
BOAS VINDAS 
 
Sejam bem vindos ao curso de Arquivologia da 
Universidade de Brasília. Esta cartilha visa auxiliá-
los nos primeiros momentos dentro da UnB, 
indicando onde encontrar serviços, lanchonetes, 
bancos e salas de aulas no meio desta “cidade” que 
é a universidade. 
 
A Cartilha também servirá para apresentá-los ao 
Centro Acadêmico de Arquivologia, instituição que 
apesar de estar num estágio incipiente de seu 
desenvolvimento, é a única representação dos 
alunos do curso. 
 
O CAARQ deseja-lhes as boas vindas e muita boa 
sorte durante sua passagem pela Universidade de 
Brasília. 
 

A UnB 
 
A Universidade de Brasília enfrenta muitos 
problemas como a falta de professores, 
equipamentos, instalações, livros, etc. Mas acima 
de todos estes problemas, ela é um lugar projetado 
para desenvolver e criar conhecimento e saber. 
Apesar de todas as greves e dificuldades que todos 
vocês cedo ou tarde enfrentarão, a UnB é uma 
Universidade Federal e obviamente não cobra 
mensalidade. Diferencial substancial na atual 
conjuntura econômica nacional.  
 
Estar na universidade é muito mais do que 
simplesmente comparecer às aulas e passar nas 
provas. Sair de um curso de graduação é mais 
difícil do que passar no vestibular e exige empenho 
e comprometimento do aluno. 
 
Faça de sua passagem na UnB algo especial, não 
só por você mas pela sua profissão, seu curso, sua 
universidade e por que não, pelo seu país. 
 
 
 

HISTÓRIA DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA 
 
Em 1977 foi criada uma comissão 
interdepartamental para planejar e implementar o 
curso. Apesar da conclusão dos estudos o curso 
não foi implementado. Somente em 1990 o 
Departamento de Biblioteconomia, hoje o CID, 
retomou a discussão e conseguiu implementar o 
curso no início de 1991 sendo reconhecido pelo 
Conselho Federal de Educação em 1995. 
 

A PROFISSÃO 
 
A profissão do arquivista foi regulamentada pela Lei 
n. 6.545, de 1978. O arquivista é o responsável 
pelo gerenciamento da informação, gestão 
documental, conservação, preservação e 
disseminação da informação contida nos 
documentos. Opera na elaboração de projetos, 
planejamento e implantação de instituições e 
sistemas arquivísticos; gerenciamento da 
informação; programação e organização de 
atividades culturais que envolvam informação 
documental produzida pelos arquivos públicos e 
privados. 
 

O DEPARTAMENTO 
 

Funcionamento de segunda a sexta-feira,  
de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 21:00 horas 

Fones: (061) 307-2422 / 2842 

wwwwwwwww...ccciiiddd...uuunnnbbb...bbbrrr 
 

BANCOS 
 
Banco do Brasil – Ao lado do RU. Possui caixas 
eletrônicos na BCE, na Reitoria e na FS. 
Bradesco – No final da FS, atrás das lanchonetes.  
BRB – No Espaço Multiuso, acima do 
estacionamento da ala sul do Minhocão. 
Caixa – Entrada Central da ala sul no Minhocão. 
Banco Real – Entre o Multiuso e a FE. 

