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Relatório de Prestação de Contas 

Bolsa-Viagem 
Prezada Diretora, 

 

O Centro Acadêmico de Arquivologia da UnB – CAArq, vem por meio deste apresentar a 

prestação de contas da viagem realizada entre os dias 16 e 21 de outubro de 2005, com destino a 

Campos do Jordão - SP para participar do VI Congresso de Arquivologia do Mercosul, realizado no 

Centro de Convenções do Hotel Leão da Montanha. 

 

1. Dos Beneficiários: 

a) Bruno Crescenti de Paiva, Diretor de Comunicação, matrícula 02/78783 

 

b) Darinka Millarka da Silva Arantes, Diretora de Administração, matrícula 03/34171 

 

c) Gabriel Oliveira Silva, então Diretor de Eventos, matrícula 05/3394 

 

d) José Aparecido Gomes do Sacramento, Diretor de Finanças, matrícula 02/86206 

 

e) Marcelo Gregório Botelho, Diretor - Presidente, matrícula 02/25754 

 

 

2. Da Viagem: 

 Origem: Brasília – DF                         Destino: Campos do Jordão - SP 

 Data: 16/10/2004  Horário:15:00 hs                       Data: 17/10/2005  Horário:08:00 hs 

 

   Valor da Passagem (Obrigatório anexar cópia do bilhete): Utilizamos fretamento de ônibus de 

turismo para o transporte interestadual no trajeto Brasília-Campos do Jordão-Brasília, conforme 

anexo VI do presente relatório. 

 

3. Dados da Participação: 

a) Natureza:  

 Congresso 

b) Titulo do Evento:  
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 VI Congresso de Arquivologia do Mercosul 

c) Público alvo:  

 Profissionais da Ciência da Informação, Professores, Historiadores, Arquivistas, Estudantes 

de Arquivologia do Brasil e de toda a América Latina, bem como representantes da Espanha, 

Portugal e Canadá. 

d) Tipo de interesse: 

 Movimento Estudantil e Acadêmico 

 

4. Justificativa da Participação: 

A necessidade de proporcionar a integração entre os acadêmicos dos Cursos de Arquivologia do 

Brasil e da América do Sul com os renomados profissionais da arquivística, possibilitando espaço de 

reflexão, discussão das temáticas propostas, produzindo desta forma conhecimento e contribuições à 

área arquivística. 

 

6. Avaliação do Evento: 

Excelente, pois houve a participação de praticamente todos os cursos de Arquivologia do 

Brasil (UFES, UNIRIO, UFF, UFRGS, UNB, UEL, UFSM, UFBA e UNESP) e palestra do Prof. Dr. 

José Augusto Chaves Guimarães (UNESP/Marília) sobre p"A importância da Diplomática para a 

construção do saber arquivístico", bem como esplendoroso debate promovido pela Presidente da 

AARGS, Sra. Clara Kurtz, sobre "O Conselho Federal de Arquivologia". Foram discutidos diversos 

assuntos em torno do tema central do evento, "A construção do saber arquivístico” através de mesas 

redondas e apresentação de trabalhos pelos alunos dos cursos presentes.  

 

A ENEA (Executiva Nacional dos Estudantes de Arquivologia) atualizou os representantes de 

cada curso e pretende estabelecer um modelo único de eleição para legitimar os Delegados em cada 

universidade. Foi decidido também que o X ENEARQ será realizado na Cidade de Porto Alegre no 

Rio Grande do Sul, juntamente com o II Congresso de Nacional de Arquivologia em julho de 2006. A 

organização do ENEARQ ficará a cargo da ENEA e dos estudantes do curso de Arquivologia da 

UFRGS. 

 

7. Houve participação de outros estudantes de universidades públicas? Quais? 

Sim, também estiveram presentes alunos representantes dos cursos de arquivologia da 

Universidade Federal Fluminense - UFF, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UniRio, da 

Universidade Federal da Bahia – UFBa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, da 

Universidade Estadual de Marília-SP – Unesp/Marília, os anfitriões da Universidade Federal do 

Espírito Santo – UFES, estudantes de outros países da América Latuina, além de profissionais, 

professores e recém-formados. 

 

8. Como pretendemos utilizar o conteúdo e as experiências adquiridas no evento? 

Houve seriedade e vontade de apresentar os trabalhos por parte dos alunos de graduação que 

realizaram pesquisas e isso é o resultado do esforço de cada um e do aliados aos estímulos recebidos 

à iniciação científica. A visibilidade, a socialização do conhecimento e a troca de experiências 

adquiridas nos processos de investigação foram os grandes objetivos do evento e tudo isso contribuirá 

para que os participantes do evento continuem com a produção científica na área e com o 

desenvolvimento de novos projetos e pesquisas. 
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9. Encaminhamos os seguintes Anexos:      Pg. 

I - Material de divulgação do evento      04 

II - Programação do evento       17 

III - Lista de participantes;       30 

IV - Fichas de inscrição       32 

V - Comprovantes de pagamento de inscrição;    76 

VI - Comprovantes de pagamento de hospedagem    78 

VII - Comprovantes de pagamento do transporte;    82 

VIII - Relatos de participantes; e      83 

IX - Comprovantes de participação.      89 

 

. 

Declaramos verdadeiras as informações acima prestadas. 

 

 

Brasília-DF, 20 de novembro de 2005 

 

 

 

BRUNO CRESCENTI DE PAIVA  DARINKA MILARKA DA S. ARANTES  

Diretor de Comunicação  Diretor de Administração 

 

 

 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA  JOSÉ APARECIDO G. DO SACRAMENTO 

Diretor de Eventos  Diretor de Finanças 

 

 

 

MARCELO GREGÓRIO BOTELHO 

Diretor-Presidente 
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Elaboração e manutenção das páginas eletrônicas do 

Congresso: Janice Gonçalves 
editoria@arqsp.org.br  

Anexo I - Material de Divulgação do Evento 

 

 

1) Divulgação da Comissão Organizadora do Evento 

 

 

 

Operadora oficial: 

TAM Viagens Perdizes/ 

Steel Viagens e Turismo 

Ltda. 

steel.viagem@terra.com.br 
  

 

Atenção! 
Foi encerrada a seleção de 

trabalhos para as sessões de 

comunicações livres e pôsteres. 

Desde o dia 30 de junho a 

Comissão Organizadora iniciou 

a divulgação dos resultados 

para todos aqueles que 

encaminharam resumos. 

Se você ainda não recebeu 

resposta, aguarde:  

as respostas estão sendo 

enviadas individualmente,  

por e-mail. 

 

 

 

 
 

Veja nas páginas 

seguintes mais 

informações sobre o 

Congresso! 

 

 

Conheça a Associação 

de Arquivistas de São 

Paulo. 

http://www.arqsp.org.br  

 

 

 

 

 

 

 

Mensagem de Boas Vindas  

Os arquivos, como instrumentos informacionais que são, indispensáveis ao 

funcionamento eficaz da administração, seja no setor público ou no privado, tanto quanto são 

registros inequívocos da memória social, vêm consolidando, nas últimas décadas, um papel 

importante em todo o mundo. Os arquivistas dos países do Mercosul, cientes da importância 

da união de esforços para o aprimoramento da formação de arquivistas e das metodologias da 

gestão dos documentos, assim como da premência de se discutir, em conjunto, os rumos das 

políticas nacionais de arquivos, desde 1995 sentiram a necessidade de se reunirem para 

debaterem questões de interesse comum, atualizarem conhecimentos e trocarem experiências. 

http://www.unesco.org/webworld/portal_archives
mailto:editoria@arqsp.org.br
mailto:steel.viagem@terra.com.br
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Do entendimento entre professores de arquivologia argentinos, das províncias de 

Córdoba e de Entre Rios, e professores brasileiros, de Santa Maria, RS, surgiu a idéia de se 

estabelecerem estas reuniões periódicas entre os arquivistas do Mercosul. Efetivamente, a 

partir de agosto de 1996, elas vêm-se realizando, bienalmente, como congressos de 

arquivologia do Mercosul, sucessivamente nos quatro países, tocando ao Brasil, no corrente 

ano, sediá-lo, pela segunda vez: o evento é uma continuidade dos conclaves já realizados em 

Paraná-Entre Ríos, na Argentina (1996), em Santa Maria, RS, no Brasil (1997), em 

Montevidéu, no Uruguai (1999), em Assunção, no Paraguai (2001) e em Córdoba, na 

Argentina (2003). Foi acatada por unanimidade pela assembléia na sessão de encerramento do 

V CAM, em Córdoba, a indicação, feita pela representante da ARQ, da cidade de Campos do 

Jordão para sediar o VI CAM. 

