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Editorial
O segundo semestre se inicia e aumenta
a expectativa pela proximidade do maior
evento arquivístico do país: o Congresso
Nacional de Arquivologia. Este ano o
CNA terá como cenário a bela e histórica
cidade de Salvador, na Bahia.
É a oportunidade única de encontrar
centenas de colegas da área, oriundos
de todo o país, assistir a palestras de
renomados profissionais e acadêmicos,
participar de vários eventos paralelos e
se envolver com um espaço totalmente
dedicado a debater as tendências atuais
da Arquivologia.
E justamente nesse momento em que
nos preparamos para discutir novos
desafios, a greve dos servidores do
Arquivo Nacional, em luta pela
aprovação do plano de carreira da
instituição, nos lembra que infelizmente
o Brasil ainda tem muito a evoluir.
Afinal, um país que não valoriza os
arquivos e seus profissionais não pode
se considerar desenvolvido. Fica nossa
solidariedade ao movimento e a
lembrança de que devemos cobrar a
realização das propostas aprovadas na
1ª CNARQ, realizada em dezembro.

NESTA EDIÇÃO
1

V CNA

4

Entrevista

6

17º CIA / Assembleia AAERJ

7

Greve no AN / ENEArq

V Congresso Nacional de Arquivologia
No mês do arquivista, profissionais e estudantes se
encontrarão em Salvador para o maior evento
arquivístico do Brasil

O Congresso Nacional de Arquivologia é o maior evento
arquivístico do Brasil, reunindo arquivistas, profissionais de
arquivo, estudantes, professores e pesquisadores das áreas de
Arquivologia e Ciência da Informação. Sua primeira edição
ocorreu em 2004, em Brasília, mobilizando a comunidade
arquivística, que naquele momento estava privada de um
congresso científico de âmbito nacional e desde então vem
obtendo cada vez mais sucesso e batendo recordes de público a
cada edição.
Realizada regularmente, de dois em dois anos, geralmente em
outubro – mês do arquivista – a 5ª edição do Congresso
Nacional de Arquivologia terá como sede a cidade de Salvador,
capital da Bahia. Durante uma semana, entre os dias 1º e 5 de
outubro, o evento, organizado pela Associação dos Arquivistas
da Bahia (AABA) em conjunto com a Executiva Nacional das
Associações Regionais de Arquivologia (ENARA), a tornará
Continua na página 2
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também capital nacional da Arquivologia.
O congresso irá transcorrer no Centro de Convenções do Hotel
Pestana, localizado no bairro Rio Vermelho.
O tema principal do CNA será um assunto muito em voga, mas
que ainda carece de maior debate nos eventos arquivísticos:
“Arquivologia e internet: conexões para o futuro”.
Divulgação/Pestana Bahia

DIRETORIA
Presidente
Wagner Ridolphi
Vice-Presidente
Daniel Beltran
Secretária Geral
Vanessa Jorge
Primeiro Tesoureiro
Carlos Costa
Segunda Tesoureira
Camila Costa
CONSELHO FISCAL
Gustavo Garcia
Marcelo Siqueira
Victor Costa
NA INTERNET
Site
www.aaerj.org.br
aaerj@aaerj.org.br
twitter.com/aaerj
facebook.com/aaerj.arquivologia
AAERJ (Arquivologia)
youtube.com/user/aaerjvideos
INFORMATIVO AAERJ
Carlos Frederico Machado
Wagner Ridolphi
Para enviar matérias, sugestões e
críticas mande um e-mail para:
informativo@aaerj.org.br

