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Editorial
Se logo no primeiro dia de 2011 a
comunidade arquivística foi surpreendida com a decisão do governo
federal de retirar o Arquivo Nacional da
Casa Civil, retornando ao Ministério da
Justiça, neste ano situação inversa
ocorreu na Prefeitura do Rio de Janeiro.
Em 1º de janeiro deste ano o Prefeito do
Rio, Eduardo Paes, anunciou como uma
de suas primeiras medidas no início do
seu
mandato
a
mudança
de
subordinação do Arquivo Geral da
Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), que
após muitos anos vinculado à Secretaria
de Cultura, agora é subordinado à
Secretaria da Casa Civil.
Esta decisão premia o bom trabalho
realizado por sua Diretora, Beatriz
Kushnir e os pleitos da AAERJ e outras
instituições que entendiam que o AGCRJ
precisava de um reposicionamento, para
que pudesse atender sua missão.
Ainda nesta edição apresentamos os
novos cursos da AAERJ, para capacitar os
profissionais de arquivo e o “Encontros
AAERJ”, mais uma opção de evento no
calendário arquivístico do Rio, trazendo
o debate de temas de interesse da área.
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Arquivo Geral da Cidade é transferido
para Casa Civil
Reposicionamento hierárquico da instituição é uma
vitória para a comunidade arquivística
Isabel Dias

Visita do Secretário Municipal da Casa Civil, Pedro Paulo Carvalho Teixeira e do
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao AGCRJ

O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), órgão
responsável pela organização, gestão, preservação e
democratização do acesso público aos acervos documentais
produzidos na esfera do Poder Executivo da Cidade do Rio de
Janeiro e que em novembro do ano passado completou 120
anos de existência, iniciou 2013 com uma importante notícia.
Uma das primeiras medidas do Prefeito reeleito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes, ao iniciar seu segundo mandato, foi a
publicação do Decreto nº 36.689, de 1º de janeiro de 2013,
transferindo o AGCRJ da Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
para a Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL).
Desde 2010 a AAERJ pleiteava essa alteração do posicionamento
hierárquico do AGCRJ no poder executivo municipal, de forma a
se alinhar às melhores práticas internacionais e já realizadas em
âmbitos federal e estadual na área de arquivos e acesso à
informação governamental, vinculando o arquivo ao órgão
central da administração.
A primeira manifestação da associação foi através
de carta enviada à Prefeitura, em novembro de 2010, por
Continua na página 2
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ocasião da contratação de quatro arquivistas, aprovados no
concurso de 2008, realizado após muita luta da AAERJ e da
própria Diretora do AGCRJ, Beatriz Kushnir.
Na carta alertávamos que aquele deveria ser somente o início de
um ajuste estrutural e funcional para que o AGCRJ tivesse
condições de implantar a Política Municipal de Arquivos,
instituída pela Lei nº 3.404, de 05 de junho de 2002, sendo a
transferência de subordinação para a Secretaria Municipal da
Casa Civil uma condição primordial para que isso ocorresse. Na
época, no entanto, não obtivemos retorno da Prefeitura.
Em maio de 2012, por ocasião da promulgação do Decreto nº
35.606, de 15 de maio de 2012, que regula em âmbito municipal
a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011),
enviamos nova carta à Prefeitura. Nela, manifestamos nossa
surpresa com a ausência do AGCRJ entre os órgãos responsáveis
pela implantação da LAI na esfera municipal e novamente
alertamos para a necessidade de sua mudança para a Casa Civil,
para melhor desempenho de suas funções. Desta vez, houve
uma sinalização de mudança e o AGCRJ foi incluído no referido
Decreto.
Isabel Dias
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A Diretora do AGCRJ, Beatriz Kushnir, apresenta o Setor de Iconografia

Finalmente, em outubro de 2012, através de carta conjunta com
a Associação Nacional de História – Seção Rio de Janeiro
(ANPUH-Rio) e a Escola de Arquivologia da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), tendo em vista o
planejamento de uma nova gestão à frente da Prefeitura do Rio,
voltamos a nos manifestar. Na carta apresentamos argumentos
indicando a necessidade do AGCRJ ter seu posicionamento
hierárquico revisto, pois ao não se encontrar posicionado na
esfera do governo que planeja as ações de governança, ficava
impedido de desenvolver a Política Municipal de Arquivos.
Felizmente o pleito foi atendido, demonstrando a importância
da atuação das associações que representam os arquivistas
junto ao poder público, na manifestação de demandas e
soluções para a área de arquivos. ●
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Cursos AAERJ
Graças ao sucesso da estratégia de
crowdlearning, já há turmas programadas
até maio e em breve novos cursos virão
Divulgação

