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IV CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA 

 

O MAIOR EVENTO ARQUIVÍSTICO DO BRASIL 
 

CHEGOU A HORA! 
 

De 19 a 22 de outubro de 2010, será realizado em Vitória, no 
Espírito Santo, o principal evento da área arquivística do país, o 
Congresso Nacional de Arquivologia (CNA): 

 

O IV CNA terá como tema: “A gestão de documentos arquivísticos e 
o impacto das novas tecnologias de informação e comunicação”. O 
evento é voltado para os profissionais da área de gestão da 
informação: arquivistas, administradores, bibliotecários, consultores, 
profissionais de tecnologia da informação e de qualidade. 
 

O IV CNA já tem presença confirmada de importantes professores e 
autores de Arquivologia do Brasil e do exterior. 
 

As sessões plenárias são atrações especiais do CNA. Serão 
realizadas três sessões: “A Arquivologia e a Cidadania”; “A 
Arquivologia contemporânea: Novos paradigmas teóricos e 
metodológicos”; “A Arquivologia e as Tecnologias da Informação”. 
 

Outros destaques são as comunicações livres, que são 
apresentações de trabalhos de profissionais e estudantes, e os 
eventos paralelos dos mais variados temas. 
 

O evento será realizado no Slaviero Slim Alice Vitória Hotel, que se 
localiza na Rua Coronel Vicente Peixoto, Nº 95, Centro - Vitória – 
Espírito Santo. 
 

As informações completas sobre o IV Congresso Nacional de 
Arquivologia estão disponíveis no site do evento. Confira também a 
relação dos eventos paralelos: 
 

http://www.enara.org.br/cna2010/index.html 
_______________________________________________ 

 

I ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO SINARQUIVO 
 

Cumprindo determinação estatutária, com um mês de antecedência, 
a Diretoria do SINARQUIVO publicou no Diário Oficial da União 
(DOU), o Edital de Convocação da 1ª Assembléia Geral Ordinária, 
que será realizada, no dia 23 de outubro de 2010, às 10 horas, em 
Vitória-ES, após o IV Congresso Nacional de Arquivologia. 
 

 

I Assembléia Geral Ordinária – SINARQUIVO 
 

Local: Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Campus de 
Goiabeiras, Auditório Manoel Vereza, Avenida Fernando Ferrari, nº 
514, Vitória - ES. 

Pauta: 
 

I – Atualização do Estatuto da entidade; 
II – Filiações a entidade – metodologia e valores de filiação; 
III – Pertinência de filiação do SINARQUIVO a entidade sindical e a 
qual filiar; 
IV – Proposta de realização de Congresso Sindical em 2011, 
juntamente com eleições de diretoria e conselho; 
V – Proposta de Regimento Eleitoral. 
 
 
 

 
 

DIRETORIA 2010 - 2012 
 

Presidente: 
Carlos Frederico Machado 

Vice-Presidente: 
Victor Rodrigues da Costa 

 

Secretário Geral: 
Claudia B. Souza 

1º Tesoureiro: 
Gustavo Garcia 

2º Tesoureiro: 
Wagner Ridolphi 

Editorial 
 

Dia 20 de outubro, celebra-se em todo o 
Brasil, o dia do Arquivista. Motivos para 
comemorar esta data tão especial não 
faltam. São inúmeros os ganhos que a 
classe arquivística vêm conquistando nos 
últimos tempos. 
À medida que a sociedade reconhece a 
imprescindibilidade e o caráter social do 
papel do profissional de Arquivologia, o 
número de concursos públicos cresce na 
mesma proporção, gerando oportunidades 
para Arquivistas em todas as regiões do 
país. 
Já na esfera privada, podemos observar 
uma melhora nas ofertas de emprego, com 
salários mais elevados e melhores 
condições de trabalho. O lado negativo fica 
para as oportunidades irregulares que 
ainda são oferecidas para profissionais não 
arquivistas, entretanto, a AAERJ continua 
fazendo o trabalho, através da sua 
secretaria de defesa profissional, de 
acompanhar e manifestar-se 
contrariamente a essas distorções, com 
sucesso em muitos casos. 
No âmbito do ensino arquivístico, cursos de 
Arquivologia vêm surgindo de forma 
progressiva. Já ocupamos todas as cinco 
regiões do Brasil e a expectativa é de 
crescimento em estados importantes da 
federação. 
Vamos em frente que atrás vem gente. 
Parabéns, Arquivistas! Dia 20 de outubro, é 
o nosso dia! 
 

http://www.aaerj.org.br/
http://www.enara.org.br/cna2010/index.html
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REALIZOU-SE EM SETEMBRO DE 2010 

 

EVENTO NO PERÚ 
 

Ocorreu de 08 a 10 de setembro, na Universidad de San 
Martin de Porres, em Lima, Perú, o II Encontro Latino 
Americano de Arquivistas, Bibliotecários e Museólogos. 
_______________________________________________ 
 

CURSO GESTÃO DE DOCUMENTOS NO RIO 
 

A Freitas Bastos em parceria com a AAERJ, promovem no 
Centro do Rio de Janeiro: 
 

Curso de Gestão de Documentos 
 

O curso será ministrado nos dias 16 e 23 de outubro 
 

Horário: 09:00h às 18hs 
 

Instrutora: Maria Rosângela Cunha 
 

Desconto de 30% para os associados da AAERJ 
 

Pagamentos no cheque ou cartão de crédito. Incluso todo 
material didático, certificado e coffee-break 
 

Objetivo: Disseminar conhecimentos para gestão da 
informação em órgãos e empresas públicas e privadas; 
Atualizar e qualificar os profissionais para atuarem 
eficientemente em arquivos; Orientar nos aspectos 
fundamentais da classificação, com destaque para a 
identificação dos tipos documentais e a compreensão do 
seu contexto de produção; Apresentar os instrumentos 
básicos da gestão de documentos. 
 

