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Release do IV Encontro de Arquivos
Judiciais
Segue texto enviado pela coordenação do IV
Encontro de Arquivos Judiciais realizado
durante o III CNA
III Congresso Nacional de Arquivologia sedia o
I Encontro sobre Gestão de Documentos dos
Tribunais de Justiças Estaduais
Nos dias 21 e 22 de outubro aconteceu na
cidade do Rio de Janeiro, o I Encontro sobre
Gestão de Documentos dos Tribunais de
Justiças Estaduais, evento inserido no IV
Encontro de Arquivos Judiciais do III CNA.
Estiveram presentes integrantes dos Tribunais
do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Minas
Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Sergipe e Rio de Janeiro.
Na oportunidade os TJ da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe puderam
apresentar sua experiência na área de gestão documental. Além da troca de informações e
experiências, os participantes empreenderam amplo e democrático debate sobre questões
relacionadas ao tema, tratamento de necessidades e expectativas comuns.
Clique em "Leia Mais".
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III Congresso Nacional
de Arquivologia - CNA
(Realizado em 2008)

Espírito Santo será sede do IV CNA
A Associação dos Arquivistas do Estado do
Espírito Santo (AARQES) leva o Congresso
Nacional de Arquivologia para Vitória, Espírito
Santo
O III Congresso Nacional de Arquivologia teve
seu encerramento no dia 24 de outubro, no
Clube de Engenharia. O evento superou as
expectativas iniciais de público projetadas
pela Coordenação do III CNA, alcançando a
marca de mais de 700 participantes.
A cerimônia de encerramento do III CNA
contou com a presença dos presidentes e
representantes das associações regionais
vinculadas a ENARA e mais a CoordenaçãoGeral e da Comissão Científica do III CNA.
Após explanações de todos os componentes
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da mesa de encerramento, o presidente da
AARQES, André malverdes, ofereceu candidatura do Espírito Santo para sede do IV CNA.
Sendo candidatura única, ficou definido que Vitória, no Espírito Santo, será sede do IV
Congresso Nacional de Arquivologia, em outubro de 2010.
Agora, a Coordenação da Executiva Nacional das Associações Regionais de Arquivologia
(ENARA) passa para a Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo nos
próximos 2 anos.
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Votos: 277
Comentários: 14
Aprovado o SINARQUIVO
Arquivistas aprovam o SINARQUIVO
Em Assembléia
histórica realizada nas
dependências do III Congresso Nacional de
Arquivologia, a classe arquivística ali reunida
aprovou a criação do Sindicato Nacional dos
Arquivistas - SINARQUIVO.
Após intensos debates em que houve
manifestações prós e contras, a proposta de
criação do Sindicato foi ratificada pela grande
maioria dos presentes.
Aprovada a proposta de sindicato e estatuto,
passou-se para a discussão sobre a eleição da
diretoria. Houve novas discussões e após
votação, definiu-se que a composição da
diretoria seria por eleição proporcional e não
majoritária. Aprovado este ponto, duas
chapas se apresentaram para a disputa.
Ocorreu a eleição, que definiu, através do sistema proporcional, os componentes da
primeira diretoria do SINARQUIVO.
Nos próximos dias divulgaremos os números da votação e a composição da diretoria.
A criação do SINARQUIVO é uma vitória para toda a classe arquivística!
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Abertura Apoteótica do III CNA
Em uma noite memorável para a Arquivologia
brasileira, comemorou-se o Dia do Arquivista,
na abertura do III Congresso Nacional de
Arquivologia, no Rio de Janeiro.
A sessão de abertura foi no esplenderoso
pátio do Arquivo Nacional, instituição maior
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da arquivística nacional. A mesa de abertura
foi composta pelo Coordenador da ENARA,
Daniel Beltran, o Diretor-Geral do Arquivo
Nacional, Jaime Antunes, a Coordenadora da
Comissão Científica, Anna Carla Mariz, o
presidente
da
Câmara
Técnica
de
Normalização
da
Descrição
Arquivística
(Conselho Nacional de Arquivos), Vitor Manoel
da Fonseca, a Decana do Centro de Ciências
Humanas e Sociais da UNIRIO e membro da
Comissão Científica do III CNA, Julia Bellesse,
o Coordenador da ENEA, Renato Motta e a
Coordenadora-Geral
de
Gestão
de
Documentos do Arquivo Nacional, Maria Izabel de Oliveira, que proferiu a conferência de
abertura do Congresso, apresentando um panorama da evolução da área no Brasil
realizando uma conexão com a temática do evento.
A cerimônia foi pretigiada por personagens ilustres da Arquivologia como Marilena Leite
Paes, José Pedro Esposel, e a Professora Anna Szlejcher, da Universidad Nacional de
Córdoba - Argentina.
Após a formalidade e os votos de boas-vindas aos participantes do III CNA, todos foram
convidados a participarem do coquetel de abertura quando a coordenação do evento
anunciou a surpresa que estava guardada aos congressistas. Surgiram ritmistas e
passistas da Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá que deram o caráter festivo a
cerimônia.
Clique em "Leia Mais".
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I Encontro Nacional de Arquivos do 3º
Setor, no III CNA
I Encontro Nacional de Arquivos do 3º Setor,
no III Congresso Nacional de Arquivologia
Clube de Engenharia, nas dependências do III
CNA
Auditório do 22º andar.
De 09:00h as 12:00h.
O evento busca debater a memória ligada a
movimentos sociais.
O I Encontro de Arquivos do 3º Setor
pretende ser um marco para a seqüência do
Encontro em Congressos posteriores.
Clique em "Leia Mais" e confira a
programação.
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Painel: Mercado de Trabalho, no III CNA
Painel: Mercado de Trabalho, no III Congresso
Nacional de Arquivologia
Clube de Engenharia, nas dependências do III
CNA
Auditório – 22º andar
Horário: 18:00 às 21:00
O evento mostra experiências e desafios do
profissional Arquivista no mercado de trabalho
em diversas realidades.
Clique
em
"Leia
programação.