O tema proposto para o VI Congresso - Arquivos: o saber e o fazer - procura abranger 

todas as facetas das atividades da instituição arquivo e do profissional arquivista: teoria e 

metodologia; ensino; política e prática. Os desafios da sociedade da informação e do 

conhecimento com os quais os arquivistas se deparam em todas estas áreas do seu "que-fazer" 

serão analisados, discutidos, encaminhando-se e compartindo-se soluções. Para tanto, o 

Congresso abrigará 3 sessões plenárias, conferências, eventos paralelos, mini-cursos, sessões 

de comunicações livres, painéis e exposições. Nestas atividades contar-se-á com 

categorizados e renomados professores e especialistas dos países da América Latina, além dos 

da Espanha e de Portugal. 

A conferência inaugural versará sobre a análise do distanciamento entre teoria e 

prática arquivísticas e a conferência final tratará das ações e estratégias dos Arquivos 

Nacionais do Mercosul.  

A primeira sessão plenária, "A natureza do conhecimento arquivístico", abordará os 

princípios arquivísticos no contexto das novas tecnologias, as fronteiras do conhecimento 

arquivístico, as questões teóricas relacionadas com a administração de documentos e de 

arquivos, e a fundamentação teórica da Arquivística. 

A segunda sessão, "Ensino e Aprendizagem", discutirá as inovações no ensino da 

Arquivística no Uruguai, a formação de arquivistas da América Latina em Madrid, a realidade 

e projeção do ensino arquivístico na Argentina, as distintas formas de ensino arquivístico no 

Brasil, e o ensino da Arquivologia dentro dos cursos de Ciência da Informação. 

Sob o tema "Políticas e práticas arquivísticas", na terceira sessão serão apresentadas 

as relações entre as políticas e as práticas arquivísticas, a experiência de um sistema estadual 
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de arquivos, o trabalho dos arquivistas sem fronteiras, e as políticas públicas arquivísticas no 

Mercosul. 

Os eventos paralelos serão: I Encontro de Arquivos Pessoais do Mercosul, II Encontro 

de Associações de Arquivistas, I Encontro de Documentação Oral do Mercosul, XI Encontro 

de Estudantes de Arquivologia do Mercosul / IX Encontro Nacional de Estudantes de 

Arquivologia, Fórum de Diretores de Arquivos Nacionais, V Jornada de Arquivos Municipais, 

IV Reunião de Arquivos Universitários e III Reunião da Rede Ibero-americana de Ensino 

Arquivístico Universitário, Workshop "O papel dos arquivos municipais no fortalecimento do 

Sistema Nacional de Arquivos – SINAR", e os Painéis: "Os Projetos Resgate e Reencontro"; 

"A construção de uma base comum: normas de descrição e terminologia nacionais"; "Gestão e 

preservação de documentos digitais". 

Haverá cinco mini cursos: "Organização de Arquivos Empresariais"; "Preservação de 

Acervos Digitais"; "Gerenciamento Eletrônico de Documentos na Perspectiva da 

Arquivística"; "O papel dos arquivos na Sociedade da Informação"; "Preservação de 

Fotografias". 

O congresso contará também com uma Feira de Publicações, Equipamentos e 

Serviços, que visa complementar os temas discutidos nas Sessões Plenárias e demais 

atividades do VI CAM, sendo uma grande oportunidade para aproximar a comunidade 

arquivística latino-americana presente ao evento das livrarias especializadas em literatura 

sobre documentação e áreas afins, de fornecedores de equipamentos e suprimentos 

necessários para o desenvolvimento das mais diversas atividades e de empresas prestadoras de 

serviços. 

Estarão reunidos cerca de 60 conferencistas convidados, entre nacionais e estrangeiros, 

400 arquivistas nacionais, 200 estrangeiros e 250 estudantes de diversos países que, naqueles 

quatro dias trocarão conhecimentos e experiências. Esta troca certamente representará um 

maior incentivo profissional no seu trabalho cotidiano que gira em torno de um dos mais 

decisivos elementos globalizantes do mundo atual: a informação. 
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Promotores: 

 

Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP) 

Centro de Documentação e Informação Científica  

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Departamento de História da Universidade de São Paulo 

  

Colaboração e participação de:  

AESP – Arquivo do Estado de São Paulo 

AN – Arquivo Nacional 

FBN – Fundação Biblioteca Nacional 

FGV-RJ / Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do Brasil – CPDOC 

Ministério Público do Estado de São Paulo 

Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad de Chile 

U.N.C. – Universidad Nacional de Córdoba 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

UnB – Universidade de Brasília 

UNESP – Departamento de Ciência da Informação 

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Universidad de la República – Uruguai 

Universidad Nacional de Asunción – Paraguai 

Universidade do Porto 

 

 

 

Comissão Organizadora 

Coordenadora Geral: 

Heloísa Liberalli Bellotto  
(Universidade de São Paulo; Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

 

Comissão Executiva: 

Ana Célia Navarro de Andrade  
(CEDIC/ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;  

Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

Ana Maria de Almeida Camargo  
(Universidade de São Paulo; Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

Janice Gonçalves  
(Universidade do Estado de Santa Catarina;  

Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

Simone Silva Fernandes  
(CEDIC/ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Brasil) 

Viviane Tessitore  
(CEDIC/ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

 

Comissão de Captação de Recursos: 

http://www.arqsp.org.br/
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Flávia Borges Pereira 

Márcia Cristina de Carvalho Pazin  
(Tempo & Memória; Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

 

Comissão Científica: 

Ana Maria de Almeida Camargo  
(Universidade de São Paulo; Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

 

Heloísa Liberalli Bellotto  
(Universidade de São Paulo; Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

Sílvia Bassetto  
(Universidade de São Paulo - Brasil) 

Yara Aun Khoury  
(CEDIC/Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Brasil) 

 

Secretaria do Congresso: 

Hilda Vieira  
(Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

 

Apoio Operacional: 

Augusto Jerônimo Martini 

(Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

Camila Brandi 

(Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP - Brasil) 

Humberto Innarelli 

(Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Campinas -  

SIARQ/UNICAMP - Brasil). 

Luciana Pontes Rodrigues de Lima Ichikava  
(Ministério Público do Estado de São Paulo - Brasil) 

Coordenadores dos Eventos Paralelos: 

I Encontro de Arquivos Privados do Mercosul: 

Silvana Goulart 

(Grifo - Brasil; Associação de Arquivistas de São Paulo - Brasil) 

II Encontro de Associações de Arquivistas: 

Eugenio Bustos Ruz 

(Asociación de Archiveros de Chile - Chile) 

I Encontro de Documentação Oral do Mercosul: 

Yara Aun Khoury  
(CEDIC/ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Brasil) 

XI Encontro de Estudantes de Arquivologia do Mercosul / IX Encontro Nacional de Estudantes de 

Arquivologia: 

Rafael Saiani 

(Universidade Estadual Paulista - Brasil) 

IV Fórum de Diretores de Arquivos Nacionais: 

Jaime Antunes da Silva  
(Arquivo Nacional; Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ - Brasil) 

V Jornada de Arquivos Municipais: 

Daíse Apparecida de Oliveira  
(Fórum de Dirigentes de Arquivos Municipais - FORUMDAM - Brasil) 
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IV Reunião de Arquivos Universitários: 

Johanna Smit  
(Universidade de São Paulo - Brasil) 

III Reunião da Rede Ibero-americana de Ensino Arquivístico Universitário: 

Ana Célia Rodrigues  
(Universidade Estadual Paulista - Brasil) 

Workshop: O papel dos arquivos municipais no fortalecimento do Sistema Nacional de Arquivos – 

SINAR: 

Jaime Antunes da Silva e Marilena Leite Paes  

(Arquivo Nacional / Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ - - Brasil) 

 

 

Inscrição no Congresso e nos minicursos 

 

Todos os participantes do Congresso, convidados ou não, devem preencher a ficha de 

inscrição, remetendo-a (por correio ou por fax) para o VI Congresso de Arquivologia do 

Mercosul A/C Steel Viagens e Turismo Ltda. 

Rua Monte Alegre, 362 

05014-000 São Paulo (SP) Brasil 

Telefax: (5511) 3868-3212 

Acesse a ficha de inscrição no Congresso, em rtf ou doc no site:  

http://www.arqsp.org.br/congresso/inscri.htm  

 

Os depósitos referentes às inscrições no Congresso deverão ser feitos para Steel Viagens 

e Turismo Ltda., na seguinte conta bancária:  HSBC, agência 1511, conta nº 12.331-50 

 

Taxas de inscrição: 

- Sócios de entidades profissionais na área arquivística*: R$ 220,00 

- Não sócios: R$ 300,00 

- Estudantes**: R$ 120,00 

* Associação dos Arquivistas da Bahia – AABA, Associação dos Arquivistas Brasileiros – 

AAB, Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro – AAERJ, Associação dos 

Arquivistas do Rio Grande do Sul – AARS, Associação de Arquivistas de São Paulo – ARQ-

SP e Associação Brasiliense de Arquivologia – ABARQ. É necessária a comprovação de 

quitação da anuidade. As pessoas jurídicas associadas a tais entidades terão direito de indicar 

dois participantes. 

http://www.arqsp.org.br/congresso/inscri.htm
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** É necessária a comprovação de matrícula no semestre letivo em curso. 

