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IV CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA 

 

O MAIOR EVENTO ARQUIVÍSTICO DO BRASIL 
 

Sucesso! Essa é a palavra que melhor define o IV Congresso 
Nacional de Arquivologia. 
 

O evento realizado de 19 a 22 de outubro de 2010, reuniu em 
Vitória, no Espírito Santo, Arquivistas e estudantes de Arquivologia 
de todas as regiões do país. O IV CNA contou com a participação de 
cerca de 1000 congressistas, um recorde em se tratando de 
Congresso Nacional de Arquivologia. 
 

Mais uma vez, os encontros paralelos foram destaque no CNA, 
abordando diversas temáticas, e a expectativa é de continuidade 
dos encontros para o V CNA. 
 

Em reunião da ENARA, realizada no dia 22 de outubro, antes da 
Plenária Final do IV Congresso Nacional de Arquivologia, os 
representantes das associações regionais presentes aprovaram as 
seguintes recomendações: 
I) Convidar novamente as associações regionais ainda não-filiadas à 
Executiva Nacional das Associações Regionais de Arquivologia 
(ENARA) para realizarem sua filiação; 
II) Convidar a Executiva Nacional dos Estudantes de Arquivologia 
(ENEA) a participar da organização do próximo Congresso e a 
realizar, novamente, o ENEARQ próximo ao CNA (antes ou depois, 
não como evento paralelo). 
_______________________________________________________ 
 

SALVADOR SERÁ SEDE DO V CNA 
 

Na plenária final do IV CNA, depois de uma apresentação 
emocionante da candidatura baiana, ficou definida para a cidade de 
Salvador, a sede da próxima edição do Congresso Nacional de 
Arquivologia. O V CNA será realizado em 2012, com datas a serem 
definidas. A organização do evento será da Associação dos 
Arquivistas da Bahia (AABA). 
Desde já, a AAERJ deseja toda a sorte possível para a AABA na 
realização desde projeto. 

Salvador, a capital da Arquivologia em 2012! 
_______________________________________________ 

 

AAERJ REALIZA MAIS UMA EDIÇÃO DO HAPPY-ARQ 
 

A AAERJ convida toda comunidade arquivística para mais uma 
edição do Happy Arq, nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, a partir 
das 18h30. 
O happy hour dos arquivistas será realizado no aconchegante Bar e 
Restaurante Mercado 32, localizado no pólo gastronômico e cultural 
da Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro, onde há várias opções de 
transporte para todo o Grande Rio. É a oportunidade de reencontrar 
e confraternizar com colegas de profissão e universidade e trocar 
idéias. 

Compareça e leve seus amigos! 
 
 

 
 

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 
 

A AAERJ, uma das entidades parceiras na 
organização do IV Congresso Nacional de 
Arquivologia, realizado com sucesso pela 
Associação dos Arquivistas do Estado do 
Espírito Santo (AARQES), se fez presente 
no evento, em Vitória-ES. 
Na reunião da Executiva Nacional das 
Associações Regionais de Arquivologia 
(ENARA), realizada no dia 22 de outubro, 
antes da Plenária Final, a AAERJ esteve 
representada por seu presidente, Carlos 
Frederico Machado e por Wagner Ridolphi. 
Já no dia 23 de outubro, esteve 
representada igualmente por seus diretores 
citados acima, na Assembléia Geral do 
Sindicato Nacional dos Arquivistas 
(SINARQUIVO). 
Além de dialogar com as demais 
associações regionais, a AAERJ, tendo em 
vista a demanda cada vez maior por 
espaços para a publicação de trabalhos na 
área arquivística, explicitada durante o 
Congresso e cumprindo com uma de suas 
missões, que é promover o 
desenvolvimento da Arquivologia, decidiu 
lançar um periódico científico. 
Durante o CNA foram feitos contatos 
iniciais com alguns professores e reuniões 
estão sendo marcadas para formação do 
Conselho Editorial do periódico, cujo título 
já foi escolhido: “Informação Arquivística”. 
Em breve traremos novidades, 
acompanhem nosso site e as próximas 
edições do Informativo AAERJ. 
 

http://www.aaerj.org.br/
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REALIZOU-SE EM OUTUBRO DE 2010 
 

CONGRESSO NA ARGENTINA 
 

De 20 a 22 de outubro, foi realizado em San Salvador de 
Jujuy, Argentina, o principal evento da área de 
Arquivologia daquele país, o VIII Congresso Argentino de 
Arquivística. 
_______________________________________________ 
 

XXI JORNADA ARQUIVÍSTICA DA UNIRIO 
 

De 10 a 11 de novembro de 2010, será realizado no 
auditório Paulo Freire, CCH da UNIRIO, a vigésima 
primeira edição da Jornada Arquivística. 

Av. Pasteur, 458, Urca – Rio de Janeiro 
 

Programação dia 10: 
 

18:30h - Abertura, com presença de autoridades da 
UNIRIO e entrega da Condecoração José Pedro Esposel 
 

19:00h - Mediadora: Anna Carla Almeida Mariz 
José Maria Jardim - Arquivos, Estado e Sociedade: da 
Lei de Arquivos à Lei de Acesso à Informação 
As perspectivas de mestrado em Arquivologia 
 

Wagner Ridolphi – UFRJ - O perfil dos estudantes de 
Arquivologia da UNIRIO em 2010 
 

Comunicações Livres - Pesquisas de alunos da Escola de 
Arquivologia 
 

Bruno Ferreira Leite - Funcionalidades instrumentais e 
intencionalidades investidas nos arquivos pessoais: o caso 
do arquivo de Dom Adriano Hypólito 

 

Marcelo Kosawa de Siqueira - Currículos e 
professores: as mudanças de perspectivas para a 
formação dos novos profissionais 
 

Andressa Furtado da Silva de Aguiar - Representação 
da informação arquivística: um mapeamento da produção 
científica em teses e dissertações 

 

Programação dia 11: 
 

18:30h - Mesa-redonda, Mediador: Carlos Frederico 
Machado - Presidente da AAERJ 
Marcelo Siqueira - Arquivo Nacional - III Simpósio 
“Memórias da Ditadura” 
 

Daniel Beltran – Eletrobrás - III Encontro Nacional de 
Documentos do Setor Elétrico e II Encontro Nacional de 
Arquivos do Setor Financeiro 
 

Brenda Couto de Brito Rocco - Arquivo Nacional - 
Projeto Interpares III - documentos arquivísticos em 
sistemas eletrônicos 
 

João Eurípedes Franklin Leal – UNIRIO - VI Encontro 
de Paleografia e Diplomática 
 

Flávio Leal da Silva – UNIRIO - II Encontro Nacional de 
Arquivos do Terceiro Setor 
 

Anna Carla Almeida Mariz – UNIRIO - II Encontro 
Nacional de Arquivos Audiovisuais 
 

OBS: Para o recebimento de certificado é necessário fazer 
a inscrição junto à Escola de Arquivologia da UNIRIO. 

LINKS INTERESSANTES 
 

- Dicionário de Terminologia Arquivística, O Grupo 
de Trabalho responsável pelo Dicionário Brasileiro de 
Terminologia Arquivística - DIBRATE (2005) está 
recebendo sugestões de inclusões e alterações de 
verbetes, acompanhadas de justificativas. As sugestões 
devem ser encaminhadas para: 
terminologia@arquivonacional.gov.br, de 18 de 
outubro a 30 de novembro de 2010. 
A primeira edição do Dicionário encontra-se disponível 
em: 
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Medi
a/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf  
________________________________________ 

 

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  
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