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Editorial
Nos dias 07 e 08 de julho, ocorreu em
Brasília, um seminário, organizado pela
UNESCO e pela Controladoria Geral da
União (CGU), que teve como objetivo
debater experiências recentes sobre
transparência e acesso à informação
pública em diversos países do mundo.
O evento reuniu especialistas de países
como o México, África do Sul e Estados
Unidos, que iniciaram na década passada,
através de legislação, a implementação de
sistemas de acesso à informação pública.
Toda a discussão faz parte do momento em
que vivemos no Brasil, quando estamos às
vésperas da votação do Projeto de Lei
Complementar
sobre
o
Acesso
à
Informação Pública, que tramita no
Congresso Nacional. A expectativa é que a
lei, já aprovada na Câmara dos Deputados,
seja votada pelo Senado Federal, logo após
o recesso parlamentar de julho.
O texto da lei tem como ponto principal o
prazo máximo de sigilo para os
documentos ultrassecretos de 50 anos – 25
anos renováveis pelo mesmo período. Com
a aprovação da lei e a posterior sanção da
Presidente da República, os órgãos públicos
terão o prazo de três meses para se
adequarem à medida. Gastos do poder
público, como o pagamento de salários a
servidores, orçamentos, números de
programas governamentais, entre outras
informações, deverão ficar disponíveis ao
acesso público, através dos meios de
comunicação oficiais.
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GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
CURSO COM NOVA TURMA NO RIO
A Freitas Bastos oferece nos dias 23 e 30 de julho, no Rio de
Janeiro, em parceria com AAERJ o curso de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos, com preço menor e descontos maiores
para os associados das entidades filiadas à ENARA.
CURSO "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS"
O curso tem por objetivos capacitar os participantes na integração
de arquivos em sistemas de gerenciamento eletrônico de
documentos através do Modelo de Requisito para Sistema
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – E-ARQ, no
Modelo de Requisitos para Gestão de Arquivos Eletrônicos (MOREQ),
e num largo conjunto de normas, manuais e orientações técnicas.
Público Alvo: Profissionais da Informação, Analista de Negócio da
área de TI, Arquitetos de Informação, Gerente de Sistemas e
Serviços de Informação, profissionais estudantes de Biblioteconomia
e Arquivologia.
Docente - Profª. Maria Rosângela da Cunha
Bibliotecária com especialização em Organização de Arquivos
Públicos pela USP, Pós Graduação pela Universidade de Alcalá de
Henares – Espanha e MBA em Administração e Sistemas de
Informação pela UFF.
Carga horária: 16 horas
Data: 23 e 30 de julho - das 9h às 18h
Número de vagas Limitado. As vagas serão preenchidas de acordo
com a ordem de recebimento das inscrições.
Formas de inscrição:
Através do site da Freitas Bastos (www.freitasbastos.com.br),
preenchendo a ficha de inscrição e pelo telefone (21) 2276-4500 ramal 207.
Você também pode entrar em contato pelo e-mail
gerenciacursos@freitasbastos.com.br
_______________________________________________________

IV SEMINÁRIO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
O Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual
de Londrina (UEL), promoverá de 26 a 28 de setembro, no auditório
do CESA/UEL, o IV Seminário em Ciência da Informação (SECIN).
O IV SECIN terá como temática geradora de idéias "A Ciência da
Informação: ambientes e práticas na contemporaneidade". Com ela
pretendemos colocar em evidência a necessária relação entre
pesquisadores, acadêmicos, bibliotecários e arquivistas em serviço
para que de forma colaborativa possam idealizar produtos/serviços
que atendam as necessidades das diferentes comunidades reais ou
virtuais.
Para obter informações completas sobre o evento, acesse:
http://www.uel.br/eventos/secin/ocs/index.php/secin201
1/secin2011
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REALIZOU-SE EM JUNHO DE 2011

IX CONGRESSO DO MERCOSUL

SEMINÁRIO DE TRADIÇÕES IBÉRICAS
No dia 27 de junho de 2011, teve início na sede da
FIRJAN, no Rio de Janeiro, o 7º Seminário Internacional
de Arquivos de Tradições Ibéricas. Foi a segunda vez que
o evento foi realizado no Brasil. Contou com a presença
de profissionais de diversos países do continente, da
Europa e África.
_______________________________________________

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.
_______________________________________________

II REPARQ
Está confirmada para os dias 16,17 e 18 de novembro de
2011, 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.
_______________________________________________

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.
Os trabalhos foram divididos em 5 eixos temáticos, que
são eles: Arquivistas nos arquivos públicos; Arquivos
privados: institucionais e pessoais; Legislação arquivística;
Políticas públicas de arquivo; Monoarq.
As informações completas estão disponíveis na página
oficial do evento:
http://xvenearq.blogspot.com/
________________________________________

PRÊMIO ARQUIVO NACIONAL DE PESQUISA
O Arquivo Nacional lançou seu Prêmio de Pesquisa –
Concurso de Monografias 2011.
Os trabalhos devem ser enviados por correio eletrônico ou
correio convencional, até as 17 horas do dia 29 de julho
de 2011.
Os critérios de seleção, bem como todas as informações
sobre o concurso estão disponíveis no link abaixo:
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe
/sys/start.htm

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

