
ATA DA PLENARIA FINAL BA V REUNIAO BRASILEIRA BE ENSINO E

PESQUISA EM ARQIJIVOLOGLA (V REPARQ)

1 Aos dez dias do més de novembro de dois mil e dezessete, realizou-se, na sala 1.000 do
2 edificio da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais
3 (UFMG), na cidade dc Belo Horizonte, a plenária fmal da V Reunião Brasileira de
4 Ensino e Pesquisa em Arquivologia (V REPARQ), presidida por Welder Antonio Silva,

professor do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais e
6 coordenador do Forum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, e secretariada
7 por José Francisco Guelfi Campos, professor do curso de Arquivologia da Universidade
8 Federal de Minas Gerais, com a presenca de: Ivana Denise Parrela (UFMG), Roberta
9 Pinto Medeiros (FURG), Maria Meriane Vieira Rocha (UFPB), Claudia Lacombe
10 Rocha (Arquivo Nacional), Rosely Curi Rondinelli (FCRB), Cynthia Roncaglio (UnB),
11 Angelica Marques (UnB), Evelin Mintegui (FURG), Wagner Ramos Ridoiphi
12 (PPGARQ/UNIRIO), Juliana Sabino Simonato (UFES), Eliezer Pires da Silva
13 (UNIRIO), Cintia Aparecida Chagas Arreguy (UFMG), Esmeralda Porfirio de Sales
14 (UEPB), Rosa Zuleide Lima de Brito (UFPB), Maria Teresa Navarro de Britto Matos
15 (UFBA), Adalson de Oliveira Nascimento (UFMG), Renato Pinto Venàncio (UFMG),
16 Carla Mara da Silva Silva (UFAM), Marcieli Brondani de Souza (UFAM), Marilda
17 Martins Coelho (UNIRIO), José Antonio Pereira do Nascimento (UNIRIO/Petrobrás),
18 Celia Schneider (UFMG), André Malverdes (IJFES), Eduardo Diniz dos Santos (UFV),
19 Daniel Flores (UFSM), Sérgio R. da S. Rodrigues (UFSM), Francisco José Aragao
20 Pedroza Cunha (UFBA), Suellen Alves de Melo (UFMG), Suzana Cristina de Oliveira
21 da Cruz (UFMG), Yara Sane (UFMG), Roberto Lopes dos Santos Junior (UFPA),
22 Matheus Costa de Oliveira e Souza (UFMG), Aidrin Sales (UFMG), Eric Rodrigues
23 (Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais), Flávio Leal da Silva (UNIRIO),
24 Eliandro dos Santos Costa (UEL), Thiago Henrique Bragato Barros (IJFPA), Valéria
25 Raquel Bertotti (UFRGS). 0 presidente da plenária final abriu os trabalhos agradecendo
26 a presenca dos participantes e lendo a pauta da sessäo que consistiu nos seguintes
27 pontos: I) aprovaçâo das atas das ReuniOes do FOrum Nacional de Ensino e Pesquisa
28 em Arquivologia; 2) apuracAo dos votos para o cargo de representante dos cursos de
29 Arquivologia junto ao Consellio Nacional de Arquivos; 3) leitura, discussão e votacäo
30 das moçOes encaminhadas pelos participantes; 4) amincio das candidaturas das
31 instituiçOes interessadas em sediar a VI Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em
32 Arquivoiogia; 5) eleiçâo da sede da VI Reuniao Brasileira de Ensino e Pesquisa em
33 Arquivologia. Tendo concluido a leitura da pauta, o presidente da sessão convidou a
34 professora Valéria Raquel Bertotti a apresentar e icr as atas da Reuniâo do FOrum
35 Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, realizadas em Fortaleza (CE), nos dias
36 18 e 19 de outubro de 2016, como evento paralelo ao VII Congresso Nacional de
37 Arquivologia. No ensejo das discussOes motivadas pela leitura das atas, os presentes
38 manifestaram apreenso corn relacão a custOdia e ao compartilhamento dos documentos
39 gerados em cada ediçAo do evento, sugerindo que as instituicOes responsáveis pela
40 promocão de cada edicAo fiquem responsáveis pela custódia dos originais e pela
41 disponibilizaçao de cópias digitalizadas a serem utilizadas pelos organizadores da
42 próxima ediçao. Após consideraçOes feitas pelos presentes, as atas foram aprovadas
43 por unanimidade. Em seguida, o presidente da sessâo convidou Eveiin Melo Mintegui,
44 Roberta Pinto Medeiros e Valéria Raquel Bertotti para divulgar o resultado da consulta