Mais"

e

confira
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Discussões sobre Estatuto do
SINARQUIVO
A AAERJ, buscando atender às exigências do
Ministério do Trabalho a respeito da criação
de sindicatos, publicou, no DOU e em Jornal
de grande circulação (O Globo), a convocação
para
Assembléia
de
Fundação
do
SINARQUIVO.
Por conta da atenção dada aos preparativos
do III CNA, somente hoje conseguimos fechar
a primeira versão da proposta de Estatuto
que pretendemos debater no dia 23 de
outubro. É muito importante que tal debate
ocorra de maneira antecipada, a fim de
chegarmos ao dia da Assembléia com
questões debatidas e esclarecidas para
aproveitarmos a grande oportunidade de
termos centenas de profissionais reunidos
neste evento.
Quanto mais criticarmos, aprimorarmos e esclarecermos, melhor será o produto que
poderemos debater de maneira democrática e ampla na principal reunião de arquivistas de
2008, o III CNA. Entendemos que este é o melhor momento possível, com maior
representatividade profissional possível, além de legitimado por um Congresso Nacional de
Arquivologia, para unirmos a classe em torno deste projeto.
Clique em "Leia Mais"
Enviado por webmaster em Saturday, October 18 @ 01:25:00 BRT (265 leituras)
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Orgulho de ser Arquivista!!!
A partir das primeiras horas do dia 20 de
outubro, dia do Arquivista, as Cidades de Rio
de Janeiro, Niterói e São Gonçalo saberão que
o Arquivista estará em festa, comemorando
seu dia.
A ENARA e a Coordenação do III Congresso
Nacional de Arquivologia contrataram a
fixação de BusDoor em algumas linhas de
ônibus que circulam entre estes 3 municípios.
O BusDoor contratado faz referência ao Dia
do
Arquivista,
à
Legislação
que
regulamenta
a
profissão,
ao
III
Congresso Nacional de Arquivologia e à
Assembléia de Fundação do SINARQUIVO
- Sindicato Nacional dos Arquivistas.
A Linhas contratadas foram:
432 - VILA ISABEL / LEBLON
433 - BARÃO DE DRUMOND / LEBLON
721D - ALCÂNTARA / BOTAFOGO
Clique em "Leia Mais" e conheça antecipadamente como ficará o BusDoor, além das ruas
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por onde eles passarão.
Enviado por webmaster em Friday, October 17 @ 14:00:00 BRT (532 leituras)

