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II REUNIÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM 

ARQUIVOLOGIA (REPARQ) 
 

UNIRIO e UFF promovem de 16 a 18 de novembro a 
segunda edição da REPARQ 

 

O saber e o fazer arquivísticos vêm se modificando profundamente 
nas três últimas décadas sob o impacto de novos modos de 

produção uso e conservação da informação. Novas dinâmicas 

organizacionais nos setores público e privado emergem ao lado de 
novas demandas informacionais por parte da sociedade. 
 

No Brasil, esses elementos são reconhecidos, de forma diferenciada, 
não apenas na gestão da informação arquivística nos setores 

públicos e privados, mas também na produção de conhecimento e 

no ensino na universidade. Há um reconhecimento crescente na 
demanda por novos cursos e modelos de formação profissional do 

arquivista na graduação e na pós-graduação, além da produção e 
difusão do conhecimento arquivístico. 
 

Em face desse cenário dinâmico e desafiante, foi realizada a I 

Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia – REPARQ, 
de 06 a 09 de junho de 2010, na Universidade de Brasília. 
 

Dado o sucesso da I REPARQ e a agenda de discussões daí 

decorrente, docentes e pesquisadores em Arquivologia das 
universidades públicas brasileiras recomendaram a realização desta 

II Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia. Ao 
contemplar as diversas possibilidades sugeridas pelo tema “Novas 

dimensões da Pesquisa e do Ensino da Arquivologia no Brasil”, 

espera-se fomentar novos patamares à qualidade do ensino e 
pesquisa em Arquivologia no país. 
 

Texto acima foi retirado do site oficial do evento: 
http://www.reparq.arquivistica.org/ 

 

PROGRAMAÇÃO DA II REPARQ – ALGUNS DESTAQUES: 
 

Dia 16 – Conferências de Abertura: A Pesquisa na Arquivologia 

Contemporânea. Prof. Dr. Luis Hernández Olivera (Universidad de 
Salamanca, Espanha); Desafios na Pesquisa em Arquivologia. Profa. 

Dra. Maria Paz Martin-Pozuelo Campillos (Universidad Carlos III de 
Madrid, Espanha). 

Dia 17 – Lançamento do livro “A formação e pesquisa em 

Arquivologia nas universidades públicas brasileiras: I Reunião 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia”, de Angélica 

Marques, Cynthia Roncaglio e Georgete Rodrigues (orgs.).  

 

Dia 18 - Workshops: Avaliação Documental – Prof. Dr. Luis 

Hernández Olivera (Universidad de Salamanca, Espanha) e 

Preparação Didática de Professores de Arquivologia - Profa. Dra. 
Heloisa Liberalli Bellotto. 
 

A II REPARQ será realizada na Fundação Casa de Rui Barbosa, 134, 

Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. As inscrições online estão encerradas, 
mas será possível a inscrição no local do evento, no dia 16, 

conforme a disponibilidade de vagas. Vale lembrar que a inscrição é 
gratuita. 
 

 

 

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 
 

Depois do mês do arquivista ter sido 
marcado por vários eventos pelo país 

celebrando a data, além da realização das 
conferências regionais de arquivos, em que 

foram elaboradas as propostas e 
recomendações que serão apresentadas na 

Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ), 

o mês de novembro também apresenta 
uma movimentada agenda de eventos. 

Destacamos a realização entre os dias 16 e 
18 de novembro, da II Reunião Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Arquivologia 

(REPARQ), com palestras, apresentações 
de trabalhos e workshops para professores, 

estudantes, pesquisadores, profissionais de 
arquivo e áreas afins. Em sua segunda 

edição, a REPARQ tem como tema as 
“Novas dimensões da Pesquisa e do Ensino 

da Arquivologia no Brasil” e se constitui o 

principal fórum de discussão sobre os 
rumos da produção de conhecimento em 

Arquivologia e do ensino oferecido nos 
cursos no Brasil. Reunindo 

coordenadores/diretores de todos os cursos 

de graduação em Arquivologia atualmente 
existentes e fomentando o debate sobre os 

patamares de qualidade a serem atingidos 
não só na graduação, como em cursos de 

pós-graduação, o evento procura repensar 

os novos parâmetros para a formação do 
arquivista diante do impacto vivenciado 

com os novos modos de produção, uso e 
conservação da informação. 
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REALIZOU-SE EM OUTUBRO DE 2011 
 

JORNADA ARQUIVÍSTICA DA UNIRIO 
 

No dia 31 de outubro, ocorreu na Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), a tradicional Jornada 

Arquivística. O evento na sua vigésima segunda edição 

teve como tema: “Classificação de Documentos”. 
Palestraram Daniel Beltran (Eletrobrás), Paola Bittencourt 

e Djalma Mandu (Arquivo Nacional). 
 

PROJETO MEMÓRIA ABERTA 
 

De 25 a 27 de outubro, ocorreu no Arquivo Nacional, o III 

Seminário da Herança Audiovisual – Projeto Memória 

Aberta, evento em comemoração ao Dia Mundial da 
Preservação da Herança Audiovisual, que é celebrado em 

todo mundo desde 2005 no dia 27 de outubro. O objetivo 
dessa comemoração é a disseminação das ações 

empreendidas na salvaguarda da memória audiovisual da 
humanidade, com a realização de eventos em todo o 

mundo. 
 

EVENTO NA UFF CELEBRA DIA DO ARQUIVISTA 
 

No dia 20 de outubro, foi realizado na Universidade 
Federal Fluminense (UFF), organizado pelos graduandos 

de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense – UFF 
com apoio da AAERJ e da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis – PROAES/UFF, o evento denominado “Um Dia 

de Arquivista na UFF”. 
O evento teve como objetivo promover a interação entre 

profissionais e estudantes, através de eventos acadêmicos 
(uma palestra e dois mini-cursos) e uma confraternização 

no final do dia. Na oportunidade a AAERJ homenageou o 

professor José Pedro Esposel, com uma placa 
comemorativa, por toda sua importância histórica para a 

Arquivologia nacional. 
_______________________________________________ 
 

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/ 
 

- Olhar Arquivístico, blog para promover publicações, 

encontros, palestras e demais eventos da área 
arquivística, formulado pelo Arquivista João Paulo: 

http://olhararquivistico.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 da 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  

mailto:ixcampy@pol.uma.py
http://www.pol.una.py/ix-cam.html
mailto:presidente@cidagi.org.pe
mailto:eventosinternacionales@cidagi.org.pe
http://www.cidagi.org.pe/
http://medinfor.med.up.pt/
http://arquivistasbahia.blogspot.com/
http://olhararquivistico.blogspot.com/
http://www.dacar-unirio.blogspot.com/
http://alunadearquivo.blogspot.com/
mailto:informativo@aaerj.org.br