45 realizada aos colegiados dos cursos de Arquivologia corn vistas a eleição do
46 representante dos cursos de Arquivologia junto ao Conseiho Nacional de Arquivos.
47 Roberta Medeiros relatou os antecedentes e as circunstãncias da elaboraçâo da proposta
48 de regulamento, resumiu as discussOes realizadas no ãmbito do Forum de Ensino e
49 Pesquisa para aprovacão do regulamento e esclareceu questOes relativas ao andamento
50 do processo eleitoral. Por firn, procedeu a leitura da Ata da Terceira ReuniAo da
51 Comissäo Eleitoral de Representantes do Conseiho Nacional de Arquivos, da qual
52 constava a apuracão dos votos, resultando na eleicao de Eliezer Pires da Silva, professor
53 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o qua! obteve 8 votos, como
54 representante titular, e da segunda candidata rnais votada, Esmeralda Porfirio de Sales,
55 professora da Universidade Estadual da Paraiba, a qua! obteve 1 voto, como
56 representante suplente. A Comissão Eleitoral entregou as atas de suas reuniOes ao
57 presidente da sessâo. Evelin Mintegui colocou em debate a necessidade de refletir sobre
58 o processo eleitoral, de modo a defmir se os procedimentos adotados nesta ocasião seräo
59 mantidos em eleiçOes futuras. Valéria Bertotti ponderou que o processo eleitoral ocorreu
60 de forma positiva e aventou a possibilidade de utilizar o Forum Nacional de Ensino e
61 Pesquisa em Arquivoiogia para a discussão a respeito do aperfeiçoamento do processo e
62 de seu regulamento. 0 presidente da sessão convidou Cintia Aparecida Chagas Arreguy,
63 professora da Universidade Federal de Minas Gerais e atual representante dos cursos de
64 Arquivologia junto ao Conselho Nacional de Arquivos, para relatar as suas atividades
65 no perlodo em que ocupou o cargo. Eliezer Pires da Silva, representante eleito,
66 manifestou seus agradecimentos a comunidade de professores e reforcou os
67 comprornissos assumidos na carta de intencOes que destinou aos colegiados dos cursos
68 de Arquivologia durante o processo eleitoral. Esmeralda Porfirio de Sales agradeceu o
69 voto recebido e manifestou seu apoio ao representante eleito. Em seguida, o presidente
70 da sessâo deu inIcio a apresentacâo das vinte e cinco mocôes ernitidas pelos
71 participantes do evento, que foram recebidas e coligidas pelo secretário da plenária
72 final. 0 secretário da sessão procedeu, entAo, a leitura das mesmas. 1) Mocao
73 encaminhada por Welder Antonio Silva: "Que a avaliaçao de trabaihos para os Prêmios
74 REPARQ de Pesquisa em Arquivologia (mestrado e doutorado) e de meihor artigo
75 proveniente de trabaihos de conclusão de curso de graduaçao seja anual, realizando-se a
76 entrega dos diplomas de premiacAo referentes aos dois anos em cada edicäo da
77 REPARQ." Valéria Bertotti sugeriu que a divulgacão do resultado da avaliação anual
78 seja feita na reunião anual do FOrum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia,
79 realizada nas ediçoes do Congresso Nacional de Arquivologia. Em face das discussOes
80 ocorridas, o autor resolveu retirar a moçâo e substitul-la pela seguinte: "Designacão
81 de duas comissOes para avaliacão anual dos trabaihos e manutençâo da realizacào da
82 premiacAo em cada ediçao da REPARQ.", a qual foi aprovada. 2) MocAo encarninhada
83 por Welder Antonio Silva: "Que no Prêmio REPARQ de Pesquisa em Arquivologia
84 (mestrado e doutorado), além da premiacão para o primeiro lugar, tarnbém sejam
85 concedidas mençOes honrosas em cada categoria.", a qual foi aprovada. 3) Moção
86 encaminhada por Welder AntOnio Silva: "Realizacao da Reunião do FOrum Nacional de
87 Ensino e Pesquisa em Arquivologia como evento paralelo do Congresso Nacional de
88 Arquivologia, a ser realizado em João Pessoa, entre os dias 8 e 11 de outubro de 2018.",
89 aprovada. 4) MoçAo encaminhada por Welder Antonio Silva: "Realizacão de urn censo
90 ou declaraçao de inscrição dos integrantes do FOrum Nacional de Ensino e Pesquisa em
91 Arquivologia.", aprovada. 5) Mocâo encaminhada por Maria Celina Soares de Mello e
92 Silva: "Que a REPARQ abrigue a JniciacAo Cientifica corn espaco para os trabaihos de
93 conclusäo de cursos de alunos de graduacâo, corn o objetivo de estimulá-los e integrá-
94 los a pesquisa, reconhecendo nos egressos da graduacào potencial para a pOs-graduação,