(Leia Mais... | 5337 + bytes | 2 comentários | Pontuação: 1)

Comemoração ao Dia do Arquivista, no
III CNA
Todos os Arquivistas estão convidados a
participarem da comemoração ao seu
grande dia, no dia 20 de outubro, a partir
das 18 horas e 30 minutos, no Arquivo
Nacional.
Tal
como
informado
a
respeito
da
Assembléia do SINARQUIVO e dos MiniCursos, a cerimônia de Abertura do CNA será
aberta atodos, afinal, trata-se também da
comemoração do Dia do Arquivista!!!
No dia 20 de outubro é comemorado o dia do
Arquivista. Você conhece este profissional?
O exercício da profissão de ARQUIVISTA só é
permitido, segundo a lei 6.546/78 que
regulamenta a profissão, aos diplomados por
Curso Superior em Arquivologia, ou aqueles
que na época de publicação da Lei comprovaram pelo menos, cinco anos ininterruptos de
atividade ou dez intercalados. Estes foram, em 1978, provisionados, e receberam registro
de ARQUIVISTA. Ainda segundo a lei, estes profissionais precisam se registrar na Delegacia
Regional de Trabalho de seu estado.
Clique em "Leia Mais".
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I Encontro Nacional de Documentação do
Setor Financeiro
I Encontro Nacional de Documentação do
Setor Financeiro, no III Congresso Nacional de
Arquivologia
Dia 22/10/2008, a partir de 09:00h.
Clube de Engenharia, nas dependências do III
CNA
Sala 4, 18º andar.
O
Encontro
em
sua
primeira edição
pretende
apresentar
a
importância
do Arquivista no controle de informações
vitais,
como
as
da
área financeira,
promovendo junto ao mercado uma maior
visibilidade do Arquivista.
Coordenação: Carlos Wilton
Clique em "Leia Mais" e confira a programação do Encontro.
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Programação do I Encontro de Arquivos
Audiovisuais, no III CNA
Programação do I Encontro de Arquivos
Audiovisuais, no III Congresso Nacional de
Arquivologia
Dia 23/10/2008 – Quinta-feira
Clube de Engenharia, nas dependências do III
CNA
Auditório do 25º andar
Coordenadores:
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Profª. Drª. Anna Carla Mariz (UNIRIO)
Marcelo Siqueira (Arquivo Nacional)
Clique em "Leia Mais" e confira a
programação.
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COMUNICAÇÕES LIVRES - REGRAS DE
APRESENTAÇÃO
1. Os trabalhos aprovados serão apresentados
nas
Sessões
de
Comunicações Livres,
conforme
Programação
Oficial
do
III
Congresso Nacional de Arquivologia.
2. As Sessões de Comunicações Livres serão
dirigidas por um moderador, indicado pela
Coordenação Geral e pela Comissão de Apoio
Científico do III Congresso Nacional de
Arquivologia.
3. O moderador fará a apresentação dos
autores, controlará o tempo de apresentação
e as discussões.
4. Cada Sessão de Comunicação Livre disporá
de 40 minutos para debates e perguntas,
sendo 20 minutos
após a 4ª apresentação e 20 minutos após a
8ª apresentação.
5. Cada Sessão de Comunicação Livre terá um intervalo de 30 minutos, o qual ocorrerá
após o término do 1º Debate.
6. A apresentação dos trabalhos será feita em sessões e mesas específicas e deverá ser
feita obrigatoriamente por um dos autores.
7. Cada apresentação terá 15 minutos de duração. Destaque-se que a duração da
apresentação deve ser rigorosamente respeitada, em conformidade com a Programação
Oficial do evento, evitando qualquer prejuízo na programação.
8. A responsabilidade de elaboração da apresentação oral de cada trabalho é de seu
apresentador.
9. Só serão aceitas apresentações em PowerPoint para Windows.
10. A organização do evento disponibilizará computador com projetor multimídia para as
apresentações.
11. Os autores deverão comparecer na respectiva sala 20 minutos antes do início da
sessão, quando os autores deverão entregar e testar as respectivas apresentações.
12. Os autores devem se dirigir ao moderador da sessão antes do início da sessão para:
confirmar a presença, o nome do autor ou autores que farão a apresentação, a seqüência e
para verificar se o arquivo está funcionando adequadamente no equipamento.
13. As apresentações podem ser entregues sob a forma de CD ou pendrive USB.
14. Como costuma haver problemas de compatibilidade e atrasos no uso de computadores
individuais, não será permitido utilizar os laptops dos próprios autores para apresentação,
uma vez que cada sala estará equipada com computador com projetor multimídia para as
apresentações.
15. Não será admitido qualquer atraso no início ou no término da apresentação.
16. Qualquer problema técnico com a apresentação,
descontado do tempo disponível para a apresentação.

