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Editorial
Nos últimos anos temos verificado uma
ampliação e consolidação do campo
científico da Arquivologia no Brasil, seja
através do expressivo aumento dos cursos
de graduação, a reformulação dos cursos já
existentes, além da intensa discussão sobre
a produção do conhecimento arquivístico
nos congressos científicos da área. A
presença do profissional arquivista também
aumentou
consideravelmente
na
administração pública, graças aos inúmeros
concursos públicos oferecidos nos últimos
anos em diversas instituições. Esse
aumento também se verifica no setor
privado,
graças
à
valorização
do
tratamento informacional nos processos
administrativos com o advento de novas
tecnologias.
Esse cenário evidencia a necessidade de
criação de cursos de pós-graduação stricto
sensu em Arquivologia no Brasil, para a
qualificação dos profissionais que atuam na
gestão de documentos e arquivos,
contribuindo para o desenvolvimento de
relevante conhecimento técnico-científico a
ser aplicado nos setores público e privado
de nosso país. É por isso que manifestamos
nosso apoio à Proposta de Mestrado
Profissional em Gestão de Documentos e
Arquivos, apresentada pela Escola de
Arquivologia da UNIRIO, que em breve
será avaliada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES/Ministério da Educação)
para aprovação.
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ESTADO DO RIO E UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE REALIZAM LEVANTAMENTO DE TIPOS
DOCUMENTAIS
Secretarias de Planejamento e Fazenda preenchem formulário
eletrônico das atividades-meio.
Ferramenta inovadora, o Sistema de Identificação de Tipologia
Documental começa a ser implantado a partir deste mês, nas
secretarias de Planejamento e Fazenda em atividades-meio (tarefas
administrativas comuns a todo o Governo do Estado). A metodologia
foi apresentada para coordenadores e superintendentes das duas
pastas, nesta sexta-feira. As secretarias terão que realizar o
levantamento de seus tipos documentais e preencherem o sistema
(formulário eletrônico) em até duas semanas. O trabalho da equipe
do Programa de Gestão Documental do governo do Rio conta com a
parceria da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Segundo a professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação da UFF, Ana Célia Rodrigues, a metodologia de
identificação de tipos documentais sustenta a implantação do
programa de gestão de documentos do Governo do Estado.
- A parceria institucional ocorreu para pesquisar a aplicabilidade
desta metodologia. O sistema, pioneiro no Brasil, foi idealizado pela
Maria Rosângela da Cunha, assessora especial da Subsecretaria de
Gestão da Casa Civil, e coordenadora geral do Programa de
Modernização da Gestão Documental do Governo do Estado. Agora
estamos solicitando que os coordenadores e superintendentes
destas secretarias informem seus procedimentos de trabalho, os
documentos gerados, a legislação que fundamenta a produção e a
vigência deles, entre outras atividades – explicou Ana Célia.
Tabela de temporalidade e plano de classificação
Dois instrumentos sustentadores do Programa de Gestão
Documental serão produzidos, a partir do levantamento dos dados:
a tabela de temporalidade, que define o prazo de vida dos
documentos, e o plano de classificação, responsável pelo controle da
localização destes documentos dentro das áreas produtoras e de
seus depósitos. Em seguida será realizada a validação das
informações com o apoio dos próprios coordenadores e gestores das
secretarias.
- Através desta metodologia será possível mapear todos os
processos de trabalho do Estado. A parceria com a UFF tem o
objetivo de garantir a eficiência na aplicação dentro de uma
estrutura administrativa complexa como é a do Governo do Estado
do Rio de Janeiro - complementou a professora.
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http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?articl
e-id=543486
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REALIZOU-SE EM JULHO DE 2011

IX CONGRESSO DO MERCOSUL

SEMINÁRIO EM BRASÍLIA
No dia 04 de julho de 2011, ocorreu na Universidade de
Brasília (UnB), o Seminário: Arquivos públicos e privados –
tratamento de acervos pessoais e fotográficos. No evento
foi realizada uma homenagem póstuma ao professor Luis
Carlos Lopes.
_______________________________________________

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 II REPARQ é uma promoção da Escola de Arquivologia
da UNIRIO e do Curso de Arquivologia da UFF.
A programação preliminar e os procedimentos para a
submissão de trabalhos estão disponíveis em:
http://reparq2011.blogspot.com/
_______________________________________________

VITÓRIA SERÁ SEDE DO XVI ENEARQ EM 2012
O maior evento estudantil de Arquivologia do Brasil foi
realizado em João Pessoa, na Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB). O Encontro em sua décima quinta edição
contou a presença de estudantes de Arquivologia de
praticamente todos os cursos em funcionamento do Brasil.
O XV ENEARQ contou ainda com a participação de
renomados profissionais que palestraram no evento, como
o português, Antonio Malheiro da Silva.
Na plenária final do XV ENEARQ, ficou definida a cidade
de Vitória (ES) como sede de mais uma edição do evento.
Será a segunda vez que a Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES) realizará o Encontro.
________________________________________

I SIMPÓSIO DE ARQUIVOLOGIA DA UFMG
De 21 a 23 de setembro de 2011, será realizado na
Universidade Federal de Minas Gerais, o I Simpósio de
Arquivologia da UFMG. O evento tem por objetivo reunir
especialistas da área, no sentido de avaliar as pesquisas a
respeito da implantação dos sistemas de arquivos nas
instituições de ensino superior do Brasil. O I Simpósio terá
como tema: “Sistemas de Arquivos Universitários: desafios
e perspectivas”.
Entre as diversas atrações do evento, destaques para a
conferência de abertura, no dia 21, com a palestra “Vinte
anos da lei de arquivos: a questão da gestão de
documentos”, por Ana Celeste Indolfo (UNIRIO/AN) e a
palestra de encerramento no dia 23, com José Maria
Jardim (UNIRIO) proferindo: “A pesquisa em Arquivologia:
desafios, possibilidades e cenários contemporâneos”.
Informações completas do evento em:
http://simposiodearquivologia.eci.ufmg.br/

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:
http://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/
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