O pagamento da taxa de inscrição dá a cada congressista o direito a: 

- pasta contendo programa, caderno de resumos, bloco, caneta e crachá; 

- acesso a todas as sessões e eventos paralelos do Congresso; 

- certificados de participação no Congresso e nos eventos paralelos; 

- certificado de apresentação de trabalho, se for o caso; 

- coquetel de abertura; 

- visita à Feira de Publicações, Equipamentos e Serviços; 

- café oferecido nos intervalos das sessões; 

- ingresso no Festival da Truta (jantar em restaurante no Capivari, dia 19 de outubro); 

- descontos em lojas e restaurantes conveniados; 

- anais do Congresso em cd-rom, enviados posteriormente. 

 

Participação em minicursos 

O Congresso oferecerá 5 minicursos: 

1. "Organização de Arquivos Empresariais", sob a responsabilidade da Profa. Márcia Cristina 

de Carvalho Pazin (Tempo e Memória, Brasil).  

2. "Preservação de Acervos Digitais: a fragilidade do suporte e seus elementos de 

preservação", sob a responsabilidade do Prof. Humberto Celeste Innarelli (Universidade 

Estadual de Campinas, Brasil).  

3. "Gerenciamento Eletrônico de Documentos na Perspectiva da Arquivística", sob a 

responsabilidade do Prof. Vanderlei Batista dos Santos (Arquivo da Câmara dos Deputados, 

Brasil).  

4. "Rol de los archivos en la sociedad de la información: aspectos de la gestión de 

conocimientos y de contenidos", sob a responsabilidade do Prof. Victor Hugo Arévalo Jordán 

(Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina).  

5. "Preservação de Fotografias: conservação preventiva e restauração", sob a responsabilidade 

da Profa. Zeny Duarte (Universidade Federal da Bahia, Brasil).  

Como os cursos acontecerão nos mesmos dias e horários, A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ 

POSSÍVEL EM APENAS UM DELES. 

Os minicursos terão 6 horas-aula de duração, conferindo certificado de participação aos 

alunos que freqüentarem 75% das aulas. 
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Em cada minicurso será cobrada uma taxa única de R$ 20,00 (vinte reais) por aluno, não 

havendo descontos especiais para nenhuma categoria de participante. 

Os depósitos referentes às inscrições nos minicursos deverão ser feitos para Steel 

Viagens e Turismo Ltda., na seguinte conta bancária: HSBC, agência 1511, conta nº 

12.331-50 

O pagamento da taxa de inscrição dá a cada aluno o direito de receber programa e 

bibliografia. 

Os interessados devem preencher ficha específica, manifestando, obrigatoriamente, sua escala 

de preferência em relação aos temas oferecidos (indicar pelo menos duas opções). 

Acesse a ficha de inscrição no Congresso, em rtf ou doc no site:  

http://www.arqsp.org.br/congresso/inscri.htm 

A ficha preenchida deve ser encaminhada (por correio ou por fax) para: 

VI Congresso de Arquivologia do Mercosul 

A/C Steel Viagens e Turismo Ltda. 

Rua Monte Alegre, 362 

05014-000 São Paulo (SP) Brasil 

Telefax: (5511) 3868-3212 

Os minicursos que não atingirem um número mínimo de alunos poderão ser cancelados. 

Quando houver número excessivo de alunos num determinado curso, a escolha recairá sobre 

aqueles que fizeram inscrição com maior antecedência. 

http://www.arqsp.org.br/congresso/inscri.htm
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Pacote de Hospedagem  

A Steel Viagens e Turismo Ltda. preparou, para o evento, pacotes de hospedagem que 

incluem: 

- 3 diárias em hotéis (de categoria econômica, superior e de luxo) e em alojamento, com café 

da manhã 

- seguro-viagem 

- direito a 2 almoços em restaurantes conveniados (dias 18 e 19 de outubro), com bebidas à 

parte 

Os preços dos pacotes variam conforme a categoria do hotel. Após 31 de agosto, é preciso 

consultar a agência sobre valores e disponibilidades. Para aqueles que optarem pelos pacotes 

de hospedagem, a agência poderá parcelar os valores correspondentes a inscrição e taxa de 

minicurso. 

Para outras opções, procurar: 

Steel Viagens e Turismo Ltda. 

Rua Monte Alegre, 362 

05014-000 São Paulo (SP) Brasil 

Telefax: (5511) 3868-3212 

Atenção: estão sendo divulgando pacotes de hospedagem para o VI CAM em hotéis não 

conveniados com o congresso. Muitos desses pacotes são comercializados a valores mais 

elevados do que os do pacote oficial e/ou em outros bairros da cidade. 

Hotéis do pacote de hospedagem 

Hotéis preços por pessoa  

em apartamento duplo 

Leão da Montanha **** www.leaodamontanha.com.br 

LOTADO!!! Restam apenas poucas acomodações 

para quatro e cinco pessoas. 

 

R$ 367,00 

Home Green Home **** www.homegreenhome.com.br R$ 367,00 

Palazzo Reale **** www.palazzoreale.com.br R$ 367,00 

Hotel Siena www.sienahotel.com.br  LOTADO!!! R$ 244,00 

http://www.leaodamontanha.com.br/
http://www.homegreenhome.com.br/
http://www.palazzoreale.com.br/
http://www.sienahotel.com.br/
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Hotel Monte Carlo 

www.planetaviagem.com.br/hotelmontecarlo.htm 

Restam poucos apartamentos! 

 

R$ 244,00  

Alojamento Ebenézer www.acampamento.com.br 

Atenção grupos de estudantes e demais interessados 

no alojamento Ebenézer: consultem também a opção 

SEM REFEIÇÃO 

 

R$ 175,00 

 

Condições de pagamento e prazos  Consultar  a Steel Viagens e Turismo Ltda!!! 

 

Formas de pagamento até 31 de julho de 1 a 31 de 

agosto 

Dinheiro à vista à vista 

Depósito bancário * à vista à vista 

Cartão de crédito  

(Visa ou Mastercard) 

2 vezes à vista 

Cheque até 16 vezes,  com juros da 

financeira (entrada + 15 vezes 

iguais) 

à vista 

* Os depósitos referentes aos pacotes de hospedagem deverão ser feitos para Steel Viagens 

e Turismo Ltda., na seguinte conta bancária:  HSBC, agência 1511, conta nº 12.331-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetaviagem.com.br/hotelmontecarlo.htm
http://www.acampamento.com.br/
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O IX Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia (ENEARQ) / XI Encontro de Estudantes 

de Arquivologia do Mercosul (EEAM) visam promover o intercâmbio e a integração entre os 

acadêmicos das diversas instituições de ensino superior em Arquivologia, além de proporcionar o 

conhecimento de diferentes experiências e ações acadêmicas em ensino, pesquisa e extensão. No 

último ENEARQ realizado em Vitória – ES foi proposto que o próximo ENEARQ ocorresse na 

cidade de Campos do Jordão, uma vez que esta será também sede do VI Congresso de Arquivologia 

do Mercosul, importante evento que ocorre a cada dois anos. A escolha foi feita com o intuito de 

minimizar custos e aumentar a participação dos alunos em geral. Os eventos acontecerão em paralelo 

ao VI Congresso de Arquivologia do Mercosul, entre os dias 17 e 20 de outubro de 2005. 
 
Neste ano o encontro traz como tema "A Construção do Saber Arquivístico", uma 

reflexão acerca da produção científica e do ensino em Arquivologia. A organização do IX 
ENEARQ / XI EEAM está sob responsabilidade dos alunos do curso de Arquivologia da 
Universidade Estadual Paulista - UNESP/Marília. 

 
Devido ao fato do ENEARQ ser um evento paralelo ao Congresso, 

não será cobrada taxa de inscrição, ou seja, quem se inscrever para o 
Congresso já estará inscrito também em todos os eventos paralelos a ele. 
Ao todo poderão ser apresentados 15 trabalhos no IX ENEARQ / XI 
EEAM, estes devem ser enviados até o dia 15 de maio e o resultado da 
avaliação será divulgado até 15 de junho. Maiores informações e ficha de 
inscrição no site: http://www.arqsp.org.br/congresso/mapa.htm. 
O congresso será realizado no centro de eventos Arie Yaari, nas 
dependências do Hotel Leão da Montanha. Este hotel fica localizado na 
Rua Dr. Raul Mesquita, 443, à 500m do centro turístico de Capivari. Para 
maiores informações acesse o site oficial do hotel: 
www.leaodamontanha.com.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arqsp.org.br/congresso/mapa.htm
http://www.leaodamontanha.com.br/
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1. Evento discutirá novos desafios para os profissionais do setor 

O VI Congresso de Arquivologia do Mercosul (CAM) acontece entre os dias 17 e 20 de 

outubro no Centro Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha. 

