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Setor de Ciências
Humanas - UFPR

Arquivo Intermediário e Permanente

Fontes:

Relato de atividades elaborado pela arquivista
Cynara;
Histórico do SCH/UFPR elaborado pela historiadora
Fernanda.



{ Histórico do Setor de Ciências Humanas – UFPR 

� 1938: antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FFCL;
� Fundadores da FFCL: grupo de jovens intelectuais, muitos deles

advindos do CEB;
� Objetivo principal: inovação na educação, ofertando uma formação

superior e especializada;
� Cursos na época da FFCL: abrangiam diversas áreas de formação,

como Matemática; Física; Química; História Natural; Geografia e
História; Ciências Sociais; Filosofia, Letras Clássicas, Letras
Neolatinas; Letras Anglo-Germânicas e Pedagogia;

� 1946: restauração da Universidade do Paraná – UPR;
� Início da década de 1970: desmembramento da Faculdade de

Filosofia, Ciências e Letras;
� 1972: criação do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes;
� 2013: oficializada a denominação de Setor de Ciências Humanas.



{ Histórico do Arquivo Intermediário e Permanente - SCH/UFPR

� 2008: 

Nomeação da arquivista Cynara Cristiane de Castro, lotada no
SCH/UFPR;

� 2009:

Realização de diagnóstico preliminar – condições gerais;
Organização prévia para o levantamento da massa documental
acumulada.

� 2010:

Elaboração dos Projetos de Reestruturação e encaminhamento para
aprovação da equipe de engenharia da PCU;
Cotação de orçamentos dos conjuntos de arquivos;
Procedimentos de aquisição de estantes e demais acessórios de
preservação documental.





{ Histórico do Arquivo Intermediário e Permanente - SCH/UFPR

� 2011:

Reforma de nova sala – 9º andar;
Mudança , organização e higienização do acervo.

� 2012:

Identificação dos grupos documentais por proveniência;
Levantamento e doação de acervo bibliográfico à Biblioteca
do Setor de Ciências Humanas.



{ Histórico do Arquivo Intermediário e Permanente - SCH/UFPR

� 2013 em diante:

Classificação do acervo por Atividades-Fim e Atividades-Meio;

Aplicação do Código de Classificação, Temporalidade e
Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às
ATIVIDADES-MEIO da Administração Pública (elaborado pelo
CONARQ, em 2001);

Aplicação do Código de Classificação de Documentos
Relativos às ATIVIDADES-FIM das Instituições Federais de
Ensino Superior (elaborado pelo SIGA, em 2013);

Aplicação das Tabelas de Temporalidade dos respectivos códigos de
classificação de documentos;





{ Histórico do Arquivo Intermediário e Permanente - SCH/UFPR

� 2015:

Início de colaboração da historiadora Fernanda Maria Matos da
Costa no Arquivo do SCH/UFPR;

Elaboração do projeto para contratação de empresa especializada
no tratamento da massa documental acumulada.

� 2016:

Início dos trabalhos da empresa vencedora da licitação.
Previsão de término: novembro/2016.

� 2017:

Organização de evento sobre eliminação de documentos;
Elaboração de instrumentos de pesquisa do acervo.



{ CONTATOS

cynaracastro@ufpr.br – Arquivista
fernandamatos@ufpr.br - Historiadora


