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8 TALENTO & SUCESSO
x

profissão da semana > arquivista

Informação

avaliada
e classificada

UEL
A Universidade Estadual
de Londrina tem o
curso de arquivologia.
A graduação leva quatro
anos e são oferecidas 40
chances. Site: www.uel.br

começaram a surgir na década
de 90. No estado de São Paulo,
a Unesp formou sua primeira
turma no ano passado.
Rafael Saiani, formado na
área, sentiu-se desafiado pela
profissão. “Existe um importante trabalho a ser oferecido à
sociedade, que resulta em
maior eficiência para organizações públicas e privadas, e que
influi significativamente no
dia-a-dia das pessoas,” explica.
Na faculdade, o estudante
recebe noções de direito, administração e tecnologia da
infor mação.
Entre as universidades públicas que oferecem o curso,
destacam-se a Universidade
Federal Fluminense (UFF),
Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (Unirio), Universidade Estadual de Londrina
(UEL), Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal da Bahia
(UFBA) Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).

Criação de vagas em órgãos públicos
tem atraído estudantes para a carreira

A
valiar e organizar
documentos
dos
mais variados tipos — entre administrativos, jurídicos e históricos — é função do
arquivista. O profissional da
área classifica e oferece um
destino às informações de instituições públicas e privadas.
“Acompanho o ciclo de vida da
informação, desde o seu nascimento até a sua destinação final”, diz Inaldo Nascimento
da Conceição, de 27 anos, arquivista da Universidade Federal do ABC (UFABC).
Para classificar todo o material que chega a suas mãos, o
profissional da área necessita
ter um vasto conhecimento
cultural, além de experiência
em rotinas administrativas.
As oportunidades surgidas
em órgãos públicos são o grande atrativo da profissão. Como
poucas instituições no país
oferecem o curso, há uma demanda no mercado por profissionais qualificados.
Os cursos de arquivologia

UNESP
No campus em Marília,
a Universidade Estadual
Paulista oferece a
disciplina, com duração
de quatro anos e 30 vagas.
Site: www.unesp.br

UNIRIO
A Universidade Estadual
do Rio de Janeiro oferece
70 vagas para arquivologia.
A graduação
é de oito semestres.
Site: www.unirio.br

CURSOS

UFRGS
Com período de oito
semestres e 30 vagas,
o curso pode ser feito
na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.
Site: www.ufrgs.br