95 podendo ser no fonnato de poster, reunião ou outro." Os presentes discutirarn a
96 proposta, não chegando a conclusão a respeito de sua aprovacAo, razão pela qual
97 optaram por manifestar os seguintes encaminhamentos: considerar apenas trabaihos de
98 iniciacão cientIfica concluIdos; o formato de submissOes para trabaihos deste tipo
99 deverá ser apenas "poster"; os trabaihos de alunos de graduaçâo nâo devem ser

100 publicados nos anais ou livro da Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em
101 Arquivologia; deve-se realizar estudo a respeito da cobranca de taxas de inscriçäo para
102 as próximas ediçOes da Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia. 6)
103 MoçAo encaminhada por Maria Celina Soares de Mello e Silva: "Que o Encontro de
104 Coordenadores de POs-GraduaçAo corn Temáticas Arquivisticas se tome atividade fixa
105 na prograrnaçâo da REPARQ.", aprovada. 7) Mocão encaminhada por Wagner
106 Ridolphi: "Os participantes da V Reunião Brasileira de Pesquisa e Ensino ern
107 Arquivologia (Reparq) vêm a püblico repudiar o Projeto de Lei n° 7.920/2017 (antigo
108 PLS 146/2007), que prevê a eliminacâo de docurnentos püblicos após digitalização,
109 legalizando a destruicäo indiscriminada de documentos originais e manifestam endosso
110 ao movimento "Queima de Arquivo Não!". Entendemos que por contrariar princIpios
111 arquivisticos, ameacar a transparência e os docurnentos pübiicos, fontes de prova e da
112 memória, o referido PL e o projeto apensado a este, o PL 6.965/2002, devem ser
113 arquivados.", aprovada. 8) Mocão encaminhada pelos participantes do Encontro de
114 Coordenadores de Grupos de Pesquisa: "No Encontro de Coordenadores de Grupos de
115 Pesquisa em Arquivologia, ocorrido em 9 de novembro de 2017, os membros, ilderes e
116 vice-lIderes presentes propuseram a criacão do "Forum de Grupos de Pesquisa corn
117 temáticas arquivIsticas". Este forum deverá funcionar como urn espaco para os grupos
118 Se conhecerem e dialogarem, a partir do qual poderá ser criada uma rede para estes
119 grupos.", aprovada, corn alteração, na seguinte forma: "No Encontro de
120 Coordenadores de Grupos de Pesquisa em Arquivologia, ocorrido em 9 de novembro de
121 2017, os membros, Ilderes e vice-lideres presentes propuseram a criaçäo do "Forum
122 Virtual Ternporário de Discussão dos Grupos de Pesquisa corn Temáticas
123 ArquivIsticas". Este forum deverá funcionar corno urn espaco para os grupos se
124 conhecerem e dialogarem, a partir do qual poderá ser criada uma rede para estes
125 grupos." 9) Moção encaminhada pelos participantes do Encontro de Coordenadores de
126 Grupos de Pesquisa: "Que a REPARQ passe a acontecer no primeiro semestre e não no
127 segundo, quando geralmente são realizados muitos eventos.", aprovada. 10) Moção
128 encaminhada pelos participantes do Encontro de Coordenadores de Grupos de Pesquisa:
129 "Incluir as pesquisas de iniciação cientIfica nas prOxirnas ediçOes.", desconsiderada
130 pelos presentes por coincidir corn o teor da moção nümero 5. 11) MocAo encaminhada
131 pelos participantes do Encontro de Coordenadores de Grupos de Pesquisa: "Incentivar a
132 aproximacAo da Arquivologia brasileira corn a America Latina, corn pesquisadores e
133 cursos da região.", aprovada. 12) Mocào encaminhada por Angelica Marques, Cynthia
134 Rocaglio, Natalia Tognoli, Thiago Barros: "A partir das temáticas de pesquisa propostas
135 por Jardim (2012) e Couture, Martineau e Ducharme (1999), sugerimos a criacAo de
136 uma agenda de pesquisa corn as temáticas mais relevantes para a Arquivologia na
137 contemporaneidade.", aprovada, corn alteraçao, na seguinte forma: "Proposição de
138 nina agenda de pesquisa corn as temáticas mais relevantes para a Arquivologia na
139 contemporaneidade." 13) Mocão encaminhada por Cynthia Rocaglio e Francisco
140 Pedroza: "Haja vista que em todas as REPARQs tern se refletido sobre a relevância de
141 urn consenso terminolOgico na area que pode contribuir tanto para o fortalecimento
142 teOrico e metodológico quanto para as atividades práticas realizadas pe!os profissionais
143 de arquivo em diferentes instituiçOes, considera-se relevante a realização de urn
144 seminário permanente em que sejarn abordados os princIpios, conceitos, funçoes e