que

provoque

atrasos, será

17. O moderador da sessão avisará ao apresentador quando este já estiver alcançado o
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tempo de 12 minutos e, então, o apresentador deve passar à parte final da sua
apresentação e concluí-la em 3 minutos.
18. Ao final da sessão o moderador deverá apresentar um resumo geral das apresentações
(Art. 9º do Regulamento do III CNA), o qual deverá ser encaminhado à Coordenação Geral
e à Comissão de Apoio Científico do III Congresso Nacional de Arquivologia.
Lembretes Importantes:
- Todos os participantes-autores devem confirmar sua presença no evento fazendo o
pagamento da taxa de inscrição. Caso contrário, seu trabalho será excluído da
Programação Oficial.
- Não utilize o formato mais recente do Microsoft Office para salvar sua apresentação
(aquela que tem um "X" no final do nome do arquivo). Isso pode gera problemas de
compatibilidade. Salve a sua apresentação no formato compatível com as versões
anteriores do Office (arquivo PPT).
Simple Doc Organizer

Elliott Grand Seattle on Yahoo

Document Management Software Organize
and Share your Documents

Featured Deals with Low Rates Attractions,
Reviews & Hotel Photos

O TEMPO DA APRESENTAÇÃO, COMENTÁRIOS E PERGUNTAS SERÁ RIGOROSAMENTE
OBEDECIDO, A SABER:

Horário
14:00 h – 14:10
14:10 h – 14:25
14:25 h – 14:40
14:40 h – 14:55
14:55 h – 15:10
15:10 h – 15:30
15:30 h – 16:00
16:00 h – 16:15
16:15 h – 16:30
16:30 h – 16:45
16:45 h – 17:00
17:00 h – 17:20
17:20 h – 17:30
17:30 h

Atividade
Abertura e Convocação da mesa
1ª Apresentação
2ª Apresentação
3ª Apresentação
4ª Apresentação
Debate
Intervalo
5ª Apresentação
6ª Apresentação
7ª Apresentação
8ª Apresentação
Debate
Resumo das apresentações (Moderador)
Encerramento

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

A Coordenação Geral e a Comissão de Apoio Científico do III CNA

Enviado por webmaster em Thursday, October 16 @ 12:02:51 BRT (324 leituras)
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Programação da IV Reunião de Arquivos
Judicais, no III CNA
Programação da IV Reunião
Judicais, no III Congresso
Arquivologia

de Arquivos
Nacional de

Encontro sobre Gestão de Documentos dos
Tribunais de Justiça Estaduais
Dias 21 e 22 de outubro
Clube de Engenharia, nas dependências do III
CNA
Auditório do 25º andar
O evento tem por objetivo principal discutir
uma Política de Gestão de Documentos com
abrangência em todos os Tribunais de Justiça
Estaduais.
Promoção do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - Diretoria Geral de Gestão do
Conhecimento – DGCON
Presença de renomados palestrantes de diversas partes do Brasil.
Clique em "Leia Mais" e confira a programação.

Enviado por webmaster em Wednesday, October 15 @ 01:46:52 BRT (614 leituras)
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Comunicado - Mini-Cursos e Assembléia
do SINARQUIVO
A Coordenação-Geral
do III
Nacional de Arquivologia informa:

Congresso

Entendemos que por questões pessoais,
principalmente ao motivo da falta de
disponibilidade de parte do público em
participar de um Congresso em razão de suas
atividades profissionais diurnas, resolveu-se
abrir os mini-cursos àqueles que não podem
participar de todo o evento, já que os
mesmos serão realizados a partir das 18
horas, nos dias 21 e 22. Assim quem tiver
interesse em assistir a um dos mini-cursos
pode inscrever-se somente para o mesmo.
O mesmo vale para a Assembléia de
Fundação do Sindicato Nacional dos Arquivistas, que será realizada no dia 23 de outubro e
será uma atividade pública aberta a toda comunidade arquivística.
Para saber como inscrever-se em um dos mini-cursos, clique em "Leia Mais".

