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I CONGRESSO DE PALEOGRAFIA E DIPLOMÁTICA 
18 A 20 DE MAIO – CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 

 

O Arquivo Público de Campos dos Goytacazes, a Associação dos 
Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ) e a Associação 
Cultural do Arquivo Público de Campos dos Goytacazes (ACAP), 
promovem de 18 a 20 de maio de 2011, a primeira edição do 
Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática (CBPD). 
 

O I Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática, tem como 
proposta ser um evento bienal, que congrega arquivistas, 
pesquisadores, técnicos de arquivo, estudantes de Arquivologia, 
Letras, História e demais profissionais interessados nas questões 
que abrangem as informações contidas nos documentos de 
arquivos, trata das normas para sua transcrição, análise da 
autenticidade dos documentos e é essencial para os arquivos e a 
sociedade do conhecimento e da informação. 
 

A primeira edição será realizada na cidade de Campos dos 
Goytacazes, no Palácio da Cultura localizado no Bairro Pelinca, e 
contará com o apoio de instituições públicas e privadas, como 
UNIRIO e Arquivo Nacional, entre outras. Essa primeira edição do 
CBPD é uma das atividades previstas na comemoração dos dez anos 
de funcionamento do Arquivo Público Municipal de Campos dos 
Goytacazes. 
 

Na Plenária final será definida a cidade onde ocorrerá a próxima 
edição do Congresso. 
 

O objetivo geral do evento é promover discussões e reflexões sobre 
os desafios da Paleografia e da Diplomática na sociedade para o 
gerenciamento de informações e conhecimento do desenvolvimento 
científico e tecnológico desta parcela do conhecimento humano. 
 

Os objetivos específicos são de promover o intercâmbio entre os 
profissionais, divulgar conhecimentos, estudos, pesquisas e 
experiências de estudantes e profissionais, promovendo a produção 
de trabalhos nestas áreas. 
 

A divulgação das técnicas da Paleografia para a leitura, transcrição e 
interpretação de manuscritos históricos. 
 

O desenvolvimento dos trabalhos e estudos pertinentes à 
Diplomática em todas as áreas de sua influência inclusive na dos 
documentos eletrônicos. 
 

O evento já conta com presenças confirmadas de renomados 
profissionais do Brasil e exterior. Conheça alguns destes nomes no 
site oficial do I CBPD. 
 

As inscrições com preços promocionais podem ser feitas até o dia 15 
de abril de 2011. Valores: Profissional R$ 30,00 e Estudante apenas 
R$ 15. 
 

Todas as demais informações, como envios de trabalhos, 
programação preliminar, entre outras, podem ser acessadas no site 
oficial do evento: 

www.paleografia.arquivista.net 
 

 
 

 

 

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 
 

O crescimento do número de graduações 
em Arquivologia é uma prova do 
desenvolvimento da área. O primeiro curso 
de nível superior em Arquivologia teve 
início em 1977, na UNIRIO, oriundo do 
antigo Curso Permanente de Arquivos, do 
Arquivo Nacional. Ainda na década de 70 
mais 2 cursos foram criados, mas na 
década de 80 nenhum novo curso surgiu. 
Esse panorama começou a mudar na 
década de 90 e 5 novos cursos foram 
criados. E na última década foi atingido o 
número de 15 cursos, em 11 estados! No 
mês passado, o arquivista Charlley Luz, 
autor do livro “Arquivologia 2.0: a 
informação digital humana”, anunciou que 
conseguiu que fosse aprovado pelo MEC a 
criação de um novo curso, na FESPSP, a 
primeira em uma universidade particular e 
que será pioneira na capital paulista. Mas, 
ainda em março, recebemos a notícia da 
mudança do nome do Departamento de 
Arquivologia da UFES, passando a se 
denominar Departamento de Ciência e 
Tecnologia da Informação, o que gerou 
protesto por parte dos estudantes, que 
lançaram manifesto contra a mudança, 
preocupados com a mudança de perfil do 
curso. Enfim, todas essas novidades 
reforçam a importância de se discutir os 
rumos do ensino e da pesquisa em 
Arquivologia em nosso país, sendo por isso 
oportuna a realização da II REPARQ, em 
novembro, no Rio. 
 

http://www.aaerj.org.br/
http://www.paleografia.arquivista.net/
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VII ASSEMBLÉIA GERAL DA AAERJ 
 

A AAERJ convida toda a comunidade arquivística do Rio de 
Janeiro para sua VII Assembléia Geral Ordinária, que será 
realizada no dia 12 de abril, na Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
 

Horário: 18h30 (1ª convocação) 
 

Local: Auditório Paulo Freire, Prédio do CCH, UNIRIO – 
Avenida Pasteur, 458, Urca, Rio de Janeiro-RJ 
 

Pauta: 
 

- Informes gerais; 
- Apreciação do relatório anual de contas, referente ao 
exercício 2010; 
- Apresentação do Relatório de Atividades do ano de 
2010; 
- Criação da Comissão Científica da AAERJ; 
- Organização do I Congresso Brasileiro de Paleografia e 
Diplomática. 
 