O Hotel Pestana será o local de realização do V CNA

E para desenvolver o tema serão realizadas 3 plenárias durante
o CNA: a primeira terá como tema “Antigas disciplinas, novas
possibilidades em rede” e terá como conferencistas João
Eurípedes Franklin Leal (Unirio), Rosely Curi Rondinelli (Casa de
Rui Barbosa) e Sherry L. Xie (UBC/Canadá). Serão discutidas
como tradicionais disciplinas arquivísticas, como Paleografia e
Diplomática se relacionam com as modernas possibilidades e
transformações promovidas pela web.
A segunda plenária terá como tema “Gestão de documentos em
ambientes conectados”, tendo como conferencistas Claudia
Lacombe Rocha (Arquivo Nacional), Alícia Duha Lose (UFBA) e
Jorge Alberto Soares Cruz (FURG), que irão falar sobre a inserção
e os avanços na gestão arquivística motivados pela internet.
Na terceira plenária, com o tema “Internet e Arquivologia” irão
palestrar: Daniel Flores (UFSM), Vanderlei Batista dos Santos
(Câmara dos Deputados) e Anna Carla Almeida Mariz (Unirio).
Serão abordadas as correlações entre internet e Arquivologia,
evidenciando o cenário emergente da web 2.0.
Ao longo do CNA serão realizadas dezenas de encontros
paralelos, envolvendo diversas temáticas e categorias
profissionais do campo arquivístico, relacionados a seguir:
- IV Encontro de Arquivos do Poder Legislativo;
- VII Encontro de Paleografia e Diplomática;
- II Fórum Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Arquivologia;
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- III Encontro Nacional de Arquivos Audiovisuais,
Iconográficos, Sonoros e Musicais;
- VI Encontro de Arquivos Públicos Municipais;
- III Encontro Nacional de Documentação do Setor
Energético;
- IV Simpósio Arquivos da Ditadura;
- 1º Ativo de Empreendedorismo e Inovação em
Arquivologia;
- I Reunião dos Arquivos do Ministério Público;
- III Encontro Nacional de Arquivos do Setor
Financeiro;
- III Reunião de Arquivistas das Instituições
Federais de Ensino Superior.
Todos os encontros serão coordenados por
especialistas das respectivas áreas, portanto não
faltarão atrações para os participantes que
desejam aprofundar seus conhecimentos.
A programação resumida do V CNA é a seguinte:
1º de outubro - segunda-feira
17h às 20h: Abertura da Secretaria
20h às 22h: Conferência de Abertura;
- Homenagens;
- Apresentação cultural.

cartão de crédito. Seguem os valores, válidos até
setembro, mas que irão aumentar com a
proximidade do congresso:
Associados
Estudante de graduação
Estudante de pós-graduação
Profissional
Não associados
Estudante de graduação
Estudante de pós-graduação
Profissional

R$ 120,00
R$ 150,00
R$ 195,00
R$ 145,00
R$ 180,00
R$ 235,00

No site oficial do V CNA são disponibilizadas todas
as informações sobre a programação, opções de
hospedagem, instruções para inscrição e
novidades, acesse: www.enara.org.br/cna2012 ●
Por ocasião do V CNA, será lançado o livro “A
Ordem dos Arquivistas: Centésimo”, de autoria
do arquivista baiano Ricardo Sodré Andrade.

2 de outubro - terça-feira
7h30 às 8h30: Credenciamento
8h30 às 12h30: Comunicações Livres
13h30 às 17h30: Encontros Paralelos
3 de outubro - quarta-feira
9h às 12h: Plenária 1 – Antigas disciplinas, novas
possibilidades em rede
13h30 às 17h30: Encontros paralelos
4 de outubro - quinta-feira
9h às 12h: Plenária 2 – Gestão de documentos em
ambientes conectados
13h30 às 17h30: Encontros paralelos
5 de outubro - sexta-feira
9h às 12h: Plenária 3 – Internet e Arquivologia
13h30 às 17h30: Encontros paralelos
18h: Encerramento
As inscrições encontram-se abertas e associados
da AAERJ, integrante da ENARA, usufruem de
desconto no valor, que pode ser pago através de
boleto bancário ou até mesmo parcelado no

Trata-se de um romance de ficção fantástica, que
relata a jornada de um jovem em busca de seu
tio, que desapareceu misteriosamente e era
membro da Ordem dos Arquivistas, uma antiga
organização cuja missão é guardar os registros
produzidos e acumulados pelos reinos daquele
mundo. Em sua jornada pelo vale, onde fica o
castelo da Ordem dos Arquivistas, acaba
descobrindo a relação de sua família com uma
antiga lenda, as maravilhas do ofício de arquivista
e a realidade por trás de fantásticas histórias.
Veja mais informações sobre o livro em:
www.arquivista.net/ordem
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Entrevista
Nossos colegas baianos serão os anfitriões da
edição 2012 do Congresso Nacional de
Arquivologia e por isso convidamos o Presidente
da AABA, responsável pela organização, para falar
sobre o evento.