Enviado por webmaster em Tuesday, October 14 @ 08:25:00 BRT (475 leituras)
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Programação do IV Encontro de Arquivos
Municipais, no III CNA
Programação do IV Encontro de Arquivos
Municipais, no III Congresso Nacional de
Arquivologia
Local:
Clube
de
dependências do III CNA

Engenharia,

nas

18º andar, sala 5
Dia 23/10, quinta-feira – das 14h às 17:30h
O objetivo do V Encontro é expor e refletir os
avanços e os limites dos arquivos municipais
frente aos seus lugares nos organogramas da
burocracia
estatal.
compreendendo
e
propondo
políticas
públicas
que
os
reposicionem, permitindo e instigando uma
atuação em rede.
Coordenação: Beatriz Kushnir
Clique em "Leia Mais" e confira a programação.
Enviado por webmaster em Tuesday, October 14 @ 02:44:42 BRT (269 leituras)
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Lançamento de livros no III CNA
Lançamento de publicações de renomados
professores no III Congresso Nacional de
Arquivologia
No dia 23 de outubro, nas dependências do
Clube de Engenharia, local do II CNA.
Auditório do 25º andar
A partir das 17:30h
"Arquivologia: Sua Trajetória no Brasil"
De Astrea de Moraes e Castro
"Noções de Paleografia e Diplomática 3ª edição"
De João Eurípedes Franklin Leal e Ana
Regina Berwanger
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"Arquivística: Temas Contemporâneos".
De Vanderlei Batista dos Santos (org), Humberto Celeste Innarelli e Renato
Tarciso Barbosa de Sousa
"A História das Salas de Exibição na Grande Vitória"
De André Malverdes
Clique em "Leia Mais".
Enviado por webmaster em Sunday, October 12 @ 21:25:50 BRT (522 leituras)
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III CNA - Programação das comunicações
livres
III Congresso Nacional de Arquivologia - CNA
Rio de Janeiro
20 a 24 de outubro de 2008
A Comissão de Apoio Científico do III
Congresso Nacional de Arquivologia definiu a
programação
das
apresentações
de
comunicações
livres aprovadas
para o
Congresso.
Você, autor de trabalho aprovado, já pode
consultar o dia e local de sua apresentação.
Todos os demais participantes já podem ir se
planejando para participar das apresentações
de sua preferência.
Clique em "Leia Mais" e confira.
Enviado por webmaster em Sunday, October 12 @ 21:00:00 BRT (1017 leituras)
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I Encontro de Documentação do Setor
Energético, no III CNA
I Encontro Nacional de Documentação do
Setor Energético, no III Congresso Nacional
de Arquivologia
Dia do evento: 22/10
Local: Clube de Engenharia - Av. Rio Branco,
nº 124, nas dependências do III CNA
Horário: 9:00h -12:30h
Coordenação dos trabalhos: Ely Bastos de
Lima
Clique
em
"Leia
Mais"
e
confira a
programação de mais esse destaque do III
Congresso Nacional de Arquivologia.

