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O(S) USO(S) DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

NA SALA DE AULA 
 

O Núcleo de Ação Educativa do Arquivo Público do Estado de São Paulo faz saber que 

estão abertas as inscrições para a oficina EAD “O(s) uso(s) de documentos de arquivo na sala de 

aula” 

 

Informações Gerais 
 

Coordenação: Stanley Plácido da Rosa Silva 

Duração: 01 de setembro a 10 de novembro de 2013. 

Encontros Presenciais: 21 de setembro; 09 e 10 de novembro de 2013. 

Carga horária: 50 horas 

Modalidade de ensino: EAD 

Vagas: 70 

Local: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Contato: Tel.: (11) 2089-8144 E-mail: oficinasnae@arquivoestado.sp.gov.br  

Oficina Gratuita 

 

Público - alvo 
 

Poderão se inscrever na oficina pedagógica graduados em História ou nas demais áreas 

das Ciências Humanas que estejam em efetivo exercício nas redes públicas ou particular de 

ensino, nas disciplinas de sua formação ou em áreas correlatas. Também poderão se inscrever 

profissionais ligados a Arquivos, Museus, Centros de Memória, Centros de Documentação e 

congêneres, desde que observada a distribuição de vagas abaixo: 

 

Tabela de Distribuição de Vagas 

Público Vagas 

Professores da rede pública estadual de ensino 35 

Professores da rede pública federal e municipal de ensino 20 

Professores da rede particular de ensino 10 

Profissionais de Arquivos, Museus e afins 05 

TOTAL 70 

 

Estrutura e carga horária 
 

As atividades da oficina estão divididas em 40 horas na modalidade de Educação a 

Distância (EAD) e em 10 horas na modalidade presencial, perfazendo um total de 50 horas de 

curso. 
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Conteúdo Programático 
 

 O Arquivo Público do Estado de São Paulo: histórico e funções atuais 

 Patrimônio histórico-documental e sequências didáticas no ensino de história 

 Documentos iconográficos e cartográficos como recurso pedagógico 

 Documentos textuais como recurso pedagógico 

 Periódicos como recurso pedagógico 

 

Equipe do Núcleo de Ação Educativa  
 

Professores-tutores 
 

Carla Janaína de Freitas Pereira - Pós-graduanda (especialização) em História, Arte e Cultura 

pela Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciada em História pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho. Lecionou na rede pública estadual paulista de ensino de 2005 a 

2010. 
 

Stanley Plácido da Rosa Silva – Doutorando em História Econômica pela Universidade de São 

Paulo; Mestre em História Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Especialista em 

História do Brasil Pós-1930 pela Universidade Federal Fluminense; Licenciado em História pela 

Universidade Salgado de Oliveira – Campus São Gonçalo; Licenciado em Pedagogia pela 

Universidade Nove de Julho. Lecionou na rede particular de ensino entre os anos de 2006 a 2010 

e na rede pública municipal de São Paulo de 2009 a 2010. 
 

Monitores 
 

Caroline Esteves Moreira de Oliveira - Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal 

de São Paulo. 
 

Felipe Landim Ribeiro Mendes - Graduando em História pela Universidade de São Paulo. 

 

Inscrições 
 

As inscrições deverão ser realizadas através do endereço 

www.arquivoestado.sp.gov.br/difusao/inscricao_oficina_professores até 11 de agosto de 2013. 

O resultado com a lista dos selecionados e os classificados em lista de espera estará disponível 

no endereço www.arquivoestado.sp.gov.br a partir do dia 13 de agosto de 2013. 

 

Critérios de seleção 
 

a) Residir fora do município de São Paulo/SP*; 

b) Maior tempo de graduação, considerando-se apenas a utilizada para a inscrição. 

c) Maior idade 

d) Na hipótese do não preenchimento das vagas por um dos perfis indicados (tabela 2), as vagas 

serão redistribuídas para os professores da rede pública estadual. Caso ainda sobrem vagas, estas  

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/difusao/inscricao_oficina_professores
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
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serão redistribuídas para a rede federal/municipal e particular, respectivamente, até que sejam 

ocupadas todas as vagas oferecidas. 

*Este item não exclui a possibilidade dos residentes da capital de participarem do processo 

seletivo e serem selecionados para participarem da oficina. 

 

Matrícula 
 

Os aprovados deverão realizar a matrícula no período de 13 a 18 de agosto. Caso as 

vagas não sejam preenchidas, haverá a convocação dos candidatos em lista de espera em 2ª e 3ª 

chamadas nos dias 19 e 22 de agosto, respectivamente, com as matrículas da 2ª chamada 

ocorrendo de 19 a 21 de agosto e as da 3ª chamada de 22 a 25 de agosto. A matrícula, dentro do 

prazo estabelecido, poderá ser efetuada: 

1) Pessoalmente, das 10h00 às 16h00 na sede do Arquivo Público do Estado de São Paulo 

portando original e cópia dos seguintes documentos:  

a) Carteira de identidade 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

c) Diploma de graduação 

d) Comprovante de vínculo com a instituição na qual trabalha; 

e) Comprovante de residência; 

2) On-line, enviando para o e-mail “oficinasnae@arquivoestado.sp.gov.br” uma cópia nos 

formatos “jpeg”, “pdf” ou “tiff”, dos documentos citados acima, observando o limite de 15MB 

para o envio de anexos e indicando no campo assunto a expressão “MATRÍCULA – OFICINA 

EAD”. 

 

Local de realização da oficina 
 

As aulas serão à distância e presenciais. As aulas presenciais ocorrerão no Arquivo Público do 

Estado de São Paulo: Rua Voluntários da Pátria, 596, Bloco Anexo, 1º andar, Santana, São 

Paulo/SP, CEP: 02010-000. As aulas à distância ocorrerão através da Plataforma Moodle, na 

qual estará hospedado o AVA da Oficina. 

 

Certificação 
 

Farão jus ao certificado de conclusão aqueles que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 

70 e freqüência mínima de 80% às aulas da oficina. 

      

 

 

 

 

 

São Paulo, 22 de julho de 2013. 
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