AGENDA DE EVENTOS
Eventos na área de arquivos no 3º trimestre
Fórum do Projeto InterPARES 3
Data: 9 de agosto de 2012
Local: Campinas-SP
Tema: “Preservação e acesso de documentos
arquivísticos digitais autênticos: os resultados do
team Brasil”
Inscrições gratuitas
Informações: http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/
projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/t
ecno54.html#ins
I Encontro Nordestino: o mundo dos
trabalhadores e seus arquivos
Data: 15 a 17 de agosto de 2012
Local: Recife-PE
Tema: “Os desafios da gestão documental e da
preservação da memória do Poder Judiciário
frente às novas tecnologias da informação”
Inscrições: R$ 20,00
Informações:
http://arquivosdetrabalhadores.wordpress.com
2º Encontro DOCOMOMO Rio
Data: 28 a 29 de setembro de 2012
Local: Rio de Janeiro-RJ
Tema: “Arquivos de arquitetura moderna: fontes e
acervos para a preservação do patrimônio
fluminense”
Inscrições: de R$ 30,00 (estudante de graduação
associado) a R$ 120,00 (pesquisador/professor
não associado).
Informações: http://www.docomomo.org.br/

CLAUDIO
RODRIGUES,
Presidente da Associação
dos Arquivistas da Bahia
(AABA) e Arquivista da
UFBA
Informativo AAERJ: Em Salvador teremos a quinta
edição do Congresso Nacional de Arquivologia.
Para você, quais têm sido os fatores de sucesso
do evento, realizado sem interrupção desde
2004?
Claudio Rodrigues: Um fator de sucesso é a
atualização dos temas. Os CNAs se preocupam em
trazer inovações que acontecem na Arquivologia
para serem discutidas por profissionais de diversas
regiões do Brasil. As temáticas abordam assuntos
que as pessoas tem dúvidas e se interessam em
ouvir o que os pesquisadores/acadêmicos tem a
dizer. Podemos pontuar também o aumento da
quantidade de eventos paralelos, que a cada
edição melhoram as discussões e destacam temas
mais específicos de áreas específicas.
Outro fator de sucesso é a sinergia da Executiva
Nacional das
Associações
Regionais
de
Arquivologia (ENARA). A integração e o empenho
das associações regionais na promoção e
divulgação dos CNAs, bem como na sensibilização
de estudantes, profissionais e entidades da área
atuantes em diversos estados, é o alicerce para a
realização dos mesmos.
Informativo
AAERJ: As
conexões
entre
Arquivologia e Internet serão o principal tema do
CNA. Esse assunto merece ser mais discutido nos
eventos da área, tendo em vista que a web
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AGENDA DE CONCURSOS
Concursos públicos em aberto para arquivista
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória-ES (IPAMV)
Inscrições até 19/08/2012
Prova dia 30/09/2012
Nº de vagas: 1
Valor da inscrição: R$ 65,00
Salário: R$ 2.575,24 (40h semanais) + R$ 347,64 de
Gratificação Previdenciária
Edital e informações:
http://www.brasconpe.com.br/bc/concurso/10/C
ONCURSO-PUBLICO/edital/001/2012/p
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Inscrições até 30/08/2012
Prova dia 30/09/2012
Nº de vagas: 1
Valor da inscrição: R$ 85,00
Salário: R$ 2.989,33
Edital e informações: http://depsec.unifap.br/

potencializa a difusão da informação arquivística?
Claudio Rodrigues: Sim. Existem muitas dúvidas
em relação a esse tema, principalmente porque a
formação do arquivista está mais voltada para o
documento em suporte papel. Então, cabe aos
eventos trazerem assuntos novos, como esse, para
serem expostos e discutidos, a fim de consolidar
novos conhecimentos e incentivar os arquivistas a
se aperfeiçoarem continuamente, conhecendo o
que há de novo na área.
Informativo AAERJ: Qual sua mensagem para os
profissionais e estudantes que irão para o V CNA
em Salvador?
Claudio Rodrigues: O V CNA é um evento de
grande porte, que permite aos congressistas
conhecerem novas pessoas e adquirirem novos
conhecimentos na Arquivologia. Quem participa de
um CNA percebe a estrutura diferenciada do
evento e também a contribuição que participar de
um evento desse pode trazer para sua vida
profissional. Lá o participante poderá ver, ouvir e
interagir com os palestrantes nacionais e
internacionais, que são oriundos de diversos
lugares do Brasil e do Canadá, com outros
profissionais que vivem realidades totalmente
diferentes em suas regiões e, com isso, pode-se
aumentar a sua rede de relacionamentos, fazendo
contatos que, muitas vezes, são importantes para
um momento futuro nas carreiras de cada um. Por
isso, se você tem interesse em participar do V CNA,
não hesite. Venha para Salvador, nós estamos
fazendo tudo o que está a nosso alcance para que
os participantes possam aproveitar a cidade e o
congresso. Será um evento inesquecível, que ficará
marcado na história de cada um. ●
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17º Congresso Internacional de
Arquivos
Maior arquivístico internacional será realizado
em agosto, na Austrália