Enviado por webmaster em Sunday, October 12 @ 15:22:21 BRT (408 leituras)
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I Encontro Nacional de Arquivos Médicos,
no III CNA
I Encontro Nacional de Arquivos Médicos, no
III Congresso Nacional de Arquivologia
Um dos destaques do III CNA será o Encontro
Nacional de Arquivos Médicos. Será a primeira
edição do evento e a expectativa é de
continuidade para os congressos posteriores,
como forma de garantir o permanente debate
das questões referentes a gestão dos acervos
especializados da área da saúde.
Dia 22 de outubro, a partir das 09:00h.
Nas dependências do Clube de Engenharia,
local do III CNA.
Auditório do 22º andar.
Clique em "Leia Mais" e confira programação.
Enviado por webmaster em Saturday, October 11 @ 08:00:00 BRT (421 leituras)
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Evento Memórias da Ditadura, no III
CNA
Evento:
Memórias da Ditadura: os Arquivistas e
os documentos estatais da ditadura
brasileira, no III Congresso Nacional de
Arquivologia
Estamos
numa
sociedade
de
direito,
democrática e com livre expressão. Ao
contrário do período da ditadura, quando as
leis e o papel do estado eram outros. Porém
hoje, mesmo com a democracia, não
consegue-se acessar os documentos secretos
e ultra-secretos daquele período. Isso porque
a Lei 11.111/05 libera a renovação da
classificação dos arquivos, ou seja, mesmo
passado 30, 40 anos aquele documento pode
ser reclassificado e por isso ficar eternamente
resguardado pelos arquivos do Estado.
Na derrocada da ditadura, no processo de abertura política "lenta, gradual e irrestrita"
iniciada no período do general Ernesto Geisel, o ditador Figueiredo promulga, sob forte
pressão, a Lei da Anistia. A lei é clara "Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no
período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram
crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos
políticos suspensos".
É um circulo vicioso. Estes documentos que não foram abertos - vários do período como as
fichas pessoais do Dops já foram classificados como acessíveis - considerados ultrasecretos, indicam torturadores que atuavam no estado. Porém os militantes que apelaram
para o terrorismo também não foram anistiados conforme dita o § 2º da Lei da Anistia:
Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de
terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.
Para abrirmos os arquivos, temos de atuar e discutir a lei 11.111/05. Cabe o sigilo eterno
para documentos estatais? O interesse público não deve permanecer acima das decisões
de governantes? A transparência da coisa pública não é algo a ser almejado?
Para abrirmos os arquivos, temos de atuar na lei 11.111. Abrindo as evidências de crimes
praticados pelos torturadores do período, não resta mais nada além de serem julgados,
sem necessidade de rever a Lei da Anistia.
Metas e Objetivos:
Discutir o papel do arquivista nos documentos estatais, na abertura dos arquivos da
ditadura brasileira e de que forma pode-se resgatar a memória deste período da história,
revelando fatos e possibilitando o resgate e a justiça social.
O Simpósio Memórias da Ditadura dará contnuidade as discussões sobre o tema iniciadas
no I Simpósio “Políticas públicas para o tratamento dos acervos oriundos da ditadura no
Brasil” realizado em 2006, Porto Alegre, durante o II CNA.
Clique em "Leia Mais" e veja a programação de Memórias da Ditadura.
Enviado por webmaster em Friday, October 10 @ 19:00:00 BRT (388 leituras)
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O Arquivista na Gestão do Conhecimento,
no III CNA
O toque de um Arquivista na gestão do
conhecimento
Por Charlley Luz
Publicitário e Arquivista
A sociedade da informação caracteriza-se pela
criação de paradigmas informacionais, onde o
conhecimento é a principal ativo de capital,
representando inovação e ganho nas cadeias
de valores. Se fez, assim, no mundo das
grandes corporações, a necessidade de novos
tipos
de
empresas,
que
trabalhem
internamente o fluxo das informações de
forma horizontal e disseminante. Por isso, a
necessidade
de
novos
sistemas
administrativos, criado cotidianamente, vinculados à sociedade da informação.
De outro lado o chamado Capital Intelectual tem a necessidade de ser mensurado para
poder ser planejado e implementado processos de gerenciamento deste conhecimento. Este
capital intelectual passa a ser um ativo das empresas e precisa ser estruturado como
outros elemento intangíveis, como a marca da empresa (branding).
Veja o artigo na íntegra clicando em "Leia Mais".

Enviado por webmaster em Friday, October 10 @ 17:55:00 BRT (402 leituras)
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Programação da V RIBEAU, no III CNA
V REUNIÓN DE RIBEAU (Red Iberoamericana
de Enseñanza Archivística Universitaria)
Dias 21 e 22 de outubro de 2008, no III
Congresso Nacional de Arquivologia.
Clube de Engenharia, 18º andar.
Tema
Central:
A
interação
entre
a
investigação
e
o
ensino
da ciência
arquivística. Analises da situação atual do
ensino
e
investigação
na
região
iberoamericana.
Eixo temático:
A Arquivologia contemporânea:
objetos e dimensões teóricas.