Público Alvo: Profissionais que atuam em arquivos, ou 
desenvolvam atividades arquivistas em empresas públicas 
ou privadas e demais interessadas no tema. 
 

Metodologia: O curso será ministrado aliando teoria e 
prática com aulas expositivas, estudo de textos, sessões 
de vídeo e debates. 
 

Conteúdo Programático: Legislação Arquivística, Política 
Nacional de Arquivos, Arquivo Nacional e CONARQ: Papéis 
e Funções, Gestão de Documentos, Conceituação 
arquivística, Classificação e análise documental, Contexto 
da produção de documentos, Planos de classificação: 
importância, constituição e aplicação prática, Classificação 
nos arquivos correntes e permanentes, Identificação dos 
tipos documentais, Conhecimento do fluxo documental, da 
freqüência de consulta, dos locais e prazos de guarda, 
Avaliação de documentos, Definição e objetivos de 
avaliação, Ciclo de vida dos documentos, TTD: definição e 
conteúdo, entre outros assuntos. 
 

O Curso terá como base a bibliografia arquivística, a 
legislação e o instrumental produzidos pelo Conselho 
Internacional de Arquivos (ICA), Internacional Standard 
Organization (ISO) e Conselho Nacional de Arquivos – 
(CONARQ).  
 

Os interessados devem contactar, Carlos Henrique Silva: 
 

Tel: (21) 2276-4500 ramal 213 
 

gerenciacursos@freitasbastos.com.br 
 

www.freitasbastos.com/cursos 

LINKS INTERESSANTES 
 

- Informação & Informação, revista eletrônica da 
Universidade Estadual de Londrina, volume 15, número 1: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/inform
acao 

 

- Cenário Arquivístico, a Associação Brasiliense de 
Arquivologia está preparando o relançamento da Revista 
Cenário Arquivístico. A nova edição será temática 
abordando os “Usuários dos Arquivos”. As normas para o 
envio de artigos e outras contribuições estão disponíveis 
no blog: 

http://abarq.blogspot.com/ 
________________________________________ 

 

LIVROS DA PROFª ZENY DUARTE NOVAMENTE 
À VENDA NO SITE DA AAERJ 

 

A AAERJ tem a satisfação de oferecer para a comunidade 
arquivística mais uma publicação da estimada professora 
Zeny Duarte, da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 
Trata-se do livro “O espólio incomensurável de 
Godofredo Filho: resgate da memória e estudo 
arquivístico”, que vem acompanhado do catálogo 
informatizado do acervo, em CD-ROM. Além deste, 
retomamos a venda dos livros “Preservação de 
Documentos: Métodos e práticas de salvaguarda”, 
publicação da National Preservation Office, da The British 
Library, Reino Unido, que a professora traduziu para o 
português e o livro “A Medicina na Era da 
Informação”, organizado por ela, em parceria com Lúcio 
Farias, que reúne os trabalhos apresentados durante o I 
Colóquio Internacional A Medicina na Era da Informação, 
realizado em Salvador, em 2008.                            
Acesse nossa página e veja todos os detalhes das 
publicações. Garanta já o seu, o estoque é limitado! 
Para efetuar a compra dos demais livros disponíveis, basta 
acessar o site da AAERJ (www.aaerj.org.br), clicar no 
link “compra de livros”, escolher o livro desejado e a 
quantidade, preencher o formulário com seus dados e 
clicar em pagar. Será gerado um boleto eletrônico, efetue 
o pagamento da maneira que desejar, e a AAERJ 
entregará por correspondência o material adquirido. 
 
Associe-se: Aos que desejarem se associar a AAERJ, o 
procedimento é praticamente o mesmo. Acesse o site e 
clique no novo link “associe-se”. Siga as instruções 
corretamente, preencha o formulário, efetue o pagamento 
de sua anuidade e envie os comprovantes de conclusão 
de curso (arquivistas) ou declaração de matrícula 
(estudantes) para aaerj@aaerj.org.br 
 
 

 

Para enviar matérias, sugestões e críticas 
  mande um e-mail para a comissão responsável: 

 

Carlos Frederico Machado 
Gustavo Garcia 

Wagner Ramos Ridolphi 
 

informativo@aaerj.org.br  

mailto:gerenciacursos@freitasbastos.com.br
http://www.freitasbastos.com/cursos
http://abarq.blogspot.com/
http://www.aaerj.org.br/
mailto:aaerj@aaerj.org.br
mailto:informativo@aaerj.org.br
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