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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP 

 

EDITAL IEB N.o 014/2020 

 

Estarão abertas as inscrições de 11 a 20 novembro de 2020, por meio digital, 

para o Curso de Aperfeiçoamento em Patrimônio Documental, promovido pelo 

Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, cujas aulas terão 

início em 22 de fevereiro de 2021. 

 

DOS OBJETIVOS 

O curso tem por objetivos:  
● subsidiar o trabalho desenvolvido em instituições de custódia temporária 

e permanente de documentos;  
● discutir conceitos, princípios e procedimentos metodológicos associados 

com os serviços prestados por tais instituições; 
● fomentar, em perspectiva interdisciplinar e à luz de experiências bem-

sucedidas, a elaboração de ferramentas de gestão, instrumentos de pesquisa e 

obras de referência. 

 

DO PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do curso é formado por profissionais de arquivos, bibliotecas, 

centros de documentação, centros de memória, museus, galerias e entidades 

congêneres.  

 

DA ORGANIZAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 

O curso está organizado em três Módulos, a saber: 

Módulo 1 - aulas expositivas concentradas em duas semanas, em horário 

integral, no período de 22 de fevereiro a 5 de março de 2021. Total de 80 

horas. 

Módulo 2 - visitas técnicas monitoradas. Total de 10 horas. 

Módulo 3 - desenvolvimento de projeto de pesquisa, sob orientação de um 

docente, com a consequente defesa do trabalho no final do curso. Total de 90 

horas. De 08 de março a 5 de junho de 2021. 
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DAS VAGAS 

Serão abertas 30 (trinta) vagas para alunos selecionados a partir de seus 

projetos e documentação completa de inscrição, eleitos dentre os 100 

primeiros inscritos. 

 

DO VALOR DO CURSO 

O curso terá custo total de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos em 

duas parcelas, no ato da matrícula e 30 (trinta) dias depois.  

 

DOS CRITÉRIOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

No ato da inscrição, mediante carta de justificativa, poderão pleitear isenção da 

taxa de pagamento do curso, nos termos da Resolução COCEX n.º 7897, de 2 de 

dezembro de 2019, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e 

funcionários técnico-administrativos da Universidade de São Paulo. O número 

de isentos não poderá ultrapassar 10% dos inscritos, ou seja, até 3 (três) alunos 

de um total de 30 (trinta) inscritos. O desempate entre os candidatos, para fins 

de isenção, levará em conta sua adequação ao perfil estabelecido para o 

público-alvo do curso, além da pontuação obtida na análise do projeto de 

pesquisa.  

A lista de candidatos contemplados com a isenção será divulgada em conjunto 

com a lista do resultado em 22 de dezembro de 2020. 

 

DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser feitas por meio digital, no período entre 11 e 20 de 

novembro de 2020. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. Para ter sua 

inscrição confirmada, o candidato deverá:  

a) fazer inscrição on-line, até às 17h00 do dia 20 de novembro, pelo sistema 

Apolo https://uspdigital.usp.br/apolo/ > Menu esquerdo "Inscrições on-line" > 

Fazer inscrição > Escolher "Instituto de Estudos Brasileiros”;  

b) pagar a taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por meio de 

boleto bancário (o link para gerar o boleto bancário será enviado por e-mail ao 

candidato);  

c) anexar os documentos listados a seguir, em formato PDF, no formulário on-

line de apresentação dos documentos no endereço eletrônico 
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http://www.ieb.usp.br/extensao/, que ficará disponível a partir das 09h00 do 

dia 11 de novembro até às 18h00 do dia 20 de novembro.  
o Curriculum vitae ou Lattes; 
o Carta de intenções, justificando as razões por que deseja se aperfeiçoar; 
o Comprovante de conclusão de curso superior credenciado pelo MEC; 
o Cédula de identidade (CNH não será aceita) ou Registro Nacional de 

Estrangeiros; 
o CPF; 
o Projeto de pesquisa de no máximo 10 (dez) páginas, contendo título, 

resumo, objetivos, justificativa, cronograma e bibliografia; 
o Justificativa de pedido de isenção de matrícula, se for o caso.  

 

A taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais) não será devolvida aos 

candidatos que deixarem de cumprir os requisitos formais exigidos ou àqueles 

que não forem selecionados. Somente os candidatos contemplados com a 

isenção terão o valor da inscrição ressarcido. 

A relação dos inscritos para seleção será disponibilizada no dia 25 de novembro 

de 2020 no endereço eletrônico http://www.ieb.usp.br/extensao/  

 

 

DA SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos será feita mediante análise do projeto de pesquisa, 

que deverá manter afinidade com alguma(s) das matérias integrantes da 

estrutura curricular do curso, quais sejam: gestão de acervos, organização de 

documentos, preservação documental e difusão de acervos, e possa ser 

concluído dentro do cronograma estabelecido. A avaliação levará em conta, 

também, o caráter instrumental dos projetos em relação às instituições de 

custódia de documentos para as quais forem destinados. Os trabalhos poderão 

assumir, por exemplo, o formato de guias, manuais, roteiros, diretrizes, 

inventários, catálogos, repertórios, edições críticas, edições fac-similares, 

bibliografias especializadas, glossários, tabelas de temporalidade, planos de 

classificação, bases de dados etc.  

 

 

 

http://www.ieb.usp.br/extensao/
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DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

A lista dos candidatos selecionados será publicada na página do IEB, no 

endereço http://www.ieb.usp.br/extensao/, no dia 22 de dezembro de 2020, 

acompanhada da classificação daqueles que, tendo sido aprovados, excederam 

o número de vagas. Se houver desistências, os candidatos em lista de espera 

poderão ser chamados.  

 

DA MATRÍCULA 

A matrícula será efetuada no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021, 

mediante pagamento da primeira parcela da taxa estipulada, ou seja, R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais). O link para gerar o boleto bancário será 

enviado por e-mail ao candidato.  
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