O evento procura abranger todas as facetas das atividades da instituição arquivo e do 

profissional arquivista: teoria e metodologia; ensino; política e prática. Os desafios da 

sociedade da informação e do conhecimento com os quais os arquivistas se deparam em todas 

estas áreas do seu "que-fazer" serão analisados, discutidos, encaminhando-se e compartindo-

se soluções. 

Durante o Congresso, os participantes terão atividades compostas por conferências, mini-

cursos, sessão plenária, comunicações livres, pôsteres, painéis, workshops e reunião sobre os 

arquivos da repressão. 

No Congresso acontecerão eventos paralelos como I Encontro de Arquivos Pessoais do 

Mercosul, II Encontro de Associações de Arquivistas, I Encontro de Documentação Oral do 

Mercosul, XI Encontro de Estudantes de Arquivologia do Mercosul / IX Encontro Nacional 

de Estudantes de Arquivologia, Fórum de Diretores de Arquivos Nacionais, V Jornada de 

Arquivos Municipais, IV Reunião de Arquivos Universitários e III Reunião da Rede Ibero-

americana de Ensino Arquivístico Universitário,. 

Contará também com uma feira de publicações, equipamentos e serviços, que visa 

complementar os temas discutidos nas sessões plenárias e demais atividades do VI CAM, 

sendo uma grande oportunidade para aproximar a comunidade arquivística latino-americana 

presente ao evento. 

A Abertura Solene acontece no dia 17, segunda-feira, a partir das 18 h, no Auditório Cláudio 

Santoro, com conferência, apresentação do Coral Madrigal e Orquestra e um coquetel de 

confraternização. 

Estarão reunidos cerca de 60 conferencistas convidados, entre nacionais e estrangeiros, 400 

arquivistas nacionais, 200 estrangeiros e 250 estudantes de diversos países que em quatro dias 

trocarão conhecimentos e experiências. 

O encerramento será dia 20, quinta-feira, com um almoço de confraternização entre os 

participantes. 

O Congresso surgiu com a necessidade da troca de informações e metodologia entre os 

profissionais. Desde 1996, o encontro é realizado em uma cidade dos quatros países do 

Mercosul, tendo passado por Paraná-Entre Ríos, na Argentina (1996), em Santa Maria, RS, no 

Brasil (1997), em Montevidéu, no Uruguai (1999), em Assunção, no Paraguai (2001) e em 

Córdoba, na Argentina (2003)  

O evento é uma realização da Associação de Arquivista de São Paulo (ARQ - SP), Centro de 

Documentação e Informação Científica da Pontifica Universidade Católica de São Paulo e do 

Departamento de História da Universidade de São Paulo. Com a colaboração e participação 

Arquivo do Estado de São Paulo (AESP), Arquivo Nacional (AN), Fundação Biblioteca 

Nacional (FBN), FGV-RJ / Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do 

Brasil - CPDOC, Ministério Público do Estado de São Paulo, Pontificia Universidad Católica 

del Perú; Universidad de Chile, U.N.C. - Universidad Nacional de Córdoba, UFBA - 

Universidade Federal da Bahia, UFSM - Universidade Federal de Santa Maria, UnB - 
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Universidade de Brasília, UNESP - Departamento de Ciência da Informação, UNICAMP - 

Universidade Estadual de Campinas, UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, Universidad de la República - Uruguai, Universidad Nacional de Asunción - 

Paraguai, Universidade do Porto. 

 

Outras informações pelo e-mail congresso@arqsp.org.br 

Sergio Franklin 

Reportagem: portaldecampos.com.br e 

camposdojordao.com.br 

Fonte: http://www2.uol.com.br/portaldecampos/chamada176.html  

Acessado em 10 de novembro de 2005. 

 

 

http://www2.uol.com.br/portaldecampos/chamada176.html
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Anexo II - Programação do Evento  

 
SOLENIDADE DE ABERTURA 

 

Data: 17 de outubro de 2005, das 18:00 às 21:00 horas 

Local: Auditório Cláudio Santoro 

 

CONFERÊNCIA 

Una cuestión de identidad: ¿acercamiento o alejamiento entre la teoría y la práctica 

archivísticas? - Antonia Heredia Herrera (Universidad Internacional de Andalucía, Espanha) 

 

Apresentação musical - Coral Madrigal e Orquestra 

Coquetel de confraternização 

 

SESSÕES PLENÁRIAS 

 

PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA - A natureza do conhecimento arquivístico 

Data: 18 de outubro de 2005, das 10:00 às 12:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Princípios arquivísticos: sua (re)definição e seu papel no contexto das novas tecnologias - 

João Vieira (Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Portugal) 

Las fronteras del conocimiento archivístico - José Ramón Cruz Mundet (Universidad Carlos 

III de Madrid, Espanha) 

Cuestiones teóricas relacionadas con la administración de documentos y archivos - Manuel 

Vázquez (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

A Arquivística entre a teoria e a prática - Ana Maria de Almeida Camargo (Universidade de 

São Paulo, Brasil) 

 

SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA - Ensino e aprendizagem 

Data: 19 de outubro de 2005, das 10:00 às 12:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 
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Formación profesional en Archivología en Uruguay - Alicia Casas de Barrán (Universidad de 

la República, Uruguay) 

El Curso sobre Organización y Administración de Archivos Históricos de la OEA en Madrid 

(1973-1992): comentarios luego de dos lustros - Vicenta Cortés Alonso (Archivera del Estado,  

Espanha). 

Realidad y proyección de la enseñanza archivística en Argentina - Anna Szlejcher 

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

La enseñanza de la Archivología dentro de la carrera de Ciencias de la Información: 

¿necesidad paraguaya? ventajas y desventajas de su aplicación - Celso Cabrera González 

(Universidad Nacional de Asunción, Paraguai) 

As dificuldades do trabalho prático em arquivos em confronto com as metodologias ideais 

preconizadas na universidade - Maria Odila Fonseca (Universidade Federal Fluminense, 

Brasil) 

 

TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA - Políticas e práticas 

Data: 20 de outubro de 2005, das 10:00 às 12:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Relação entre as políticas e as práticas arquivísticas - Armando Malheiro da Silva 

(Universidade do Porto, Portugal) 

O Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo e a implementação de política pública de 

gestão documental na administração paulista - Ieda Pimenta Bernardes (Arquivo Público do 

Estado de São Paulo, Brasil) 

Archiveros sin Fronteras, una apuesta por la solidaridad archivística internacional - Ramón 

Alberch i Fugueras (Sistema de Archivos de Catalunya, Espanha) 

Políticas públicas arquivísticas no Mercosul - José Maria Jardim (Universidade Federal 

Fluminense, Brasil) 
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SESSÕES DE COMUNICAÇÕES LIVRES 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES SOBRE A NATUREZA DO CONHECIMENTO 

ARQUIVÍSTICO 

Data: 18 de outubro de 2005, das 14:00 às 16:00 horas e das 18:30 às 20:30 horas 

19 de outubro de 2005, das 14:00 às 16:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Data: 18 de outubro de 2005, das 14:00 às 16:00 horas e das 18:30 às 20:30 horas 

19 de outubro de 2005, das 14:00 às 16:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES SOBRE POLÍTICAS E PRÁTICAS 

Data: 18 de outubro de 2005, das 14:00 às 16:00 horas e das 18:30 às 20:30 horas 

19 de outubro de 2005, das 14:00 às 16:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

EVENTOS PARALELOS 

 

I ENCONTRO DE ARQUIVOS PESSOAIS DO MERCOSUL - coordenação de Maria 

Cecília Ferraz de Castro Cardoso (Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São 

Paulo, Brasil) 

 

PRIMEIRA SESSÃO 

Data: 18 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Panorama dos arquivos pessoais no século XXI: novos atores, novas tipologias, novas 

temáticas - Célia Maria Leite Costa (Fundação Getúlio Vargas, Brasil) 

Arquivos familiares: bases científicas de um modelo e sua aplicação concreta - Armando 

Malheiro da Silva (Universidade do Porto, Portugal) 
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Entre o laboratório, o campo e outros lugares: a Arquivística e os arquivos de cientistas - 