George Rocha, instrutor do curso de Gerenciamento de
Projetos Arquivísticos

Uma das finalidades da AAERJ é promover cursos
na área da Arquivologia, contribuindo para a
atualização e o aprimoramento técnico dos
arquivistas, técnicos de arquivo, estudantes e
profissionais de arquivo.
Durante alguns anos foi promovido um curso, em
parceria com uma empresa especializada nessa
atividade. No entanto, apesar do sucesso inicial,
não havia uma periodicidade definida, nem
perspectiva de criação de novos cursos e com o
tempo a parceria deixou de ser vantajosa para a
associação.
Assim sendo, a atual Diretoria entendeu que devia
buscar uma nova estratégia para voltar a ofertar
cursos aos associados, dessa vez sendo
responsável pela logística, escolha dos professores
e local. A intenção era oferecer cursos com
temáticas atraentes, com conteúdo que atendesse
as demandas atuais do mercado de trabalho, com
professores capacitados, em local de fácil acesso,
aos sábados (atendendo assim a maioria que
durante a semana não pode ser liberado do
trabalho e/ou estuda à noite) e mesmo assim por
um preço razoável.
Foi adotada então a estratégia de crowdlearning,
modalidade de aprendizado coletivo ou ensino
colaborativo já utilizado no exterior e que vem
crescendo também no Brasil, no qual cada

chamada de curso precisa reunir um certo número
de pessoas para acontecer, obedecendo assim ao
interesse do público alvo; caso contrário o valor
investido retorna a quem se inscreveu. Foi
escolhida a plataforma do site Nos.vc, que segue o
princípio de que o aprendizado deve ser uma
experiência inspiradora, aproximando em um
ambiente horizontal e criativo aqueles que tem
algo para ensinar daqueles que tem interesse em
aprender.
O primeiro curso preparado foi o de
“Gerenciamento de Projetos Arquivísticos:
conceitos e técnicas”, ministrado pelo arquivista
George Rocha e a chamada para a primeira turma,
em dezembro do ano passado foi um sucesso.
A aula, realizada no Instituto Bennett, no bairro do
Flamengo, foi composta de exposição oral,
intercaladas com dinâmicas em grupo e o
professor apresentou os fundamentos conceituais
e técnicos em gerenciamento de projetos com
foco em gestão arquivística de documentos, bem
como a compreensão das fases do ciclo de
gerenciamento de projetos e suas áreas de
conhecimento. Foram usados exemplos ligados ao
cotidiano de quem trabalha em arquivos e os
alunos relataram as experiências em seus locais de
trabalho. Os alunos receberam apostila com o
material didático usado durante as 8 horas de aula
e certificado de participação. A participação da
turma foi ativa, surgindo até a iniciativa de criação
de um grupo, para manterem contato e troca de
informações, no Facebook.
Com o sucesso obtido no primeiro curso, foi
aberta já em dezembro chamada para nova turma
em 26 de janeiro, sendo realizada novamente com
êxito.

Apostila, bloco, caneta e lápis com a marca da associação
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Desta vez, já como parte do processo de melhoria
contínua foi adotado um novo local, o Clube de
Engenharia, no Centro do Rio de Janeiro, com
várias opções de transporte próximas (diversas
linhas de ônibus, metrô e barcas). O material
entregue aos alunos, composto por bloco, caneta
e lápis foi personalizado, com a marca da
associação.
Paralelamente a isso, começaram a ser recrutados
novos instrutores e planejados novos temas,
sendo o segundo curso, “Gerenciamento de
Processos”, realizado em 23 de fevereiro, com
Bruno Moura Araújo, Analista de Processos da
Eletrobras. A aula também foi composta de
exposição oral, apresentações de vídeos, além de
dinâmicas em grupo, através dos quais o professor
apresentou os fundamentos conceituais e técnicos
em Gerenciamento de Processos com foco em
gestão arquivística de documentos.
Em todas as turmas havia estudantes de
Arquivologia, arquivistas, profissionais com outras
formações e oriundos tanto de instituições
privadas como públicas, não só do estado do Rio
de Janeiro, como também de Brasília e Minas
Gerais.
Os próximos cursos já programados são: MIASP –
Metodologia, Identificação, Análise e Solução de
Problemas (23 de março); Gerenciamento de
Processos (13 de abril); Gerenciamento de
Projetos Arquivísticos: conceitos e técnicas (27 de
abril) e Implantação e Gestão Preventiva de
Instalações de Arquivo (18 de maio).
Em breve, além da inscrição através do site (com
várias opções de pagamento e parcelamento),
instituições públicas também poderão realizar a
inscrição de servidores por meio de Nota de
Empenho.
Confira o calendário completo e instruções para
inscrição em www.aaerj.org.br/servicos/cursos. ●

