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OFICINA DE PALEOGRAFIA 

leitura e transcrição de documentos (séc. XVI ao XIX) 
 

O Arquivo Público do Estado de São Paulo, através do Núcleo de Paleografia e do Núcleo de Ação 
Educativa, faz saber que estão abertas as inscrições para a Oficina de Paleografia: leitura e transcrição 
de documentos (séc. XVI ao XIX). 
 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
Ministrante: Judie Kristie Pimenta Abrahim – Diretora do Núcleo de Paleografia 
Período:  
Turma I:  20 a 24 de março 
Turma II: 28/03, 30/03, 04/04, 06/04 e 11/04 
Obs.: O candidato poderá se inscrever em apenas uma das opções.  
Horário: das 09h00 às 13h00 
Carga horária: 20 horas 
Vagas: 50 
Local: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
Contato: Tel.: (11) 2089-8190              E-mail: acaoeducativa@arquivoestado.sp.gov.br  
 
OFICINA GRATUITA 
 
Público – Alvo 
Poderão se inscrever na oficina profissionais ligados a Arquivos, Museus, Centros de Memória, 
Centros de Documentação, Biblioteca, congêneres e afins, bem como profissionais de cartórios e 
tabeliães, além de estudantes das áreas de História, Arquivologia, Letras e outros, desde que observada 
a distribuição de vagas abaixo: 
 

Tabela de distribuição de vagas 
Público Vagas 
Arquivo Público do Estado 10 
Instituições Públicas (Arquivos, Centros de Documentação e Afins) 20 
Instituições Privadas (Arquivos, Centros de Documentação e Afins, Cartórios e Tabeliães) 10 
Graduandos a partir do 6º semestre e pós-graduandos 10 
Total 50 

 
Objetivo 
Desenvolver e ampliar a habilidade na compreensão de textos (séc. XVI a XIX) através da ênfase à 
prática da leitura e edição de textos antigos; do aperfeiçoamento de técnicas específicas para a 
transcrição de documentos; e da compreensão da estrutura formal e da tipologia documental através da 
Diplomática. 
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Conteúdo Programático 
 Etimologia e histórico da disciplina 
 Funções e objetivos 
 Relação com outras áreas do conhecimento 
 Leitura e transcrição 
 Materiais e instrumentos de escrita 
 Escrita e tipos de letra 
 Abreviaturas 
 Introdução à Diplomática 
 Tipologia documental 
 Normas técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos 

 
Metodologia 
Aulas expositivas e prática de leitura e transcrição paleográfica. 
 
Inscrições: 
A inscrição deverá ser realizada através do endereço 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/difusao/acao_educativa/oficina_paleografia_inscricao até 03 
de março de 2017.  Após o recebimento da confirmação de que a pré-inscrição foi enviada com 
sucesso, o candidato deverá encaminhar para o e-mail acaoeducativa@arquivoestado.sp.gov.br  o 
comprovante do vínculo institucional que será: 
a) Para os profissionais graduados, declaração da chefia imediata contendo o cargo, as atividades 
exercidas e o tempo de vínculo profissional com a instituição informada no ato da inscrição; 
b) Para os profissionais do Arquivo Público do Estado de São Paulo, declaração da chefia imediata 
contendo o cargo, as atividades exercidas e o tempo de vínculo profissional com a instituição; 
 c) Para os graduandos, declaração da instituição de ensino superior, ou comprovante de matrícula, ou 
histórico escolar atualizado. 
O resultado com a lista dos selecionados estará disponível no endereço www.arquivoestado.sp.gov.br a 
partir de 13 de março de 2017. 

 
Critérios de seleção 
Os inscritos serão selecionados de acordo com os seguintes critérios: 
I – Para os profissionais de instituições públicas e privadas: 
a) Profissionais de Arquivos e Centros de Documentação 
b) Profissionais de Museus, Centros de Memória e Bibliotecas 
c) Profissionais de Cartórios e Tabeliões 
d) Profissionais de outras instituições 
e) Maior tempo de vínculo profissional na instituição declarada no ato de inscrição 
f) Análise de currículo resumido 
 
II – Para graduandos e pós-graduandos: 
a) Graduandos e pós-graduandos em Arquivologia, História ou Letras 
b) Graduandos com maior número de semestres cursados 
c) Pós-graduandos  
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d) Graduandos em outros cursos 
e) Pós-graduandos em outros cursos 
f) Maior idade 
g) Análise de curriculo resumido 
 
III – Funcionários Arquivo Público do Estado 
a) Funcionários e Estagiários 
b) Funcionários e estagiários que estejam envolvidos na execução do Guia do Acervo 
b) Servidores que atuam nas áreas fim do APESP (gestão documental, preservação de documentos, 
difusão e acesso à informação). 
c) Maior tempo de vínculo profissional na instituição declarada no ato de inscrição 
d) Análise de curriculo resumido 
e) Maior Idade 
 
De forma a diversificar o perfil dos matriculados, o número de vagas poderá ser limitado a no máximo 
1 participante por instituição arquivísticas e congêneres e até 2 por instituição de ensino superior.  
 
Matrícula 
Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula de acordo com o cronograma abaixo: 

 
Evento Data 
Matrícula (1ª chamada) 13 e 14/03 
Divulgação da 2ª chamada (lista de espera) 13/03 
Matrícula (2ª chamada) 15 e 16/03 

 
Para efetivação da matrícula dentro do prazo estabelecido, é necessário enviar para o e-mail 
“acaoeducativa@arquivoestado.sp.gov.br” uma cópia em “jpeg” ou “pdf” da carta de 
comprometimento confirmatória do interesse pelo curso e da disponibilidade para o comparecimento 
nos dias do curso (o link poderá ser encontrado na lista de selecionados), indicado no campo “assunto” 
a expressão “MATRÍCULA – PALEOGRAFIA”. 
 
Local de realização da oficina 
 
Arquivo Público do Estado de São Paulo: Rua Voluntários da Pátria, 596, Bloco Anexo, 1º andar, sala 
173 - Santana, São Paulo/SP, CEP: 02010-000. 
 
Certificação 
Farão jus ao certificado de conclusão aqueles que obtiverem frequência mínima de 80% às aulas e 
realizarem as atividades propostas durante o curso. 
 
 
 

São Paulo, 20 de março de 2017. 