Paulo Roberto Elian dos Santos (Fundação Oswaldo Cruz, Brasil) 

Osman Lins: uma proposta de organização de arquivos de escritores - Marisa Balthazar Soares 

(Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Brasil) 

 

SEGUNDA SESSÃO 

Data: 19 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Acervos privados dos presidentes da República no Brasil: leis e práticas - Danielle Ardaillon 

(Instituto Fernando Henrique Cardoso, Brasil) 

 

A organização dos documentos privados de um homem público: o arquivo Carlos Lacerda - 

Renato Tarciso Barbosa de Sousa (Universidade de Brasília, Brasil) 

Colecciones de poetisas: fuentes primarias para la investigación de la identidad - Mireya 

Calleja (Universidad de la República, Uruguai) 

 

II ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES DE ARQUIVISTAS - coordenação de Eugenio Bustos 

Ruz (Asociación de Archiveros de Chile, Chile) 

Data: 18 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

I ENCONTRO DE DOCUMENTAÇÃO ORAL DO MERCOSUL - coordenação de Yara 

Aun Khoury (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil) 

 

PRIMEIRA SESSÃO - Documentos orais nas políticas de preservação 

Data: 18 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Documentos orales en las políticas de preservación - Ramón Alberch i Fugueras (Sistema de 

Archivos de Catalunya, Espanha) 

Documentos orais: da produção à preservação, uma inquietação presente - Yara Aun Khoury 

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil) 
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Memorias orales del exilio: la dictadura militar argentina - Alejandra Oberti (Memoria 

Abierta, Argentina) 

Tensiones entre globalización cultural y políticas de preservación de los documentos orales en 

Chile - Sonia Montecinos Aguirre (Universidad de Chile, Chile) 

 

SEGUNDA SESSÃO - Perspectivas e desafios no tratamento dos documentos orais 

Data: 19 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Tratamento dos documentos orais no arquivo sonoro da FIOCRUZ - Laurinda Rosa Maciel 

(Fundação Oswaldo Cruz, Brasil) 

Tratamento dos registros orais no arquivo do CPDOC - Verena Alberti (Fundação Getúlio 

Vargas, Brasil) 

Desafios na aplicação da ISAD(G) às coleções de depoimentos orais: a experiência do 

Programa de Documentação Oral do CEDIC/PUC-SP - Simone Silva Fernandes (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, Brasil) 

Perspectivas y desafíos en el tratamiento de los documentos orales en Uruguay - María Laura 

Bermúdez Gallinal (Universidad de la República, Uruguai) 

 

XI ENCONTRO DE ESTUDANTES DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL / IX 

ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ARQUIVOLOGIA - A construção do 

saber arquivístico - coordenação de Rafael Saiani (Universidade Estadual Paulista, Brasil) 

Data: 18 de outubro de 2005, das 16:30 às 20:30 horas, e 19 de outubro, das 14:00 às 18:30 

horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

IV FÓRUM DE DIRETORES DE ARQUIVOS NACIONAIS - coordenação de Jaime 

Antunes da Silva (Arquivo Nacional, Brasil) 

Data: 19 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

V JORNADA DE ARQUIVOS MUNICIPAIS - coordenação de Daíse Apparecida Oliveira 

(Fórum de Dirigentes de Arquivos Municipais, Brasil) 
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Data: 18 de outubro de 2005, das 16:30 às 20:00 horas, e 19 de outubro, das 16:30 às 19:30 

horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

  

PRIMEIRA SESSÃO - Políticas e práticas arquivísticas: gestão territorial e ambiental 

Data: 18 de outubro de 2005, das 16:30 às 20:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Los Archivos de Arquitectura y la gestión del Territorio y el Medio Ambiente - María Luisa 

Conde Villaverde (Archivo General de la Administración, Espanha) 

Políticas e práticas arquivísticas: gestão territorial e ambiental - Marlice Nazareth Soares de 

Azevedo (Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

Políticas e práticas arquivísticas: gestão territorial e ambiental - Laura Lúcia Vieira Ceneviva 

(Conselho do Meio Ambiente de São Paulo, Brasil) 

La gestión territorial y ambiental en las prácticas archivísticas - Júlio A. Viveros Martinez* 

(Archivo Municipal de Asunción, Paraguai) 

Os acervos sobre as edificações da cidade de Belo Horizonte: histórico do recolhimento e 

perspectivas de tratamento - Ivana Denise Parrela e Eise Ferraz Lopasso (Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte, Brasil) 

A gestão territorial e ambiental e o Estatuto das Cidades - Sonia Terezinha Sampaio 

(Arquivos Públicos da Bahia, Brasil) 

 

SEGUNDA SESSÃO - Políticas e práticas arquivísticas municipais e os direitos humanos 

Data: 19 de outubro de 2005, das 16:30 às 19:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Las políticas y las prácticas archivísticas municipales y los derechos humanos en Barcelona - 

Ramón Alberch i Fugueras (Sistema de Archivos de Catalunya, Espanha) 

Políticas y prácticas archivísticas: recuperación patrimonial en la Provincia de Huelva - 

Remedios Rey de las Peñas (Archivo de la Diputación Provincial de Huelva, Espanha) 

Archivos municipales de la República Argentina: situación legal y estado de las prácticas - 

Norma Fenoglio (Universidade Nacional de Córdoba, Argentina) 
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Arquivos municipais e cidadania no Brasil - Antônio Carlos Galdino (Arquivo Municipal de 

Campinas, Brasil) 

O município de Barueri: novo paradigma de gestão pública - Cilene Rodrigues Bittencourt 

(Secretaria da Administração Municipal de Barueri, Brasil) 

Encontros Paulistas sobre Gestão Documental Pública: por uma política municipal de 

arquivos - Camila Brandi de Souza (Arquivo Público do Estado de São Paulo, Brasil) 

 

IV REUNIÃO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS - coordenação de Johanna W. Smit 

(Universidade de São Paulo, Brasil) 

 

PRIMEIRA SESSÃO - O fazer: experiências e tendências 

Data: 18 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

Relato de la III RAU: temas, propuestas y desafíos - Branka María Tanodi (Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina) 

O Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Londrina - Wilmara Rodrigues Calderon 

(Universidade Estadual de Londrina, Brasil) 

O papel da informática no Sistema de Arquivos da USP - SAUSP - Johanna W. Smit 

(Universidade de São Paulo, Brasil) 

O Arquivo da Universidade de Brasília - Eliane Braga de Oliveira (Universidade de Brasília, 

Brasil) 

 

SEGUNDA SESSÃO - O saber: papel da informática nos arquivos universitários 

Data: 19 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

O papel da informática nos arquivos universitários - Neire do Rossio Martins (Universidade 

Estadual de Campinas, Brasil) 

O Sistema de Arquivos da PUC-SP: caminhos para implantação - Viviane Tessitore 

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). 

Archivos universitarios: experiencias y tendencias - César Gutiérrez Muñoz (Pontifícia 

Universidad Católica del Perú, Peru) 
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La informática en los archivos universitarios - Mariela Alvarez Rodríguez (Colômbia) 

Diseño y puesta al día de un archivo universitario: el Archivo General de la UNED - María 

Teresa Valdehita Mayoral (Archivo General de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Espanha) 

 

 

III REUNIÃO DA REDE IBERO-AMERICANA DE ENSINO ARQUIVÍSTICO 

UNIVERSITÁRIO - coordenação de Ana Célia Rodrigues (Universidade Estadual Paulista, 

Brasil) 

 

PRIMEIRA SESSÃO - Ensino e pesquisa em Arquivística 

Data: 18 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

La Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria - Anna Szlejcher 

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

Tesinas elaboradas en la maestría en Archivística en la Universidad Internacional de 

Andalucía - Antonia Heredia Herrera (Universidad Internacional de Andalucía, Espanha) 

 

La maestria en Archivística de la Universidad Carlos III y su relación con la investigación - 

José Ramón Cruz Mundet (Universidad Carlos III de Madrid, Espanha) 

Projetos de ensino à distância - Luiz Cleber Gak (Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil) 

Os cursos de Arquivologia no Brasil - Maria Teresa Navarro de Britto Matos (Universidade 

Federal da Bahia, Brasil) 

O ensino de Arquivologia em Santa Maria e a origem do Congresso do Mercosul -Carlos 

Alessio Rossato (Centro Universitário Franciscano, Brasil) 

 

SEGUNDA SESSÃO - Formação do arquivista no Mercosul 

Data: 19 de outubro de 2005, das 16:30 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 
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A formação do arquivista no Mercosul - José Augusto Chaves Guimarães (Universidade 

Estadual Paulista, Brasil) 

Experiencia de la enseñanza a distancia en Argentina - Susana Palmira Martínez (Instituto 