Turma de Gerenciamento de Processos

Encontros AAERJ
Primeira edição abordou os aspectos da
Resolução nº 36 do CONARQ, publicado
recentemente
Divulgação

Mesa com os convidados da 1ª edição do evento

Com o objetivo de promover debates sobre
assuntos de interesse da comunidade arquivística,
ampliando o conhecimento sobre temas que
agreguem à vida profissional dos arquivistas e
estudantes de Arquivologia, a AAERJ criou o
evento “Encontros AAERJ”.
A primeira edição foi realizada em 18 de fevereiro,
no Auditório Paulo Freire, na UNIRIO e o tema
escolhido foram as Diretrizes para a Gestão
Arquivística do Correio Eletrônico Corporativo,
determinadas pela Resolução n° 36 do Conselho
Nacional de Arquivos (Conarq), publicada em 19
de dezembro de 2012.
Foram convidados para falar sobre o tema Brenda
Couto de Brito Rocco e Carolina de Oliveira,
arquivistas
do
Arquivo
Nacional,
que
apresentaram as diretrizes estabelecidas pela
Resolução nº 36 do Conarq e Marcos Moysés da
Cunha, arquivista da Eletrobras, que apresentou
considerações sobre a aplicabilidade destas
diretrizes e possibilidades práticas para a gestão
do correio eletrônico e mediou o encontro.
Ao fim das apresentações o tempo foi destinado
para o público apresentar dúvidas e questionamentos, que foram respondidos pelos
convidados.
Sugestões de temas e palestrantes para os
próximos encontros podem ser encaminhadas
para nosso e-mail e demais canais de comunicação
nas redes sociais.
Acompanhe o calendário dos encontros em
www.aaerj.org.br/servicos/encontros-aaerj ●
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Confirmado: X CAM será na
Bolívia, em 2014
Evento que seria realizado este ano na
Argentina é transferido para nova sede

AGENDA DE CONCURSOS
Concursos públicos em aberto para arquivista
Professor Auxiliar na Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Inscrições: 40 dias, a contar da publicação no
D.O.U, em 08 de fevereiro de 2013
Nº de vagas: 1
Valor da inscrição: R$ 89,00
Área/disciplina: Arquivologia/Documentação
Audiovisual/Gestão de Documentos Arquivísticos
Formação: graduação em Arquivologia
Edital e informações:
http://www.pciconcursos.com.br/concurso/uniriouniversidade-federal-do-estado-do-rio-de-janeirorj-27-vagas
Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO)
Inscrições: 07-27/03/2013
Prova dia 05/05/2013 (provável)
Nº de vagas: Brasília-DF, 2; Porto Alegre-RS, Rio de
Janeiro-RJ e São Paulo-SP, cadastro de reserva
Valor da inscrição: R$ 95,00
Salário: R$ 5.203,90 (40h semanais)
Edital e informações:
http://www.cespe.unb.br/concursos/serpro_13/

