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I CONGRESSO DE PALEOGRAFIA E DIPLOMÁTICA 

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), 
realizaram de 18 a 20 de maio de 2011, a primeira edição do 

Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática (CBPD). 
 

O CBPD em sua primeira edição foi realizado na cidade de Campos 

dos Goytacazes, no Palácio da Cultura localizado no Bairro Pelinca. O 

Congresso contou com uma boa participação de público superando 
as expectativas da organização. Profissionais representando 

instituições públicas e privadas, além dos estudantes do Rio de 
Janeiro e de outras regiões do país abrilhantaram o evento em suas 

apresentações de trabalhos. 
 

Foram aprovadas por aclamação e unanimidade quatro moções ao 
final do I Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática. São 

elas: 
1) Apoio à criação da Câmara Técnica de Paleografia e Diplomática 

no Conselho Nacional de Arquivos. 

2) Apoio à presença da Paleografia e da Diplomática entre as 
disciplinas obrigatórias do currículo dos cursos superiores de 

Arquivologia e História. 
3) De louvor à professora Esther Bertholetti pela atuação no Projeto 

Resgate e como consequência ter proporcionado ao Brasil a 
recuperação de sua documentação colonial. 

4) Pela solicitação ao Arquivo Nacional para que este crie um curso 

permanente de Paleografia com vagas disponíveis para o público 
externo. 
 

As informações finais do I CBPD podem ser acessadas no site do 

evento: 
http://www.paleografia.arquivista.net/ 

_______________________________________________________ 
 

IX CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 
 

 
 

De 16 a 18 de novembro de 2011, será realizado em San Lorenzo, 
no Paraguai, a nona edição do principal evento arquivístico do 

Mercosul, o Congresso de Arquivologia do Mercosul (CAM). 
É a segunda vez que o Paraguai sedia o CAM. Nesta oportunidade, o 

evento será promovido na Faculdade Politécnica da Universidade 

Nacional de Assunção. 
 

Como de praxe nos Congressos do Mercosul, serão realizados 

eventos paralelos, os principais: V Encontro de Associações de 
Arquivistas do Mercosul, o VII Fórum de Diretores de Arquivos 

Nacionais do Mercosul, o XIV Encontro de Estudantes de 

Arquivologia do Mercosul e o VI Encontro de Educadores em 
Arquivologia e Ciência da Informação. 
 

Em breve, serão disponibilizadas outras informações sobre o IX 
CAM. 

 

 

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 
 

Dando prosseguimento ao processo 
iniciado através do “Movimento pela 

Permanência do Arquivo Nacional na Casa 
Civil”, que surgiu quando do anúncio, no 

início do ano, da transferência da 
instituição da Casa Civil da Presidência da 

República para o Ministério da Justiça, 

tivemos em maio a entrega do projeto da I 
Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ). 

Apesar do movimento não ter atingido seu 
objetivo principal, tivemos como resultado 

das reuniões realizadas entre os 

representantes do movimento com o 
Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo 

Cardozo, a constituição, através da Portaria 
MJ nº 227, de 4 de março de 2011, de um 

comitê para elaboração da I CNARQ, a ser 
promovida pelo ministério no segundo 

semestre deste ano, precedida de 

conferências regionais.  
Após a nomeação, o comitê se reuniu 

várias vezes e no dia 17 de maio, em 
cerimônia realizada no Arquivo Nacional, 

entregou ao ministro o projeto elaborado 

por seus membros. Agora, o projeto, 
disponibilizado no portal do Arquivo 

Nacional (www.arquivonacional.gov.br) 
está sob consulta pública até o dia 13 de 

junho. Esta é uma importante etapa, na 

qual nós da comunidade arquivística 
poderemos trazer contribuições para o 

sucesso desse evento, que tem como 
objetivo a revisão dos marcos legais e 

institucionais da área, de forma a constituir 
uma política de Estado para os arquivos. 
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SEMINÁRIO EM BRASÍLIA 
 

Seminário Arquivos públicos e privados: 

tratamento de acervos fotográficos e pessoais 
 

No dia 04 de julho de 2011, será realizado no Auditório da 
Faculdade de Ciência da Informação - Universidade de 

Brasília (UnB), um evento sobre tratamento de acervos 

fotográficos e pessoais. O Seminário terá a seguinte 
programação: 

A partir de 19 horas – Palestras e Debates 
Palestrantes: 

Arquivos pessoais 

Profa. Dra. Darcilene Rezende 
Chá da Memória e outras experiências em acervos 

fotográficos 
Profa. Lúcia Margarida Alheiro 

Tratamento aplicado a acervos fotográficos 
Marcelo Gomes Durães 

Inscrições por email abarq.arquivologia@gmail.com  

Envie nome, instituição, email e contato telefônico. 
_______________________________________________ 

 

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 submissão de trabalhos será até o dia 29 de julho. A 

programação preliminar e os procedimentos para a 
submissão de trabalhos estão disponíveis em 

http://reparq2011.blogspot.com/  
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/ 

7º SEMINÁRIO DE TRADIÇÕES IBÉRICAS 
 

Rio de Janeiro - Brasil - 27 de junho a 1º de julho de 2011 
 

Promovido pelo Arquivo Nacional e pela Associação Latino-

americana 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 

_______________________________________________ 
 

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  
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