Superior de Formación Docente y Técnica n. 8, Argentina) 

Experiencias en la enseñanza archivística en Uruguay - María Laura Rosas (Universidad de la 

República, Uruguai) 

Las experiencias en la enseñanza archivística en Argentina - Victor Hugo Arévalo Jordán 

(Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina) 

 

 

REUNIÃO SOBRE ARQUIVOS DA REPRESSÃO - coordenação da Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos (Brasil) 

 

SESSÃO ÚNICA - Arquivos e Ditadura 

Data: 18 de outubro de 2005, das 18:30 às 20:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos (Brasil) 

Memoria Abierta (Argentina) 

Jaime Antunes da Silva (Arquivo Nacional, Brasil) 

 

PAINÉIS 

 

PRIMEIRA SESSÃO - Os projetos Resgate e Reencontro 

Apresentação: Esther Caldas Guimarães Bertoletti (Fundação Biblioteca Nacional, Brasil) e 

Carmen Tereza Coelho Moreno (Fundação Biblioteca Nacional, Brasil) 

Data: 18 de outubro de 2005, das 14:00 às 15:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

SEGUNDA SESSÃO - A construção de uma base comum: normas de descrição e 

terminologia nacionais 

Apresentação: Vitor Manoel Marques da Fonseca (Arquivo Nacional, Brasil) e Vera Lúcia 

Hess de Mello Lopes (Arquivo Nacional, Brasil) 

Data: 18 de outubro de 2005, das 15:00 às 16:00 horas 
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Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

TERCEIRA SESSÃO - Gestão e preservação de documentos digitais 

Apresentação: Carlos Augusto Silva Ditadi (Arquivo Nacional, Brasil) e Margareth da Silva 

(Arquivo Nacional, Brasil) 

Data: 19 de outubro de 2005, das 09:00 às 10:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

QUARTA SESSÃO - Arquivos Audiovisuais: levantamento de questões recorrentes. Por uma 

integração dos países membros do Mercosul 

Apresentação: Clóvis Molinari Júnior (Arquivo Nacional, Brasil) e Mauro Domingues de Sá 

(Arquivo Nacional, Brasil) 

 

Data: 20 de outubro de 2005, das 09:00 às 10:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

WORKSHOP 

 

O PAPEL DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS NO FORTALECIMENTO DO SISTEMA 

NACIONAL DE ARQUIVOS 

Coordenação: Jaime Antunes da Silva (Arquivo Nacional, Brasil) e Marilena Leite Paes 

(Arquivo Nacional, Brasil) 

Participantes: diretores dos arquivos estaduais, representantes da coordenação do Conselho 

Nacional de Arquivos, presidentes das câmaras técnicas e setoriais do Conselho Nacional de 

Arquivos e presidente do Fórum de Dirigentes de Arquivos Municipais 

Data: 17 de outubro de 2005, das 9:00 às 13:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

PÔSTERES 

 

EXPOSIÇÃO DE CARTAZES COM APRESENTAÇÃO CONCISA DE EXPERIÊNCIAS 

Data: 18 e 19 de outubro de 2005, das 14:00 às 18:30 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari 
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MINICURSOS 

 

ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS EMPRESARIAIS - professora Márcia Cristina de 

Carvalho Pazin (Tempo e Memória, Brasil) 

 

Data: 18, 19 e 20 de outubro de 2005, das 8:00 às 10:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

PRESERVAÇÃO DE ACERVOS DIGITAIS: A FRAGILIDADE DO SUPORTE E SEUS 

ELEMENTOS DE PRESERVAÇÃO - professor Humberto Celeste Innarelli (Universidade 

Estadual de Campinas, Brasil) 

Data: 18, 19 e 20 de outubro de 2005, das 8:00 às 10:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS NA PERSPECTIVA DA 

ARQUIVÍSTICA - professor Vanderlei Batista dos Santos (Arquivo da Câmara dos 

Deputados, Brasil) 

Data: 18, 19 e 20 de outubro de 2005, das 8:00 às 10:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

ROL DE LOS ARCHIVOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: ASPECTOS DE 

LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DE CONTENIDOS - professor Victor Hugo 

Arévalo Jordán (Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina) 

Data: 18, 19 e 20 de outubro de 2005, das 8:00 às 10:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 

 

PRESERVAÇÃO DE FOTOGRAFIAS: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E 

RESTAURAÇÃO - professora Zeny Duarte (Universidade Federal da Bahia, Brasil) 

Data: 18, 19 e 20 de outubro de 2005, das 8:00 às 10:00 horas 

Local: Centro de Eventos Arie Yaari - Hotel Leão da Montanha 
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SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO 

Data: 20 de outubro de 2005, das 12:30 às 15:30 horas 

Local: Hotel Leão da Montanha 

 

 

CONFERÊNCIA 

Ações e estratégias dos arquivos nacionais do Mercosul - Jaime Antunes da Silva (Arquivo 

Nacional, Brasil) 

 

Apresentação do Relatório Geral do VI CAM - Heloísa Liberalli Bellotto (Universidade de 

São Paulo, Brasil) 

 

Moções e recomendações 

 

Almoço de confraternização - POR ADESÃO 
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18 DE 
OUTUBRO 

DE 2005  

HORÁRIO ATIVIDADE 

16:30 às 16:50 Abertura 

16:50 às 17:30 

Conferência Inicial: 
"A importância da Diplomática para a construção do 

saber arquivístico" 
Prof. Dr. José Augusto Chaves Guimarães 

(UNESP/Marília) 

17:30 às 17:45 Debate 

17:45 às 18:20 
Início da mesa coordenada para apresentações de 

trabalhos acadêmicos em Arquivologia 
Coordenador: a confirmar 

18:20 às 18:30 Debate 

 

19 DE 
OUTUBRO 

DE 2005 

HORÁRIO ATIVIDADE 

14:00 às 
16:10 

Continuação da mesa coordenada para apresentações 
de trabalhos acadêmicos em Arquivologia 

Coordenador: a confirmar 

16:10 às 
16:30 

Debate 

16:30 às 
16:50 

Intervalo 

16:50 às 
17:30 

Conferência Final: 
"A Reforma Universitária no cone-sul" 

Prof. Dr. Luiz Fernando da Silva (UNESP/Bauru) 

17:30 às 
17:45 

Debate 

17:45 às 
18:30 

Plenária Final do IX EEAM / ENEARQ 2005 

 
OBS: Serão 15 trabalhos ao todo com 10 minutos de apresentação para cada. No primeiro dia 
serão apresentados somente 4 trabalhos, com 10 minutos para discussão ao fim da série de 
apresentações. Os outros 11 serão apresentados no segundo dia, tendo 20 minutos para discussão 
ao fim da série. 
 
Para qualquer tipo de dúvida, sugestão ou crítica: enearq2005@yahoo.com.br. 
 
Fonte: http://www.caauma.cjb.net/  
            http://www.marilia.unesp.br/atividades/eventos/2005/ix_enearq/info.htm  
            http://www.marilia.unesp.br/atividades/eventos/2005/ix_enearq/prog.htm  

Acessado em 09/09/2005 as 18:05hs 
 

mailto:enearq2005@yahoo.com.br
http://www.caauma.cjb.net/
http://www.marilia.unesp.br/atividades/eventos/2005/ix_enearq/info.htm
http://www.marilia.unesp.br/atividades/eventos/2005/ix_enearq/prog.htm
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Anexo III - Lista de Participantes  

 
 

Nome 

Aline Cristina Costa de Arruda 

Allan Rocha Silva 

Aline Souza e Silva 

Ana Lúcia Silva do Carmo 

Anaide Pereira Lopes 

Antônio Carlos F. da Conceição 

Bernardo Carvalho Silva 

Breno Bajo Dutra 

Bruno Carneiro da Silva Barreto 

Bruno Greca da Cunha 

Carolina Martins Bastos 

Cláudia Dias Geraldes 

Cristina Gualberto Cardoso 

Darinka Millarka da Silva Arantes 

Debora Suzana Silva 

Douglas Marques Evangelista 

Egnaldo Alves de Oliveira 

Geile Mariane de A. Padilha 

Jakelline Lopes R. de Sousa 

José Aparecido G. do Sacramento 

Katiuscia Lucilene Santos 

Leandro Rodrigues Pinheiro 

Letícia de C. Capobianco Ribeiro 

Liane Lasmar Correia 

Luanna Braga Cruz 

Marcelo Gregório Botelho 

Márcia Adriana Monteiro de Lima 

Márcio José de Oliveira 

Maria Angélica da Silva 

Maria Juliana da Silva 

Mariana Palis Horta 

Michelle Ribeiro Côrtes 

Paulo Henrique Adorni França 

Paulo Vinícius Sette de L. Mello 

Pricilla Zacarias Rocha 

Renata Marques Rosenberg 

Roseany de Oliveira Melo 
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Samantha Pinto de Araújo 