métodos,

Área de concentração:
1. Ensino e pesquisa em Arquivologia.
Clique em "Leia Mais" e confira a programação, em espanhol.
Enviado por webmaster em Friday, October 10 @ 02:13:49 BRT (260 leituras)
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Painel InterPARES III, no CNA
Painel: Projeto InterPARES III, na
terceira edição do Congresso Nacional de
Arquivologia
Este painel visa apresentar os trabalhos
realizados pelo TEAM Brasil no projeto de
pesquisa internacional sobre preservação de
documentos arquivísticos digitais autênticos InterPARES 3. O projeto InterPARES é um dos
mais importantes projetos de pesquisa
acadêmica a respeito da preservação de
documentos arquivísticos digitais. Nas duas
primeiras fases do projeto foi desenvolvido
um corpo teórico e metodológico relacionado
aos documentos arquivísticos digitais, bem
como
foram
apresentados
diversos
instrumentos
para
orientar
políticas
e
procedimentos de preservação digital. Esta

http://www.enara.org.br/modules.php?name=News&new_topic=2[23-Jul-2009 17:52:36]

ENARA - Executiva Nacional de Associações Regionais de Arquivologia

terceira fase do projeto se propõe a colocar
em teste as propostas das duas primeiras
fases do projeto e conta com a participação de 13 equipes nacionais ou regionais, dentre
elas o Brasil.
Será realizado no dia 23 de outubro, a partir das 13:30h, nas dependências do Clube de
Engenharia, local do III CNA.
Clique em "Leia Mais" e confira a programação.
Enviado por webmaster em Friday, October 10 @ 01:04:53 BRT (403 leituras)
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II Encontro de Arquivos do Poder
Legislativo no III CNA
II Encontro de Arquivos do Poder
Legislativo, no III Congresso Nacional de
Arquivologia
Acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 21
e 22 deste mês, o II Encontro de Arquivos
do Poder Legislativo, que terá como tema
“Arquivos
do
Legislativo:
Desafios de
Integração e de Preservação. O evento que é
uma atividade dentro do III Congresso
Nacional de Arquivologia, tem por objetivo
ampliar a integração
entre
as Casas
Legislativas nas instâncias federal, estadual,
municipal e do Distrito Federal por meio da
disseminação de conhecimento arquivístico,
rotinas e metodologias empregadas na
produção de documentos, na administração e
na preservação de acervos e das informações
e nos serviços oferecidos ao público.
A pedido da AAERJ e da ENARA, através da Coordenação do III CNA, o II Encontro de
Arquivos do Poder Legislativo foi programado pela Coordenação de Arquivos da Câmara
dos Deputados, Senado Federal, Interlegis, Tribunal de Contas da União e da Câmara
Legislativa do Distrito Federal.
Clique em "Leia Mais" e confira a programação do evento.
Enviado por webmaster em Sunday, October 05 @ 20:17:11 BRT (388 leituras)
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Comunicado Importante III CNA Trabalhos e Inscrições
A Comissão Organizadora do III Congresso
Nacional de Arquivologia, no uso das suas
atribuições,
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo
6º do Regulamento do III Congresso Nacional
de Arquivologia, são membros do referido
congresso: a comissão organizadora, a
comissão científica, os membros honorários e
os membros efetivos;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 2º
do artigo 6º do Regulamento do III Congresso
Nacional de Arquivologia, são membros
efetivos aqueles que manifestarem sua
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adesão, inscrevendo-se no III Congresso
Nacional
de
Arquivologia,
mediante o
pagamento da taxa estipulada para a categoria correspondente;
Esclarece que:
Clique em "Leia Mais" e siga lendo.
Enviado por webmaster em Saturday, October 04 @ 22:15:00 BRT (418 leituras)
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Arquivos do Legislativo: Desaf. de Integ.
e Preservação
Arquivos
do
Legislativo:
Integração e de Preservação

Desafios

de

Arquivos do Legislativo promovem o II
Encontro de Arquivos do Poder Legislativo nos
dias 21 e 22 de outubro de 2008
O II Encontro de Arquivos do Poder
Legislativo (EAL) será realizado nos dias 21 e
22 de outubro de 2008 com o seguinte tema
Arquivos
do
Legislativo:
Desafios
de
Integração e de Preservação.
Com o objetivo de ampliar a integração entre
as Casas Legislativas nas instâncias federal,
estadual, municipal e do Distrito Federal por
meio da disseminação de conhecimento
arquivístico,
rotinas
e
metodologias
empregadas na produção de documentos, na
administração e na preservação de acervos e das informações e nos serviços oferecidos ao
público convidamos você para participar deste Encontro.
Clique em "Leia Mais".

