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CONFERÊNCIA REGIONAL DE ARQUIVOS DO SUDESTE 

 

A Conferência Regional de Arquivos (Sudeste) será realizada nos 
dias 20 e 21 de outubro em Belo Horizonte. As conferências 

regionais antecedem a I Conferência Nacional de Arquivos (I 
CNARQ) a ser realizada em Brasília no período de 15 a 17 de 

dezembro. 
 

Local: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais (IEPHA/MG) – Praça da Liberdade, s/n, esquina com Rua 

Gonçalves Dias (Prédio verde), Belo Horizonte (MG). 
 

As inscrições vão até o dia 17/10 e são duas as categorias de 

participação na Etapa Regional Sudeste: os participantes e os 

observadores. As inscrições são gratuitas. Serão disponibilizadas 30 
vagas em cada eixo temático. 
 

Informações completas no site: 
 

http://cnarqsudeste.eci.ufmg.br/ 
_______________________________________________________ 

 

CRIADO MAIS UM CURSO DE ARQUIVOLOGIA 
 

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou a criação do 16º 
curso de Arquivologia no Brasil. Segue trecho divulgado pela 

Assessoria de Comunicação da UFPA: 
 

“Nesta terça-feira, 6 de setembro, o Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UFPA (Consepe) aprovou o edital do 
Processo Seletivo 2012 da Universidade. Entre as novidades para o 
próximo ano estão a criação de 675 novas vagas em 18 cursos de 
graduação, dois deles são inéditos na UFPA: O curso de Arquivologia 
e o curso de Engenharia de Telecomunicações. O primeiro oferta 40 
vagas e está ligado à Faculdade de Biblioteconomia do Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e o segundo oferta 40 vagas, 
sendo 20 matutinas e 20 vespertinas, e está ligado ao Instituto de 
Tecnologia (ITEC).” 
 

Fonte: www.ceps.ufpa.br 
_______________________________________________ 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS DE 
INFORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Esta aberta a Chamada de Seleção da Turma 002 do Curso de 
Especialização em Políticas de Informação e Organização do 

Conhecimento, organizado pelo Arquivo Nacional e a Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis (FACC) da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). 
 

Período de inscrição: 12 de setembro a 4 de novembro de 2011, no 
horário das 9h às 12h e das 14h às 16h 
 

Local de inscrição: Arquivo Nacional, Bloco B - 2º andar - Sala 06 - 
Praça da República, nº 173,  Centro, Rio de Janeiro-RJ 
 

Maiores informações em: 
 

 

http://www.aaerj.org.br/2011/09/15/aberta-selecao-
para-curso-de-especializacao-ufrjan  

 

 

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 
 

No mês do arquivista, se intensificou ainda 
mais o já agitado calendário de eventos no 

cenário arquivístico nacional. Logo nos 
primeiros dias desse mês tivemos no 

Arquivo Nacional a realização do I Encontro 
Estadual de Arquivos, organizado pela 

Secretaria da Casa Civil do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, Arquivo Público 
do Estado (APERJ) e Conselho Estadual de 

Arquivos (CONEARQ). O evento foi um 
sucesso, proporcionando um espaço de 

diálogo entre a comunidade arquivística, 

profissionais e instituições da área sobre a 
política arquivística em nosso estado. A 

AAERJ esteve presente, parabenizando o 
trabalho desenvolvido pelo Diretor Geral do 

APERJ, Prof. Paulo Knauss e sua equipe e 
apontando aspectos a serem considerados 

para a efetiva implantação da gestão 

documental, como a inclusão do 
profissional arquivista no quadro de cargos 

do Estado, com vistas a um futuro 
concurso público para administração 

estadual, como já ocorreu no Rio Grande 

do Sul.  
Além disso, o evento serviu para a 

elaboração de propostas para a 
Conferência Regional de Arquivos (Regional 

Sudeste), que será realizada em Belo 

Horizonte nos dias 20 e 21 de outubro, 
antecedendo a Conferência Nacional, que 

será realizada em dezembro. É muito 
importante que a comunidade arquivística 

participe deste debate sobre os rumos da 
nossa área. 
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REALIZOU-SE EM SETEMBRO DE 2011 
 

PALESTRA NA UFSM 
 

No dia 16 de setembro, ocorreu no auditório da FATEC, na 
Universidade Federal de Santa Maria (RS), uma palestra 

sobre avaliação de documentos, ministrada por Ana 

Celeste Indolfo, do Arquivo Nacional e UNIRIO. 
 

CONGRESSO NA BOLÍVIA 
 

De 14 a 16 de setembro, ocorreu em La Paz, na Bolívia, o 

III Encontro Latino-americano de Bibliotecários, 
Arquivistas e Museólogos. O evento comemorou os 100 

anos da criação da biblioteca do Congresso boliviano. 
 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL NA UNICAMP 
 

No dia 20 de setembro, ocorreu em Campinas (SP), o 

seminário internacional “Políticas de Gestão do Patrimônio 

Ferroviário”, promovido pelo Laboratório de Patrimônio 
Cultural da UNESP e o LABORE/UNICAMP. 
 

II ENARQIFES 
 

De 27 a 30 de setembro, arquivistas das instituições 
federais de ensino superior, puderam discutir em João 

Pessoa (PB), os rumos das políticas arquivísticas das IFES, 
na segunda edição do ENARQIFES. 
 

SIMPÓSIO NA UFMG 
 

De 21 a 23 de setembro, realizou-se na Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), o I Simpósio de 
Arquivologia. O evento teve como tema: “Sistemas de 

Arquivos Universitários: desafios e perspectivas”. 
 

CONGRESSO NA ARGENTINA 
 

De 07 a 09 de setembro, foi promovida a nona edição do 

principal evento de Arquivologia da Argentina. O 
Congresso Argentino de Arquivística foi realizado na 

cidade de Resistencia e organizado pela FARA. 

_______________________________________________ 
 

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). O evento terá como tema: “A valorização 

do patrimônio documental na construção da memória 
histórica da nação”. 
 

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. 
 

O email oficial do IX CAM é: 

ixcampy@pol.uma.py 
 

Maiores informações sobre o Congresso em: 

http://www.pol.una.py/ix-cam.html 

 
 

CONGRESSO EM LIMA 
 

Nos dias 09 e 10 de dezembro de 2011, será realizado em 

Lima, no Perú, um Encontro interessante e diversificado 
que movimentará a arquivística peruana. O evento 

denominado “Arquivos Regionais, Municipais e Religiosos: 
as cidades através de seus documentos”, terá 3 eixos 

temáticos principais: legislação, acesso e conservação. 

Os envios de trabalhos podem ser feitos até o dia 19 de 
novembro, através dos emails: 
 

presidente@cidagi.org.pe 
eventosinternacionales@cidagi.org.pe 

 

Informações completas no site: www.cidagi.org.pe 

________________________________________ 
 

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 os profissionais arquivistas baianos: 

http://arquivistasbahia.blogspot.com/ 
 

- Arquivo Moysés Velhinho, está no ar com novas 

matérias o blog do Arquivo Histórico de Porto Alegre 

Moyses Velhinho: 
http://ahpoa.blogspot.com/ 

 

- 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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