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Jornada de Atualização Profissional - JAP: Visitas Técnicas 

GRUPO ESPECIAL 

VISITA TÉCNICA AO ARQUIVO DE RIO CLARO 

 

Data: 28 de março de 2022 – das 7 às 20 horas 

Local: Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro/SP 

Promoção: Associação de Arquivistas de São Paulo – ARQ-SP 

 

ROTEIRO: 

 

(7h – 7h15) Embarque na Estação de Metrô Barra Funda, na esquina da Rua Tagipuru (paralela 

à Avenida Mário de Andrade) com a Praça Dr. Osmar de Oliveira. A localização exata da van 

será enviada por e-mail aos participantes no dia 27 de março. 

 

(7h30) Saída para Rio Claro. 

 

(10h – 10h15) Recepção no Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro. 

 

(10h15 – 12h) Visita ao Arquivo Permanente > Recepção na sala de consulta para apresentação 

dos procedimentos básicos quanto ao atendimento presencial. Exposição do tratamento 

técnico realizado nos conjuntos documentais de maior demanda por acessos, a saber: 

Processos de construção de obras particulares; Registros de óbitos do Cemitério Público 

Municipal; fundo Plínio Salgado; e Biblioteca Rio Claro. Caminhada pelas salas do acervo para 

apresentação do acondicionamento e do armazenamento dos materiais. Apresentação dos 

laboratórios de digitalização e de conservação, detalhando os equipamentos e as atividades 

realizadas. 

 

(12h – 13h) Visita ao Arquivo Intermediário > Recepção na sala da coordenação para 

apresentação das rotinas de trabalho, como atendimentos às solicitações de documentos, 

conferências, arquivamento, reacondicionamento e avaliação para eliminação. Exposição dos 

conjuntos documentais de maior demanda por acessos, a saber: Processos de protocolo e 

construção, DECA, Prontuário de servidor, Ordem de pagamento, Fichas financeiras, Fichas 
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cadastrais, Rol de IPTU. Caminhada pelas salas do acervo para apresentação do 

acondicionamento e do armazenamento dos materiais. Explanação sobre o trabalho de gestão 

documental e orientações técnicas junto à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso 

(CADA) e a elaboração e aplicação das Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTD). 

 

(13h – 14h) Almoço (despesa não incluída). A van levará o grupo ao restaurante (comida por 

kilo). 

 

(14h15 – 16h) Apresentação dos serviços e produtos culturais e educativos da Coordenadoria 

de Difusão do Acervo > Visita à exposição “A casa mais que morada: projetar para construir, 

conservar para conhecer”, no Museu Histórico e Pedagógico “Amador Bueno da Veiga”. 

Apresentação do “Projeto ArqAventuras: atividades práticas de educação patrimonial no 

cotidiano escolar”. Explanação sobre o trabalho com as redes sociais. 

 

(16h – 17h) Confraternização de encerramento da visita no Arquivo Público e Histórico. 

 

(17h – 20h) Deslocamento para a cidade de São Paulo, com ponto final no mesmo local de 

embarque. 

 

Certificado: todos os participantes receberão certificado de participação na atividade, com 

carga horária de 13 horas. 

 

Características da Van executiva completa: 

• Ar condicionado 

• Wifi 

• Tomada 

• Bancos reclináveis 

• TV/DVD/Bluetooth 

• Maleiro/Bagageiro 

 

Viagem registrada na ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo. 
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