Enviado por webmaster em Saturday, October 04 @ 21:35:00 BRT (274 leituras)
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Mini-Cursos no III CNA
Mini-Cursos no III Congresso Nacional de
Arquivologia (CNA)
Dias 21 e 22 de outubro nas dependências do
III CNA, a partir das 18 horas.
O Arquivista na Gestão do Conhecimento
Com o instrutor Charlley Luz
Curso Gestão de Documentos:
Procedimentos de Protocolo
Com o instrutor José Adilson Dantas
Os mini-cursos serão simultâneos e portanto
não será possível realizar ambos.
Os mini-cursos terão o valor de R$ 50,00
cada.
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As inscrições devem ser feitas através do link:
https://www.boletomail.com.br/bstore.php?username=aaerj2
Clique em "Leia Mais" e confira detalhes sobre os cursos e os instrutores.

Enviado por webmaster em Friday, October 03 @ 23:20:00 BRT (759 leituras)
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: Eventos Paralelos
IV Reunião de Arquivos Judiciais
II Encontro de Arquivos do Poder
Legislativo
V RIBEAU - Rede Iberoamericana de
Ensino Arquivístico Universitário
II Simpósio "Acervos da Ditadura"
I Encontro Nacional de Arquivos do 3º
Setor
I Encontro Nacional de Arquivos Médicos
I Encontro Nacional de Arquivos do Setor
Financeiro
I Encontro Nacional de Documentação do
Setor Energético
I Encontro Nacional de Arquivos Audiovisuais
Painel: Projeto InterPares 3
IV Encontro de Arquivos Municipais
V Encontro de Paleografia e Diplomática

Enviado por webmaster em Wednesday, October 01 @ 22:28:34 BRT (739 leituras)
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Última chamada para inscrição com
desconto no III CNA
Última chamada para inscrição com desconto
no III Congresso Nacional de Arquivologia.
No dia 30 de setembro, se encerra o último
prazo de inscrição com desconto no III CNA.
Os interessados em obter a vantagem devem
apressar-se, realizando o procedimento de
inscrição no site.
As inscrições devem ser efetuadas através do
link:
http://www.enara.org.br/modules.php?
name=News&file=article&sid=321
Atenção estudantes: os estudantes
interessados em participar do CNA também
devem ficar atentos aos prazos. Até o dia 03
de outubro, os estudantes podem procurar a
ENEA (sgeral.enea@gmail.com) para realizar inscrição pelo valor promocional a R$ 80,00.
Após essa data, os preços voltam a tabela normal.
Clique em "Leia Mais"

Enviado por webmaster em Saturday, September 27 @ 01:48:10 BRT (272 leituras)

(Leia Mais... | 1725 + bytes | 4 comentários | Pontuação: 5)

V Encontro de Paleografia e Diplomática,
no III CNA
A
Executiva
Nacional
das
Associações
Regionais de Arquivologia convida a todos
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para
participar
do
V
Encontro
de
Paleografia e Diplomática. O evento é uma
das principais atividades do III Congresso
Nacional de Arquivologia.
Dia 23 de outubro.
Participação internacional de Branka Tanodi,
Diretora do Arquivo Geral e Histórico da
Universidade Nacional de Córdoba, Argentina.
O evento terá a coordenação do Professor da
UNIRIO, João Eurípedes Franklin Leal, que
ministrará
a
apresentação:
"Aspectos
Essenciais
para
a
Paleografia
da
Documentação Brasileira".
Clique em "Leia Mais" e confira a programação completa.

Enviado por webmaster em Wednesday, September 24 @ 12:00:00 BRT (644 leituras)
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A formalização da ENARA atende às moções e recomendações aprovadas na Reunião das Associações profissionais, realizada durante o II Congresso Nacional de
Arquivologia, realizado em 25 de julho de 2006, em Porto Alegre.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
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