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FÓRUM NACIONAL DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS 

 

A Universidade Federal do Espírito Santo receberá nos dias 15 e 16 
de setembro, o Fórum Nacional dos Arquivos Municipais 2011 

(FORUMDAM). O evento reunirá profissionais de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Administração, Direito, Tecnologia e Gestores, além 

de estudantes, professores e pesquisadores das mais diversas 

formações vindos de todas as regiões do país e será pautado pela 
discussão sobre a legislação, tecnologia e gestão de documentos 

nos Arquivos Públicos Municipais brasileiros e o papel do poder 
público na gestão documental e a de proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à 

administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 
elementos de prova e informação. (texto retirado do material de 
divulgação da AARQES) 
 

O FORUMDAM terá como tema: “Legislação, Tecnologia e Gestão de 

Documentos nos Arquivos Públicos Municipais Brasileiros”. 
 

Todas as informações sobre o Fórum estão disponíveis no site do 
evento: www.arquivosmunicipais.com.br  

_______________________________________________________ 
 

APERJ COMPLETA 80 ANOS 
 

Uma cerimônia realizada no dia 25 de agosto de 2011, no Palácio 
Guanabara, comemorou os 80 anos do Arquivo Público do Estado do 

Rio de Janeiro. Durante o evento, foram destacadas a importância 
da revitalização e modernização do órgão, que ganhará uma nova 

sede em 2014. Criado em 1931, o Arquivo Público é responsável por 
guardar, preservar e difundir documentos do Estado.  

 

Um dos trabalhos realizados dentro do programa de modernização 

do Arquivo Público é a digitalização de seu acervo de manuscritos 
históricos. Documentos raros, como o mais antigo livro de escritura 

do Rio, que data do século XVIII, a cartografia do século XIX e a 

história da administração pública fluminense poderão ser 
consultados na página da instituição (www.aperj.rj.gov.br) 

Fonte: 
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/news/article.php

?storyid=382  
_______________________________________________________ 
 

SEMINÁRIO: MEMÓRIA, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 
 

No dia 16 de setembro, ocorrerá na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, promovido pelo Sistema de Bibliotecas e Informação 
- Divisão de Memória Institucional, o IV Seminário Memória, 

Documentação e Pesquisa: A Memória Institucional e as suas 

interfaces com a cultura e a oralidade. 
 

O evento terá sua abertura às 09:00 e se estenderá até às 16:00, 

dividido em duas mesas-redondas. Destaques para as participações 
de Beatriz Kushnir (Arquivo Geral do RJ) e Paulo Knauss (APERJ). 
 

Inscrições e informações completas através do email: 
 

andreaqueiroz@sibi.ufrj.br 
 

 

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 
 

 Este mês a cidade de Vitória, através da 
Associação dos Arquivistas do Estado do 

Espírito Santo - AARQES, sedia a primeira 
edição de um evento que certamente se 

firmará como um dos mais importantes do 
calendário arquivístico: o Fórum Nacional 

dos Arquivos Municipais (FORUMDAM). A 

Lei 8.159/91, conhecida como Lei dos 
Arquivos e que este ano completou 20 

anos, atribui aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios a responsabilidade de 

regulamentar a gestão de acesso aos 

documentos públicos através de 
dispositivos legais complementares 

(art.21). No entanto, sequer todas as 
capitais estaduais possuem arquivos 

municipais institucionalizados. Portanto, a 
realização deste evento é pertinente para 

que os profissionais que atuam nestas 

instituições, gestores públicos e 
representantes das instituições arquivísticas 

das demais esferas governamentais 
discutam mecanismos que possam ser 

adotados, com o apoio do Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ), para que 
possamos modificar o cenário atual e 

impulsionar a implantação de arquivos nos 
municípios brasileiros, além de garantir 

recursos financeiros e humanos aos já 

existentes. Oportunamente, o evento 
ocorre antes da Conferência Nacional de 

Arquivos, já que os arquivos municipais 
possuem um importante papel na 

administração pública para a disseminação 
de uma política pública de arquivo. 
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REALIZOU-SE EM AGOSTO DE 2011 
 

EVENTO NO ARQUIVO NACIONAL 
 

No dia 10 de agosto de 2011, realizou-se no Arquivo 

Nacional, o Seminário: Direito Autoral e os Documentos de 
Arquivo. O evento teve por objetivo discutir a Lei de 

Direitos Autorais e sua aplicação nos documentos de 

arquivo de instituições públicas e privadas. 
_______________________________________________ 

 

II ENARQUIFES 
 

Depois do sucesso da primeira edição, de 27 a 30 de 
setembro de 2011, será realizado, em João Pessoa, na 

Paraíba, a segunda edição do Encontro Nacional de 
Arquivistas das Instituições Federais de Ensino Superior, o 

ENARQUIFES. O evento terá como tema: “Políticas 

arquivísticas nas IFES: das práticas a construção de novos 
rumos”. 
 

Informações completas em: 
 

www.enarquifes.com.br 

_______________________________________________ 
 

IX CONGRESSO 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). 
 

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. 

________________________________________ 
 
 

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  
________________________________________ 
 

II MEDINFOR 
 

Colóquio Internacional, em Portugal: 

“A Medicina na Era da Informação” 
 

De 21 a 23 de novembro de 2011, será realizado na 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o 

Colóquio Internacional: A Medicina na Era da Informação. 
 

A primeira edição do evento foi realizada em 2008, em 

Salvador, Bahia. 
 

Todas as informações do evento estão disponíveis no site 

oficial do Colóquio: 
 

http://medinfor.med.up.pt/ 
 

A AAERJ parabeniza a professora Zeny Duarte, 

organizadora do I MEDINFOR e membro da comissão 

executiva desta segunda edição, pelo empenho na 
divulgação do II MEDINFOR. 

_______________________________________________ 
 

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/ 

 

- Blog Aluna de Arquivo, blog de notícias e informações 

de interesse arquivístico, formulado pela Arquivista Elaine, 
UFF: 

http://alunadearquivo.blogspot.com/ 
 
 

 

Para enviar matérias, sugestões e críticas 
  mande um e-mail para a comissão responsável: 

 

Carlos Frederico Machado 

Wagner Ramos Ridolphi 
 

informativo@aaerj.org.br  
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