145 métodos da Arquivologia, a fim de aprofundar o debate e a busca de urn consenso
146 terminológico no âmbito da Arquivologia brasileira.", que após debate entre os
147 presentes foi retirada pelos autores. 14) Mocao encaminhada por Cynthia Rocaglio:
148 "Criação - ainda nesta ediçao da REPARQ - de urna comissAo ou grupo de trabatho
149 para sisternatizar, num primeiro momento, o levantarnento da producâo cientIfica corn
150 temática arquivIstica (dissertacôes e teses) realizada no âmbito dos programas de p6s-
151 graduacao das instituicôes de ensino superior que tenham o curso de graduacão em
152 Arquivologia, cujos resultados deverAo ser apresentados na próxima REPARQ.",
153 aprovada, corn alteracäo, na seguinte forma: "Criacão de uma cornissâo ou grupo de
154 trabalho para sisternatizar, nurn primeiro momento, o levantamento da producâo
155 cientifica corn temática arquivIstica (dissertacOes e teses) realizada no âmbito dos
156 prograrnas de pos-graduacao das instituicOes de ensino superior que tenham o curso de
157 graduacão em Arquivologia, cujos resultados deverâo ser apresentados na próxima
158 REPARQ." 15) Mocâo encarninhada por Rosale de Mattos Souza: "Apresentar
159 propostas a CAPES e ao CNPq sobre mudança nas tabelas de conhecimento, a fun de
160 que a Arquivologia saia da subordinacão da Ciéncia da Informacao, pois se trata muito
161 mais de uma questâo politica do que episternológica. Temos que adquirir autonomia
162 como area de conhecimento.", aprovada corn o seguinte encarninharnento: criacão de
163 urn grupo de trabaiho encarregado do levantarnento das tabelas de areas da CAPES e do
164 CNPq para verificar a razâo de não terem sido feitas as mudanças indicadas em 2005.
165 Daniel Flores, F!ávio Lea!, Renato Venâncio e Angélica Marques foram indicados para
166 compor o referido grupo de trabaiho. 16) MocAo encaminhada por Brenda Couto de
167 Brito Rocco: "Resgatar a criacAo do repositório de registros documentais das
168 REPARQs, sugerido na reuniAo ocorrida em 2016 no CNA, no Ceará", rejeitada e
169 substituida, por detiberação dos presentes, na seguinte forma: "Cada promotor da
170 REPARQ deverá ser responsável pela custódia dos documentos originais produzidos
171 pela REPARQ e pelo FEPARQ, devendo disponibilizar cópias digitalizadas aos
172 membros do FEPARQ." 17) Moçäo encaminhada por Brenda Couto de Brito Rocco:
173 "Incentivar que haja mais mesas sobre ensino. Foi rica a troca de informacoes nessa
174 mesa. Porém deve ser dividida, uma de experiências de sala de aula e didática e outra
175 sobre currIculos.", aprovada. 18) Moçäo encaniinhada por Brenda Couto de Brito
176 Rocco: "Que sejarn publicados os artigos resultantes das monografias publicadas.",
177 rejeitada após debate entre os presentes. 19) MocAo encaminhada por Brenda Couto de
178 Brito Rocco: "Que a reunião de Coordenadores de curso seja urn pré-evento,
179 acontecendo urn dia antes da abertura ou no dia da abertura, mas na parte da manhã e
180 tarde, possibilitando aos coordenadores participarem das mesas da REPARQ.",
181 rejeitada. 20) Moção encaminhada por Marilda Coelho e José Antonio Nascimento:
182 "Que a Comissão Organizadora da Reparq entre em contato corn a ABNT CB 14 -
183 Informaçao e Documentacão - Comissão de Estudos de Gestäo de Documentos
184 ArquivIsticos, para viabilizar a participacào dos docentes dos cursos de Arquivologia
185 nas reuniôes do Grupo de Trabaiho da Comissão que está traduzindo as normas ISO da