Após especulações sobre o local de realização do X
Congresso de Arquivologia do Mercosul (CAM),
que deveria ser realizado este ano na Argentina,
conforme decisão do congresso anterior, a
Comissão Organizadora do IX CAM divulgou um
manifesto em fevereiro confirmando que a
próxima edição será realizada na cidade de Santa
Cruz de la Sierra, na Bolívia, nos dias 5, 6 e 7 de
março de 2014.
No IX CAM, realizado em 2011, em San Lorenzo,
no Paraguai, a Argentina fora escolhida como
próximo país sede do evento, a ser realizado em
2013. No entanto, em 28 de dezembro de 2012 a
Asociación Nacional de Archivistas Argentinos
(ANAA) decidiu em assembleia declinar a
organização do evento, que seria realizado na
cidade de La Plata.
Para não prejudicar os arquivistas latinoamericanos e a continuidade do evento, a
organização do último CAM foi instada a deliberar
novamente sobre o local de realização do X CAM,
escolhendo a Bolívia como novo país sede, pois
este também se candidatara em 2011. Foi
deliberado também que se manterá a
periodicidade bienal do CAM, sempre em anos
ímpares, sendo o X CAM, em 2014, uma exceção,
tendo em vista razões orçamentárias apresentadas
pela Bolívia que a impedem de realizá-lo ainda em
2013. Já o XI CAM será em 2015, mantendo a
tradição do evento, para o qual a Argentina já se
ofereceu novamente a sediar.
Declarada Santa Cruz de la Sierra sede oficial do X
CAM 2014, encerrou-se o impasse que se
configurava sobre o evento. A Coordenação do X
CAM será ocupada pelo Sr. Luis Oporto Ordoñez,
Diretor da Biblioteca e Arquivo Histórico do
Congresso, subordinado à Vice-Presidência da
República da Bolívia. Seu e-mail para contato é:
luis.oporto@vicepresidencia.gob.bo ●
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Notinhas
Em janeiro os associados da AAERJ receberam em
formato digital a última edição da revista
Archivamos, publicada pela Asociación de los
Archiveros de Castilla y León (ACAL), Espanha. Seu
Presidente, Luis Hernández Olivera, esteve no Rio
de Janeiro em dezembro e iniciou contato para uma
parceria com a AAERJ. Confira como foi sua
passagem pelo Rio:
www.aaerj.org.br/2012/12/11/apresentacao-doprof-luis-hernandez-olivera ●

LEITURA RECOMENDADA

“Noções de Paleografia e de Diplomática”
(Santa Maria, Editora da UFSM, 2012, 4ª
edição)
O livro, dos professores João Eurípedes
Franklin Leal (UNIRIO) e Ana Regina
Berwanger (UFRGS), lançado em 1991, chega
à sua 4ª edição, contemplando novos
estudos e modificações ocorridas na área
por conta das novas tecnologias. Vem
atender o crescente interesse despertado
não só na Arquivologia, onde se consolida de
forma privilegiada e permanente, como
também para um público diversificado de
diferentes áreas do conhecimento: História,
Letras, Direito, Antropologia, Sociologia,
Biblioteconomia, entre outras. A Paleografia,
ciência que se ocupa da transcrição de
manuscritos e outros documentos antigos e
a Diplomática, que permite verificar a
autenticidade e a veracidade de
documentos, constituem importantes
conhecimentos.
Disponível na Loja Virtual da AAERJ:
www.aaerj.org.br/servicos/loja-virtual

O II Congresso Brasileiro de Paleografia e
Diplomática está com inscrições abertas e recebe
trabalhos até o dia 30 de abril! O evento será
realizado entre os dias 19 e 21 de junho de 2013, no
Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, com organização
da AAERJ e apoios da Câmara Técnica de
Paleografia e Diplomática do CONARQ, do Núcleo
de Paleografia e Diplomática da UNIRIO e do Portal
do Arquivista. Acompanhe todas as informações
sobre o II CBPD no site oficial:
www.paleografia.arquivista.net
Entre os dias 26 de fevereiro e 07 de junho, o
Arquivo Nacional realiza em sua sede no Rio de
Janeiro a exposição Arquivos do Brasil, Memória do
Mundo, em homenagem aos 20 anos do Programa
Memória do Mundo da UNESCO/Memory of the
World – MOW e aos 5 anos de instalação do Comitê
Nacional do Brasil do Programa Memória do
Mundo. Dentre os importantes documentos na
exposição, o de maior destaque é a "Lei Áurea", que
extinguiu a escravidão no Brasil e que completa 125
anos em 2013. O documento ficará exposto apenas
15 dias ao público, em seu estojo original, revestido
em couro com dourações de florões em folha de
ouro, protegido por uma vitrine climatizada. Mais
informações em:
www.aaerj.org.br/2013/02/07/exposicao-arquivosdo-brasil-memoria-do-mundo ●
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