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Resumo: Apresentação de ações de extensão da Divisão do Arquivo Central da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Ato para comemorar a Semana Nacional de Arquivos do Brasil. A equipe do Arquivo Central acompanha e unifica 

ações do Arquivo Nacional integrando as atividades com a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Semana Nacional de Arquivos é organizada pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Casa 

de Rui Barbosa. A iniciativa é uma das ações previstas no Plano Setorial de Arquivos (2017-2027), 

elaborado pelo Colegiado Setorial de Arquivos do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) 

do Ministério da Cultura, ações iniciaram entre 05 a 10 de junho de 2017, para motivar os arquivos 

públicos e institucionais participarem em suas cidades a promover a visibilidades dos arquivos.   

Ocorre sempre em junho, em função da data estabelecida pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA) em homenagem aos arquivos – 9 de junho, fazendo parte de um calendário 

internacional. Além disso, o ICA lança um tema diferente a cada ano para inspirar os eventos. O 

deste ano é Governança, Memória e Herança. 

 O Arquivo Central da Universidade Federal de Santa Catarina participa desde a primeira 

edição, 2017. 

O Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa promoveram, entre os dias 4 e 9 de 

junho de 2018, a 2ª Semana Nacional de Arquivos. 

A Semana Nacional de Arquivos é um período dedicado a eventos acadêmicos e culturais 

relacionados aos arquivos de todo o país. Seu objetivo é aproximar as instituições da sociedade, 

aumentar sua visibilidade e divulgar os valiosos trabalhos desenvolvidos. O evento, de natureza 

descentralizada, insere-se no calendário internacional de celebração do Dia Internacional dos 

Arquivos (9 de junho) e segue o tema proposto pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA): 

Governança, Memória e Herança. 

No âmbito da UFSC, o Arquivo Central e a Coordenadoria do Curso de Graduação em 

Arquivologia, em continuidade à iniciativa inaugurada no ano de 2017, organizaram e promoveram 

ações com o fim de aproximar os arquivos da sociedade divulgando o trabalho de salvaguarda do 

patrimônio documental e representar a Universidade. 
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O evento de cunho acadêmico e artístico-cultural, contou com atividades entre palestras, 

mesa redonda e apresentação musical sendo gratuito e aberto a toda comunidade. 

 
Autoria: Equipe do Arquivo Central/UFSC 

 

Cerca de uma centena de pessoas prestigiaram o evento que atingiu os objetivos propostos: 

promoveu a importância da reflexão quanto ao patrimônio documental custodiado pelos arquivos no 

sentido de preservação e acesso e destacou também a relevância da governança como facilitador ao 

acesso à informação. 
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NATIONAL WEEK OF ARCHIVES: FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA CATARINA 

 

Abstract: Presentation of the extension actions of the Central Archive Division of the Federal University of Santa 

Catarina. Act to commemorate the National Archive Week of Brazil. The Central Archive team accompanies and unifies 

actions of the National Archive integrating the activities with the academic community of the Federal University of 

Santa Catarina. 
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