Sidinei Gadelha Alves 

Suliane Barros Leal 

Thaís Queiroz Borges 

Thiara de Almeida Costa 

Valdeme Daniel Rosa Almeida 

Valquíria Araújo da Cruz 

Vanessa de Souza Pereira 

Veronice Bernardes S. França 
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Anexo IV - Fichas de Inscrição  

 
VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Aline Cristina Costa de Arruda 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Aline de Souza e Silva 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Allan Rocha Silva 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Ana Lúcia da Silva do Carmo 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Anaide Pereira Lopes 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Antônio Carlos Ferreira da Conceição 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Bernardo Carvalho Silva 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: * Breno Bajo Dutra 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo( X )  

incompleto(   ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (    ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 
* Associado da ABARQ – apresentará comprovante de quitação com a anuidade juntamente com a diferença de R$ 

100,00 referente a troca com a aluna Sâmia de Oliveira Holanda, na secretaria da organização do Congresso no dia 

17/10/2005. 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Bruno Greca da Cunha 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Carolina Marins Bastos 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Débora Susana Silva 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Cláudia Dias Geraldes 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Cristina Gualberto Cardoso 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Darinka Millarka da Silva Arantes 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Douglas Marques Evangelista 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Egnaldo Alves de Oliveira 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Geile Mariane de Andrade Padilha 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Jakelline Lopes Rodrigues de Sousa 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: José Aparecido Gomes do Sacramento 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Katiuscia Lucilene Santos 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Leandro Rodrigues Pinheiro 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: * Letícia de Carvalho Capobianco Ribeiro 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo( X )  

incompleto(   ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (   ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 
* Associado da ABARQ – apresentará comprovante de quitação com a anuidade juntamente com a diferença de R$ 

100,00 referente a troca com Cíntia Arantes de Lacerda, na secretaria da organização do Congresso no dia 17/10/2005. 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Liane Lasmar Correia 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Luanna Braga Cruz 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

po de inserção no 

evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Marcelo Gregório Botelho 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

po de inserção no 

evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Márcia Adriana Monteiro de Lima 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Maria Angélica da Silva 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Maria Juliana da Silva 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Mariana Palis Horta 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Michelle Ribeiro Cortes 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Paulo Henrique Adorni França 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Paulo Vinícius Sette de Lima Mello 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Priscilla Zacarias Rocha 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Renata Marques Rosenberg 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Roseany de Oliveira Melo 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Samantha Pinto de Araújo 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Sidinei Gadelha Alves 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Suliane Barros Leal 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Thaís Queiroz Borges  

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

 



 71 

VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Thiara de Almeida Costa 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Valdeme Daniel Rosa Almeida 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília - UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Valquíria Araújo da Cruz 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Vanessa de Sousa Pereira 

Nível de 

formação 

médio 

completo( X )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto(   ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador (   ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (X ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (  ) não ( X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 
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VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO 
(de preenchimento obrigatório para todos os participantes do Congresso, convidados ou não) 

 

Nome por extenso: Veronice Bernardes da Silva França 

Nível de 

formação 

médio 

completo(  )  

incompleto(  ) 

superior 

completo(  )  

incompleto( X ) 

pós-graduado 

completo(  )  

incompleto(  ) 

Instituição em que estuda: Universidade de Brasília – UnB 

Curso: Arquivologia 

 

Tipo de inserção 

no evento 

espectador ( X ) conferencista convidado (  )  

coordenador de sessão (  ) acompanhante (  ) professor de minicurso (  ) 

 

Pretende apresentar comunicação? sim (  ) não (X )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

Pretende freqüentar minicurso como aluno? sim (X ) não (   )  

(em caso afirmativo, preencher ficha específica) 

 

 

 



 76 

 

Anexo VIII - Relatos de Participantes  

 
1) Informativo AAERJ - Número 013 

Informativo oficial da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro  

Ano II – Número XIV - Novembro 2005  

Editorial  

A sexta edição do Congresso de Arquivologia do Mercosul (CAM) foi realizada mês passado, 

na cidade de Campos do Jordão, estado de São Paulo, promovida pela Associação dos 

Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP).  

O evento teve uma grande presença de público. Segundo as informações oficiais da 

organização do Congresso, houve um total de 713 congressistas inscritos, sendo 158 

estudantes de diversas regiões do Brasil.  

Estiveram presentes, congressistas de 10 países diferentes, da América do Sul, América do 

Norte e Europa. Foram representados os seguintes países: Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, México e Espanha.  

O VI CAM teve uma série de sessões plenárias, uma feira de exposições, comunicações livres, 

mini-cursos, encontros estudantis, encontros profissionais temáticos, associativos e 

confraternizações. O Congresso proporcionou, aos participantes uma excelente oportunidade 

de interação entre a comunidade arquivística brasileira e do Mercosul. No ano de 2007, será a 

vez dos arquivistas chilenos realizarem o principal evento da Arquivologia em nosso 

continente.  

VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL - ARQUIVOS: O SABER E 

O FAZER  

Com o tema “Arquivos: O saber e o fazer”, promovido pela Associação dos Arquivistas de 

São Paulo (ARQ-SP) foi realizado de 17 a 20 de outubro, o VI Congresso de Arquivologia do 

Mercosul (CAM). A cidade paulista de Campos do Jordão foi o local do evento, que pela 

segunda vez realizou-se no Brasil. 

As principais atividades paralelas realizadas no VI CAM foram: I Reunião sobre Arquivos e 

Ditaduras, V Jornada de Arquivos Municipais, IV Reunião de Arquivos Universitários, IV 

Fórum de Diretores de Arquivos Nacionais, III Reunião da Rede Ibero-Americana de Ensino 

Arquivístico Universitário, II Encontro de Associações de Arquivistas do Mercosul, I 
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Encontro de Documentação Oral do Mercosul, I Encontro de Arquivos Pessoais do Mercosul 

e o IX Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia.  

Em diversas salas de trabalho, profissionais e estudantes apresentaram comunicações livre e 

promoveram debates sobre os mais variados temas ligados a Arquivologia na região do 

Mercosul. 

 

Fonte: http://www.ndc.uff.br/portaldereferencia/noticias.asp?cod=664  

Acessado em 10 de novembro de 2005. 

 

 

2) FERMO-BARATZ no VI Congresso de Arquivologia do Mercosul 

A parceria FERMO-BARATZ participou ativamente do Congresso de Arquivologia do 

Mercosul realizado em Campos do jordão, de 17 a 20 de outubro. 

Os arquivos, como instrumentos informacionais que são, indispensáveis ao funcionamento eficaz da 

administração, seja no setor público ou no privado, tanto quanto são registros inequívocos da 

memória social, vêm consolidando, nas últimas décadas, um papel importante em todo o mundo. Os 

arquivistas dos países do Mercosul, cientes da importância da união de esforços para o 

aprimoramento da formação de arquivistas e das metodologias da gestão dos documentos, assim 

como da premência de se discutir, em conjunto, os rumos das políticas nacionais de arquivos, desde 

1995 sentiram a necessidade de se reunirem para debaterem questões de interesse comum, 

atualizarem conhecimentos e trocarem experiências. 

Do entendimento entre professores de arquivologia argentinos, das províncias de Córdoba e de Entre 

Rios, e professores brasileiros, de Santa Maria, RS, surgiu a idéia de se estabelecerem estas reuniões 

periódicas entre os arquivistas do Mercosul. Efetivamente, a partir de agosto de 1996, elas vêm-se 

realizando, bienalmente, como congressos de arquivologia do Mercosul, sucessivamente nos quatro 

países, tocando ao Brasil, no corrente ano, sediá-lo, pela segunda vez: o evento é uma continuidade 

dos conclaves já realizados em Paraná-Entre Ríos, na Argentina (1996), em Santa Maria, RS, no 

Brasil (1997), em Montevidéu, no Uruguai (1999), em Assunção, no Paraguai (2001) e em Córdoba, 

na Argentina (2003). Foi acatada por unanimidade pela assembléia na sessão de encerramento do V 

CAM, em Córdoba, a indicação, feita pela representante da ARQ, da cidade de Campos do Jordão 

para sediar o VI CAM. 

O tema proposto para o VI Congresso - Arquivos: o saber e o fazer - procura abranger todas as 

facetas das atividades da instituição arquivo e do profissional arquivista: teoria e metodologia; ensino; 

política e prática. Os desafios da sociedade da informação e do conhecimento com os quais os 

arquivistas se deparam em todas estas áreas do seu "que-fazer" serão analisados, discutidos, 

encaminhando-se e compartindo-se soluções. Para tanto, o Congresso abrigará 3 sessões plenárias, 

conferências, eventos paralelos, mini-cursos, sessões de comunicações livres, painéis e exposições. 