186 area de GestAo de Documentos, discutindo e estabelecendo, por consenso, regras e
187 diretrizes para o referido assunto.", rejeitada. 21) Moção encaminhada por Welder
188 Antonio Silva e Eliezer Pires da Silva: "Que o próxirno coordenador do Feparq
189 viabilize, a partir do Forum, a elaboraçâo do regimento da Reparq, considerando a
190 cultura académica e cientIfica estabelecida no conjunto das edicOes do evento.",
191 aprovada. 22) Moção encarninhada por Eric Rodrigues: "Manifestacao de apoio a
192 efetivacAo do curso técnico de arquivo a distãncia do Instituto Federal do Sudeste de
193 Minas Gerais", que após discussão foi aprovada, corn alteracäo, na seguinte forma:
194 "Consultar o Conarq a respeito da efetivação do curso técnico em arquivo do Instituto1I,Nii - I
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195 Federal do Sudeste de Minas Gerais." 23) Mocao encaminhada por Eliezer Pires da
196 Silva: "A comunidade de docentes, pesquisadores e alunos de graduacAo e p6s-
197 graduacao em Arquivologia, reunidos na V REPARQ, vem manifestar sua preocupacâo
198 corn Os rumos do Arquivo Nacional, principal instituicâo arquivistica do pals, e
199 defender a mocâo aprovada no I Cnarq, em 2011, que trata da implementacAo de
200 critérios democráticos para a escolha de seu diretor geral, na forma de charnada piblica
201 de interessados a ocupantes do cargo.", aprovada. 24) Moçâo encarninhada por Eliezer
202 Pires da Silva: "Mocào de louvor a Welder Silva pelos trabathos a frente da
203 coordenacäo do Forum e da REPARQ.", aprovada. 25) Moçao encaminhada por
204 Welder Antonio da Silva: "Agradecimento a ECI, seus docentes e servidores pelo
205 empetho na realizaçao desta REPARQ.", aprovada. Em seguida, o presidente da
206 sessâo leu as propostas de candidatura para sede da VI REPARQ, sendo urna
207 encarninhada pela Universidade Federal Fluminense e outra pela Universidade Federal
208 do Pará. Roberto Lopes, professor do curso de Arquivologia da Universidade Federal do
209 Pará, defendeu formalmente a candidatura de sua Universidade, em nome do professor
210 Thiago Henrique Bragato Barros, diretor da Faculdade de Arquivoiogia da Universidade
211 Federal do Pará. Nenhurn representante da Universidade Federal Fluminense
212 encontrava-se presente para defender a candidatura. Na sequência, procedeu-se a
213 votação, tendo a Universidade Federal do Pará recebido vinte votos e a Universidade
214 Federal Fluminense recebido urn voto. A Universidade Federal do Pará foi eleita a sede
215 da VI Reuniào Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia e o professor Thiago
216 Henrique Bragato Barros indicado para a coordenaçao da VI Reunião Brasileira de
217 Ensino e Pesquisa em Arquivologia e do FOrum Nacional de Ensino e Pesquisa em
218 Arquivologia. Contemplados todos os itens da pauta, o presidente da sessão agradeceu a
219 presenca de todos, bern como o apoio recebido pela comunidade arquivistica para a
220 realizaçao da V REPARQ e para a conduçAo das atividades no ãrnbito do Forum
221 Nacional de Ensino e Pesquisa. Encerrada a plenária, eu, José Francisco Guelfi Campos,
222	 secretário da plenária final, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelo presidente da
223 sessão, professor Welder Antonio Silva.

LkJLQd 
)6nioWeldq 	 Silva

Presidente da Plenária Final da V REPARQ

José Fncisco Gu4li Campos
Secretário da Plenária Final da V REPARQ
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