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Editorial
Neste mês de maio a AAERJ tem a honra
de organizar, juntamente com a Associação
Cultural do Arquivo Público de Campos dos
Goytacazes (ACAP), o I Congresso
Brasileiro de Paleografia e Diplomática. Em
1972, o Rio de Janeiro foi sede do primeiro
congresso de âmbito nacional sobre
Arquivologia, que trouxe maior visibilidade
para nossa área e impulsionou conquistas
como a autorização de criação do curso
superior em Arquivologia e posteriormente
a regulamentação das profissões de
arquivista e técnico de arquivo. Agora,
nosso estado tem novamente a primazia de
sediar, desta vez em sua maior cidade do
interior, um evento que surge como um
marco em nosso país para as áreas de
Paleografia e Diplomática. E este evento
ocorre graças à iniciativa dos professores
Carlos Roberto Bastos Freitas, Diretor do
Arquivo Público Municipal de Campos dos
Goytacazes (que celebra seus 10 anos de
fundação este ano) e João Eurípedes
Franklin Leal, responsável pela fundação do
Núcleo de Paleografia e Diplomática da
Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (NPD/UNIRIO) além do nosso
colega Marcelo Siqueira, do Arquivo
Nacional. Esperamos que o congresso
venha contribuir para o maior estudo e
visibilidade de duas áreas do conhecimento
que são de grande importância para a
sociedade e se relacionam com a
Arquivologia, História, Letras, etc.
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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).
A primeira edição será realizada na cidade de Campos dos
Goytacazes, no Palácio da Cultura localizado no Bairro Pelinca. A
primeira edição do CBPD é uma das atividades previstas na
comemoração dos dez anos de funcionamento do Arquivo Público
Municipal de Campos dos Goytacazes.
O I CBPD já tem a programação definida. Confira alguns destaques:
Quarta – feira, 18 de maio de 2011
17h00 às 20h00 – Solenidade de abertura
Local: Arquivo Público de Campos dos Goytacazes (Estrada Sérgio
Viana Barroso, s/n – Tócos)
Quinta – feira, 19 de maio de 2011
Local: Palácio da Cultura (Rua Alvarenga Pinto, Pelinca)
9h00 às 12h45 – Conferência – Arquivos Municipais
Mediador – Vitor Manoel Marques da Fonseca (Arquivo Nacional)
Ana Célia Rodrigues (UFF)
Carlos de Almeida Prado Bacellar (Coord. do Arquivo Público de São
Paulo)
Jaime Antunes da Silva (Diretor do Arquivo Nacional e Presidente do
CONARQ)
Paulo Knauss de Mendonça (Diretor do Arquivo Público do Estado do
Rio de Janeiro)
Georgia da Costa Tavares (Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro – RJ)
Rosinha Matheus Garotinho (Prefeita da Cidade de Campos dos
Goytacazes – RJ)
Sexta – feira, 20 de maio de 2011
Local: Palácio da Cultura (Rua Alvarenga Pinto, Pelinca)
13h45 às 17h15 – Conferência – Goytacazes
Mediador – Esther Caldas Guimarães Bertoletti (Biblioteca Nacional)
Marcelo Nogueira de Siqueira (Arquivo Nacional / CONARQ) “A
Paleografia e a História Social da Cultura Escrita”
Mary Angel Biasson – (Museu da Inconfidência de Ouro Preto)
Mauro Lerner Markowski (Coord. de Documentos Escritos do Arquivo
Nacional) “Da Escrita Antiga a Era Digital: o serviço de transcrição e
emissão de certidões do Arquivo Nacional”
A programação completa do I CBPD, bem como todas as demais
informações do congresso, como ficha de inscrição e valores, podem
ser acessadas no site oficial do evento:
www.paleografia.arquivista.net
Participe deste grande evento, garanta já sua inscrição!
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REALIZOU-SE EM ABRIL DE 2010

7º SEMINÁRIO DE TRADIÇÕES IBÉRICAS

ASSEMBLÉIA GERAL DA AAERJ

Rio de Janeiro - Brasil - 27 de junho a 1º de julho de 2011
Promovido pelo Arquivo Nacional e pela Associação Latinoamericana de Arquivos (ALA), o 7º Seminário
Internacional de Arquivos de Tradição Ibérica reunirá, na
cidade do Rio de Janeiro, de 27 de junho a 1º de julho,
profissionais do Brasil, Portugal, Espanha, países da
América Latina e Caribe, além dos de língua portuguesa
da África e Ásia. O evento deverá contar com a
participação de representantes de destaque na área
arquivística de cerca de 30 países.
O evento é voltado para profissionais e estudantes que
atuem em arquivos, centros de documentação e
informação, bibliotecas e serviços arquivísticos. Haverá
tradução simultânea em três idiomas: português, espanhol
e inglês. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas
e deverão ser feitas através do site:
www.an.gov.br/tradicaoiberica
_______________________________________________

A Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro
realizou no dia 12 de abril, no auditório do CCH da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO), a VII Assembléia Geral Ordinária. A Assembléia
aprovou o relatório de contas e o relatório de atividades
referentes ao ano de 2010.
SEMINÁRIO NA UNESP
A Universidade Estadual Paulista (UNESP) promoveu de 12
a 14 de abril, o 2º Seminário Científico “Arquivologia e
Biblioteconomia: Usos e usuários da informação".
AARS PROMOVEU PAINEL
A Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul
promoveu em Porto Alegre, no dia 26 de abril, o painel:
“Os Arquivos Sonoros: porque e como preservar?”, com
duas palestras: “Migração de Suporte de Fitas Magnéticas
de Áudio Cassete: um estudo preliminar do Tribunal
Regional da 4ª Região - TRF4” de Mauro Sérgio da Rosa
Amaral; e “A narração esportiva no rádio como
testemunho: múltiplas emoções preservadas em um
arquivo sonoro” de Décio Schwelm Vidal.
_______________________________________________

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/

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/
- Memória da Eletricidade, está reformulado o
dinâmico e moderno portal do Centro de Memória da
Eletricidade no Brasil:
www.memoria.eletrobras.gov.br
- 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