Nestas atividades contar-se-á com categorizados e renomados professores e especialistas dos países 

da América Latina, além dos da Espanha e de Portugal. 

maiores informações obre o evento: http://www.arqsp.org.br/congresso/ 

Álbum de fotos: 

 

http://www.ndc.uff.br/portaldereferencia/noticias.asp?cod=664
http://www.arqsp.org.br/congresso/
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Raimundo Fernández Villaverde 28, 1ª pl. 

28003 Madrid 

Tel.:91 456 03 60 

Fax: 91 533 09 58 

e-mail: informa@baratz.es 

 

Fonte: http://www.fermo.com.br/index-1-fermo-baratz-campos2006.htm  

Acessado em 12 de novembro de 2005. 

 

 

3) VI Congresso de Arquivologia do Mercosul 

Entre os dias 17 e 20 de outubro de 2005, aconteceu em Campos do Jordão/SP, o VI 

Congresso de Arquivologia do Mercosul "Arquivos: o saber e o fazer". 

O Arquivo Central/SIARQ contribuiu com a organização do evento e além disso, apresentou 

algumas de suas experiências dentro da sessão de Comunicações Livres. 

A coordenadora foi convidada para participar da IV Reunião de Arquivos Universitários do 

Mercosul, apresentando a integração entre arquivo e informática na Unicamp, e o analista de 

sistemas para ministrar o curso "Preservação de Acervos Digitais: a fragilidade do suporte e 

seus elementos de preservação". 

 

  

 
 

Comunicações Livres: 

 Ações multidisciplinares para a gestão e a preservação de documentos digitais: experiências 

da Unicamp. Neire do Rossio Martins (SIARQ/Unicamp) e Rozineide Aparecida de Oliveira 

(CCUEC/Unicamp).  

mailto:informa@baratz.es
http://www.fermo.com.br/index-1-fermo-baratz-campos2006.htm
javascript:;
javascript:;
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/gdae_unicamp.pdf
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/gdae_unicamp.pdf
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 Padrões de formatos de documentos digitais adotados pelo Arquivo Permanente do Sistema de 

Arquivos da Unicamp para preservação e acesso. Andressa Cristiani Piconi e Humberto 

Celeste Innarelli (SIARQ/Unicamp).  

 

  

 

 Sistema Eletrônico de Arquivos Históricos da Unicamp. Ema Franzoni (AEL/Unicamp), 

Maria Aparecida Forti (SIARQ/Unicamp) e Maura Regina Garcia (CCUEC/Unicamp). 

Apresentado por: Renata Rocha Campos Arruda (CCUEC/Unicamp), analista envolvida no 

desenvolvimento do sistema.  

 

  

 

 Estudos sobre o Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Campinas. Fábio Rodrigo 

Pinheiro da Silva e Neire do Rossio Martins (SIARQ/Unicamp).  

 

  

 

 Preservação de documentos digitais: metodologia prática para identificação de problemas 

físico nas mídias de CD-ROM e CD-R. Humberto Celeste Innarelli (SIARQ/Unicamp) e 

Paulo Solero (Unicamp).  

 

  

 

 A experiência de elaborar um plano de classificação de atividades e documentos no âmbito 

universitário. Neire do Rossio Martins, Vera Lúcia Nascimento dos Santos e Telma Maria 

Murari (SIARQ/Unicamp).  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.unicamp.br/siarq/destaques/padroes_formatos_docs_digitais.pdf
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/padroes_formatos_docs_digitais.pdf
javascript:;
javascript:;
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/sah.ppt
javascript:;
javascript:;
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/siarq_unicamp.pdf
javascript:;
javascript:;
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/preservacao_docs_digitais.pdf
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/preservacao_docs_digitais.pdf
javascript:;
javascript:;
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/plano_classificacao.pdf
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/plano_classificacao.pdf
javascript:;
javascript:;
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Pôsteres: 

 Exposições Virtuais e Sites Comemorativos: um pouco da história da Universidade de 

Campinas e de suas Unidades. Andressa Cristiani Piconi, Cristina Correia Dias Barbieri e 

Márcia Aparecida Marques Silveira (SIARQ/Unicamp).  

 

  

 
Minicursos: 

 Preservação de Acervos Digitais: a fragilidade do suporte e seus elementos de preservação. 

Humberto Celeste Innarelli (SIARQ/Unicamp).  

 
IV Reunião de Arquivos Universitários: 

 O papel da informática nos arquivos universitários. Neire do Rossio Martins 

(SIARQ/Unicamp).  

 

  

 

 

 

Fonte: http://www.unicamp.br/siarq/destaques/vi_congresso_arquivologia_mercosul.html  

Acessado em 12 de novembro de 2005. 

 

 

4) Diretor do Arquivo Público Maranhense participa de encontro nacional em S. Paulo 

A cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, será sede no período de 17 a 20 de 

outubro do VI Congresso de Arquivologia do Mercosul e do Workshop “O Papel dos 

Arquivos Municipais no fortalecimento do Sistema Nacional de Arquivos”, que acontecerá na 

segunda-feira, 17. O Estado do Maranhão participará, representado por Moisés da Costa Silva, 

Diretor do Arquivo Público do Estado do Maranhão-APEM. 

Durante os 5 dias, representantes de Arquivos Estaduais de todo o país e membros do 

Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, do qual o Apem está inserido, estarão reunidos 

para fazer levantamento de identificação dos Arquivos Municipais formalmente constituídos 

no país, o que permitirá a obtenção de um diagnóstico real da situação dos órgãos, através de 

informações sobre os Arquivos Municipais e Estaduais, previamente repassadas para a 

coordenação do Conarq. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/arquivos_informatica.pdf
javascript:;
javascript:;
http://www.unicamp.br/siarq/destaques/vi_congresso_arquivologia_mercosul.html
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Com sentido de revigorar o Fórum Nacional de Diretores de Arquivos Estaduais, 

mediante atualização de seu estatuto, o workshop servirá ainda para a eleição do presidente do 

Fórum e a elaboração de um plano de trabalho que será desenvolvido, bem como propor, com 

a colaboração dos diretores de arquivos, ações estratégicas para promover a criação e/ou a 

organização dos arquivos municipais, com fim de interiorizar a política nacional de arquivos.    

“Um tema que será de extrema importância para o desenvolvimento dos trabalhos dos 

Arquivos, dentro dessa programação, e diz respeito aos arquivos estaduais no item dos 

programas de interiorização dos arquivos, com a criação de arquivos municipais e 

reorganização dos já existentes”, afirma Moisés Silva. “Outro ponto relevante nesse encontro, 

será a questão sobre a definição de pleno de ação para a implementação das políticas 

municipais de arquivo e fortalecimento das estruturas arquivísticas públicas no país”, ressalta 

o diretor do Apem. 

Durante o workshop será apresentado um balanço sobre a atuação do Fórum Nacional 

de Diretores de Arquivos Públicos Estaduais. Na oportunidade os representantes de Arquivos 

brasileiros terão conhecimento das providências para a revigoração do Fórum, quando serão 

discutidos: estatuto, eleição da Comissão Executiva e elaboração de plano de trabalho para o 

período 2005/2006.  

São Luís, 14/10/2005 

Fonte: Assimp - Secma 

 

Fonte: http://www.maranhao.gov.br/cidadao/noticias.php?Id=3940 

Acessado em 10 de novembro de 2005. 

 

 

http://www.maranhao.gov.br/cidadao/noticias.php?Id=3940
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Anexo IX - Comprovantes de Participação  

 

 
Formando Márcio José ao abraçado com a professora Georgete do CID – UnB no 

Festival das Trutas realizado na noite de 19 de Outubro 

 

 
Da esquerda pra direita os Profa. Da, Prof. André Porto, aluno Paulo Vinícios, Prof. Rogério, Profa. 

Iracema, Profa. Eliane e o formando  Márcio José. Ao Fundo elemento não identificado. 
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Mesa do Enearq da esquerda para direita: Aline (UFES), Gabriela (UnB), José Aparecido (UnB), 

Rafael (Unesp) e Moisés (UFRGS). 

 

 
Desembarque no Turing Brasília no dia 21 de outubro de manhã. 
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1. Geile – 2. Luanna – 3. Liane – 4. Priscila – 5. Carolina – 6. Valdeme – 7. Douglas – 8. Prof. 

Iracema – 9. Cristina – 10. Débora – 11. Dárinka – 12. Márcia e 13. Antonio Carlos. 

 

Fonte: http://www.telaobrasilia.com.br/caarq/enearq.html  

http://www.telaobrasilia.com.br/caarq/enearq.html

