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Introdução: Na administração, de maneira geral, vemos o volume de massas documentais 
produzidas para atender as atividades de sua rotina administrativa. Esta acumulação 
documental caracterizada pela produção e/ou recebimento de documentos, no exercício de 
funções ou atividades dos órgãos (sejam eles públicos ou privados) configura-se na definição 
de arquivo.  Objetivos: Considerando que o arquivo corrente (onde o documento está ainda 
em vigência e são consultados com freqüência pelo órgão produtor) está em consonância com 
a administração e pensando na racionalização do trabalho administrativo, o grupo PET-
Biblioteconomia elaborou em 2007, dentre suas atividades de extensão, dentre suas atividades 
de extensão o evento “Oficina de Práticas Arquivísticas”, oferecido para os funcionários dos 
departamentos e seções da Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Filosofia e Ciências 
– campus de Marília e ministrado por discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação, evento este onde os participantes puderam dirimir dúvidas sobre a organização, a 
classificação e o armazenamento de documentos produzidos em suas referidas seções ou 
departamento de trabalho na FFC – Marília.  Métodos: Este trabalho foi realizado mediante a 
elaboração de uma Apostila de autoria dos ministrantes da Oficina, apostila esta utilizada como 
parâmetro para as discussões e reflexões das teorias arquivísticas aplicadas na prática do 
trabalho administrativo dos participantes, e que se intitula “Apostila de Fundamentos 
Arquivísticos para Oficina de práticas arquivísticas”.  Resultados: Podemos apontar como 
resultado desta atividade o reconhecimento da importância da organização arquivística, visto 
que o público-alvo no qual se destina a atividade manifesta-se anualmente para que a mesma 
continue a ser desenvolvida. Assim, desde que surgiu a “Oficina de Práticas Arquivísticas” 
ocorre anualmente e com público crescente, verificando nesta atividade a inter-relação da 
graduação, pós-graduação e servidores técnico-administrativos da Faculdade de Filosofia e 
Ciências – campus de Marília.