SIGLAS DA UNB 
 
ICC – Instituo Central de Ciências (Minhocão). 
Salas com a sigla ICC no início, seguidas das siglas 
ANF (anfiteatro), AT (salas do térreo do bloco A), BT 
(salas do térreo do bloco B), ASS (salas do subsolo), 
A1 (salas do 1º do bloco A) e B1 (salas do 1º do bloco 
B). 
FA – Fac. de Estudos Sociais Aplicados. Prédio 
acima e a direita da ala norte do Minhocão, logo 
acima do Pavilhão Anísio Teixeira onde ficam os 
cursos de Direito, Relações Internacionais, Ciências 
Políticas e Ciências Contábeis. Salas com a sigla FA 
no início seguidas das siglas AT (salas do térreo) e A1 
(salas do 1º andar). 
PJC e PAT – Pavilhão João Calmom e Pavilhão 
Anísio Teixeira. Edificações que ficam ao final da ala 
norte do Minhocão. As salas desses dois pavilhões 
possuem as siglas PJC e PAT no início, 
respectivamente, seguidas da sigla BT. 
BCE – Biblioteca Central da UnB. Salas com a sigla 
BIB no início 
CID – Departamento de Ciência da Informação e 
Documentação. Prédio ao lado da BCE onde ficam 
os cursos de Arquivologia e Biblioteconomia. Salas 
com a sigla BIB no início 
FT – Fac. de Tecnologia. Prédio de tijolo a vista que 
fica acima da ala norte do Minhocão onde ficam os 
cursos de Engenharia. Salas com a sigla FT no início. 
FS – Fac. de Saúde. Prédio que fica acima e a direita 
do final da ala sul do Minhocão, onde ficam os cursos 
de Medicina, Odontologia, Nutrição, Enfermagem e 
Farmácia. 
FE – Fac. de Educação. Complexo de prédios que 
ficam acima da ala sul do Minhocão e dos blocos 
Multimeios onde ficam os cursos de Letras e 
Pedagogia.  
IdA – Instituo de Artes. Complexo de prédios que 
ficam acima do Minhocão e do RU, onde ficam os 
cursos de Artes Plásticas, Artes Cênicas e Música. 
RU – Restaurante Universitário. Fica bem acima do 
centro do Minhocão. Lá se pode comer por R$ 2,50. 
CO – Centro Olímpico. Fica próximo ao Lago 
Paranoá na via L4. 
CEU – Casa do Estudante Universitário. Fica na 
entrada do Centro Olímpico 



A OMNIDOCS 
 
A OMNIDOCS, Empresa Júnior de Arquivologia foi 
criada oficialmente em 30 de março de 2004 com a 
missão de “Prestar à sociedade serviços técnicos 
arquivísticos, com qualidade, contribuindo para o 
desenvolvimento, a formação e o crescimento 
profissional e empreendedor do estudante de 
Arquivologia da UnB” 
 

A OMNIDOCS 
também possui 
um site que visa 
buscar uma maior 
interação entre os 
alunos, a diretoria 
e seus clientes. 
 

Entre no site e se informe sobre a Empresa Júnior e 
como fazer para participar deste empreendimento. 
 

wwwwwwwww...ooommmnnniiidddooocccsss...cccooommm...bbbrrr   
   

 

O ENEARQ 
 
O Encontro Nacional dos Estudantes de 
Arquivologia – ENEARQ, ocorre anualmente , 
sempre em uma universidade diferente, na semana 
onde se comemora o dia do arquivista (20 de 
outubro).  
 
Neste ano o CAARQ organizou uma viagem para o 
evento que ocorrerá em Campos do Jordão – SP 
entre os dias 17 e 20 de outubro, juntamente com o 
Congresso de Arquivologia do Mercosul e outros 
eventos correlatos. As vagas para a viagem 
infelizmente já acabaram, mas você pode dispor 
seu nome no “Banco de Reservas do Enearq” 
através do site do CAARQ. 
 
 
 

CENTRO ACADÊMICO DE ARQUIVOLOGIA 
 
O CAARQ, como é chamado, é a uma organização 
social dos alunos do curso de Arquivologia sem fins 
lucrativos ou políticos que almeja representar o 
interesse dos alunos perante o Departamento de 
Ciência da Informação e Documentação (CID) e a 
própria Universidade de Brasília, além de integrar 
os alunos e promover eventos e projetos de 
melhoria da qualidade de vida destes. 
 
Há de ressaltar que o Centro Acadêmico é uma 
instância de todos os estudantes de Arquivologia da 
UnB, e não apenas dos seus membros 
participantes, ou seja, todos devem participar e 
constituir parte do CA, atuando nas suas atividades 
internas e externas que venham a surgir.  
 

O C@ VIRTUAL 
 
O Centro Acadêmico de Arquivologia começou o 
desenvolvimento do C@ Virtual em novembro de 
2003 e desde fevereiro de 2004, quando entrou no 
ar, já passou por diversas implementações de 
conteúdo e por uma modernização visual. 
 

No C@ Virtual, você pode 
encontrar apostilas, artigos, links 
diversos sobre arquivologia e 
universidade e ainda ficar por 
dentra das notícias sobre a 
Arquivologia, o Centro Acadêmico 
e sobre a UnB. 
 
Cadastre-se no C@ Virtual e 
receba também e-mails sobre 
vagas de estágio, reportagens, 
festas e eventos. 
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