Lembrando que os arquivistas e estudantes de 
Arquivologia que desejam se associar ou já associados 
que desejam pagar a anuidade devem acessar nosso site: 
 

http://www.aaerj.org.br/como-se-associar/ 
 

Sua presença é muito importante! 
_______________________________________________ 
 

II REPARQ 
 

Está confirmada para novembro de 2011, de 16 a 18, no 
Rio de Janeiro, a segunda edição da Reunião Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ). O evento 
terá como tema: “Novas dimensões da Pesquisa e do 
Ensino da Arquivologia no Brasil”. 
A II REPARQ é uma promoção da Escola de Arquivologia 
da UNIRIO e do Curso de Arquivologia da UFF. 
 

Informações completas em: 
 

http://reparq2011.blogspot.com/ 
_______________________________________________ 
 

XV ENEARQ 
 

O maior evento estudantil de Arquivologia do Brasil se 
aproxima. De 18 a 23 de julho, será realizado em João 
Pessoa, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a 
décima quinta edição do Encontro Nacional dos 
Estudantes de Arquivologia (ENEArq). 
O Encontro deste ano terá uma novidade, a realização do 
MonoArq, que é apresentação de trabalhos de conclusão 
de curso de alunos recém-formados. Também estão 
previstas na programação inicial, atividades esportivas, 
culturais e turísticas, além das atividades tradicionais do 
evento, como palestras e apresentação dos trabalhos 
científicos. 
As inscrições com desconto no preço podem ser obtidas 
até 03 de julho de 2011. 
As informações iniciais estão disponíveis na página oficial 
do evento: 

http://xvenearq.blogspot.com/ 

UNESP PROMOVE SEMINÁRIO 
 

O 2º Seminário Científico “Arquivologia e Biblioteconomia: 
Usos e usuários da informação", será realizado de 12 a 14 
de abril, na Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
Campus Marília. 
O evento visa divulgar a produção científica, por meio de 
contatos e troca de conhecimento entre pesquisadores 
experientes e pesquisadores em formação, além de 
profissionais que atuam em arquivos e bibliotecas 
proporcionando aos alunos de graduação dos cursos de 
Arquivologia, de Biblioteconomia e de pós-graduação em 
Ciência da Informação, um espaço de encontro de 
pesquisadores e profissionais das áreas para discutirem 
questões específicas e, fundamentalmente, promover o 
debate de interlocução entre elas. Maiores informações 
em: 
http://www.marilia.unesp.br/index.php?CodigoMe
nu=7098&CodigoOpcao=7156  
________________________________________ 
 

CONGRESSO ARGENTINO DE ARQUIVÍSTICA 
 

De 07 a 09 de setembro de 2011, será realizado na cidade 
de Resistencia, Província de Chaco, na Argentina, a nona 
edição do Congresso Argentino de Arquivística (CAA), que 
é o maior evento de Arquivologia deste país. 
A tema do evento argentino será: “Demanda y 
Actualización de conocimientos archivísticos, el desafío del 
saber hacer”. 
O IX CAA é uma realização da Federação dos Arquivistas 
da República da Argentina (FARA). 

Maiores informações no site: 
http://www.mundoarchivistico.com/index.php?me
nu=eventos&accion=ver&id=78  
________________________________________ 
 

LINKS INTERESSANTES 
 

- Blog da AABA, o Blog funciona como um canal de 
comunicação entre profissionais arquivistas baianos 

http://arquivistasbahia.blogspot.com 
 

- Alerta Archivística, revista eletrônica de la Biblioteca 
del Archivo de la PUCP, edição nº 98: 
http://issuu.com/archivopucp/docs/alerta_archivi
stica_98  

 

- Blog do DA UNIRIO, encontra-se disponível no ar, o 
blog do Diretório Acadêmico de Arquivologia da UNIRIO, 
José Pedro Esposel: 

http://www.dacar-unirio.blogspot.com 
 
 

 

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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