grande do Sul (AAAP-RS)

DATAS 26 de abril; 10, 17, 24 e 31 de maio (sábados)
ONDE Arquivo Público do Estado do RS

Rua Riachuelo, 1031 – Centro Histórico
HORÁRIO 08:00 – 12:30 
INSTRUTORAS - Vanessa Gomes de Campos

- Maria Lúcia Ricardo Souto (Preservação)
INVESTIMENTO R$ 40,00 (estudantes) e R$ 60,00 (público em geral)
CERTIFICADO Será fornecido certificado de 36 horas para quem obtiver a 

frequência mínima de 75%.
INFORMAÇÕES 
e INSCRIÇÕES

aaaprs@gmail.com  | (51)3288-9117

VAGAS LIMITADAS

EMENTA

A Oficina pretende desenvolver atividades práticas que possibilitem aos
pesquisadores  uma  relação  interdisciplinar,  cujo  foco  é  o  documento
arquivístico.  Através  da  Paleografia,  pretende-se  abordar  a  custódia  de
documentos nos arquivos históricos,  a gênese e a conservação documental
como elementos  que se  complementam e permitem melhor  compreender o
documento em seu conjunto.

OBJETIVOS

• Conhecer os elementos que envolvem a Paleografia  da escrita latina
(séculos XVI-XIX).

• Introduzir  os  participantes  à  leitura  e  transcrição  de  documentos
manuscritos dos séculos XVI ao XIX.

• Praticar leitura e transcrição paleográfica a partir das Normas Técnicas
para Transcrição de Documentos Brasileiros.

• Compreender conceitos arquivísticos, visando à organização e estrutura
de arquivos históricos (Teoria das Três Idades, Arranjo, Fundos).

• Entender  a  estrutura  formal  da  criação  documental  através  da
Diplomática.

mailto:aaaprs@gmail.com


• Aprender noções de preservação e conservação de acervos em suporte
papel. 

• Conhecer alguns questionamentos sobre a relação da Paleografia com a
história da cultura escrita.

METODOLOGIA

O curso será composta de exposição teórica e de exercícios práticos. Cada
encontro será dividido da seguinte forma: 

a) Pela manhã, haverá uma exposição teórica com sugestão de leitura
bibliográfica.  Na  sequência,  a  atividade prática  terá  relação direta
com  a  leitura  sugerida,  desenvolvendo,  dessa  forma  a  “oficina”.
Entende-se  por  oficina uma  modalidade  de  ação  que  promove  a
investigação e a reflexão e que proporciona a troca de relações, ou
seja, o conhecimento (teoria) é aplicado e permite ações (prática), a
fim de se adquirirem significados.

b) as atividades serão desenvolvidas em um ambiente virtual.

Ao final do curso, os participantes deverão realizar uma avaliação final, calcada
nas atividades desenvolvidas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

26/04 • Arquivos Históricos: o documento de arquivo – 
especificidades

• Gênese Documental – Paleografia e Diplomática 
• Paleografia – Conceitos 
• Normas Técnicas para Transcrição de Documentos 

Brasileiros
• Transcrição e leitura paleográfica 

10/05 • Transcrição paleográfica elementar e crítica
•  Transcrição e leitura paleográfica 

17/05 • Conceitos: preservação, conservação e restauração.
• Agentes Agressores: luz, temperatura e umidade relativa, 

insetos, etc.
• Conservação Preventiva: higienização e acondicionamento
• Diagnóstico de Preservação

24/05 • Transcrição e leitura paleográfica 

31/05 ATIVIDADE FINAL – avaliação 