LEITURA RECOMENDADA

“A informação na internet: arquivos
públicos brasileiros” (Rio de Janeiro, Ed.
FGV, 2012)
Lançado em junho, o livro da Profa. Dra.
Anna Carla Almeida Mariz (Unirio) mostra
como ao ampliar as possibilidades de difusão
da informação, a internet confere maior
visibilidade institucional e social às
instituições arquivísticas. Ao mesmo tempo,
a disponibilização dos acervos na rede
redefine os direitos civis e políticos do
cidadão, além de permitir uma maior
efetividade governamental. A autora neste
livro nos oferece o mapa dos novos
territórios e desafios para a Arquivologia e
reflete sobre como a internet pode
reposicionar as instituições arquivísticas
como espaços públicos de acesso e
legitimação.
À venda na Livraria FGV - Praia de Botafogo,
190, Botafogo, Rio de Janeiro (associados da
AAERJ tem desconto de 10%) ou pelo site da
Editora FGV:
http://www.editora.fgv.br/?sub=produto&id
=613

Entre os dias 20 e 24 de agosto de 2012, a cidade
australiana de Brisbane irá sediar a 17ª edição do
Congresso Internacional de Arquivos. Organizado
desde 1950 pelo Conselho Internacional de Arquivos
(ICA, na sigla em inglês), o evento terá como tema “Os
tempos mudam”. Diante dos desafios impostos pela
nova forma com que a sociedade lida com a
informação, arquivistas de diferentes países e culturas
irão discutir estratégias para gerir a informação no Séc.
XXI. Informações completas no site oficial do evento:
www.ica2012.com ●

AAERJ realizará Assembleia Geral
Extraordinária
Assembleia é convocada para mudança no
Estatuto
A Diretoria da AAERJ, em reunião realizada em julho,
para o planejamento de ações durante o ano, decidiu
que era necessário realizar mudanças no Estatuto
Social. Para isso convoca Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de agosto, as
18h30, no Auditório do SINTRASEF, localizado na
Avenida 13 de Maio, 10º andar, na Cinelândia, Rio de
Janeiro. A principal mudança a ser proposta no
estatuto será a inclusão da categoria de sócio empresa,
condicionada à presença de arquivistas em seus
quadros. Na pauta da assembleia também estará a
revisão dos valores das anuidades, que não são
reajustadas desde 2004. Quem ainda não é associado
ou deseja pagar sua anuidade deve acessar:
www.aaerj.org.br/como-se-associar/ ●
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Arquivo Nacional em greve
Servidores lutam pela aprovação do Plano de Carreira, antiga reivindicação
Assim como outros órgãos federais, no dia 2
de julho os servidores do Arquivo Nacional
entraram em greve. A principal reivindicação
é a aprovação do projeto de plano de
carreira, pois a última proposta enviada pelo
Ministério da Justiça ao Ministério do
Planejamento, há sete meses, não teve
qualquer encaminhamento. O movimento
recebeu apoio da Associação dos Arquivistas
Brasileiros (AAB) e da AAERJ, que publicou
carta aberta ao Ministro da Justiça:
www.aaerj.org.br.
As
atividades
do
movimento podem ser acompanhadas no site
da Associação dos Servidores do Arquivo
Nacional (ASSAN): www.assan.com.br ●

Divulgação/ASSAN

Servidores na escadaria do Arquivo Nacional

Próximo ENEArq será realizado em Florianópolis
Estudantes reunidos em Vitória escolheram a capital catarinense como sede em 2013
Fotos: Blog Olhar Arquivístico

Mesa de abertura do XVII ENEArq

Entrega do prêmio de Melhor Monografia

Durante os dias 16 a 21 de julho, estudantes de Arquivologia de todo o país se reuniram em Vitória-ES para
a realização do XVI Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia (ENEArq). O evento, que teve como
tema “Arquivologia e Ciência: uma união necessária para o avanço da sociedade” teve a realização de
palestras com José Maria Jardim, Charlley Luz, Cilmar Franceschetto e Giovanna Valfré; oficinas;
apresentações de trabalhos; CINEARQ; MONOARQ; visita ao Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
(APEES); além de atividades recreativas, como a visita à fábrica de chocolates Garoto e a Copa ENEArq de
futsal (COPARQ). A estudante Priscila Zelo, da UFPB, recebeu o prêmio de Melhor Monografia com a
pesquisa “Dis(Funções) entre teoria e prática: necessidades informacionais de sujeitos sociais em campo de
estágio profissional”. Na Assembleia Geral da Executiva Nacional dos Estudantes de Arquivologia (ENEA) os
estudantes elegeram Florianópolis como sede do próximo ENEArq, em 2013. Desde 2010 o estado de Santa
Catarina conta com o Curso de Arquivologia na UFSC. ●
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