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Resumo: Apresenta o Relatório do Primeiro Seminário do Núcleo de Pesquisas
e Estudos em Arquivos Contemporâneos e Instituto de Pesquisas Biblion,
realizado em Florianópolis, de 25 a 28 de junho de 2012, com a temática
Segurança em Arquivos. Contou com a participação de docentes e discentes do
Curso de Graduação em Arquivologia da Universidade Federal de Santa
Catarina. Proporcionou a reflexão dos envolvidos com a segurança e
preservação de acervos.
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1 INTRODUÇÃO
O “Núcleo de Pesquisas e Estudos em Arquivos
Contemporâneos” realizou, de 25 a 28 de junho de 2012,
seminário para discutir Segurança em Arquivos. Estavam
presentes no evento alunos do curso de graduação em
Arquivologia, professores do Departamento de Ciência da
Informação e profissionais arquivistas.
O professor Dr. Carlos Eduardo dos Reis, do Departamento
de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realizou a
apresentação da palestra do primeiro dia do Seminário (25/06).
Primeiramente, o professor apresentou o grupo de pesquisa que
promove o evento e convidou os professores Eliana Maria dos
Santos Bahia Jacintho, Gleisy Fachin, Marcos Freire Montysuma,
Ursula Blattmann, Adilson Luiz Pinto, juntamente com a
responsável pelo Arquivo Central da UFSC, Ezmir Dippe Elias e
o palestrante João Luiz Menezes (Arquivista na Universidade
Federal de Goiás) para comporem a mesa.
Passada a palavra a cada um dos componentes, o professor
Dr. Carlos Eduardo dos Reis apresentou o convidado e palestrante
João Luiz Menezes, arquivista, que atua no Arquivo da
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Universidade Federal de Goiás e desenvolve pesquisa de
doutorado na Universidad de Salamanca (Espanha) no Curso de
"Metodología y Líneas de Investigación en Biblioteconomía y
Documentación", na área de segurança em ambientes de arquivo.
2 SEGURANÇA DOS ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS
Na palestra intitulada “A segurança dos arquivos
universitários e a missão institucional”, o palestrante
contextualizou a realidade das instituições federais de ensino
superior (IFES) em relação à documentação, que tem aumentado
em consequência do crescimento dos cursos oferecidos e da
qualificação do corpo técnico e docente. Focalizou alguns pontos,
como: Relação entre arquivos e a missão das IFES, vinculada à
história das universidades federais no Brasil; qual a constituição
do patrimônio arquivístico universitário: memória da instituição,
documentos de gestão, registro, produção intelectual.
Pontuou que a segurança em arquivos visa tanto à
preservação do patrimônio documental quanto ao físico e das
pessoas.
Apresentou conceitos básicos de arquivo, documento de
arquivo, informação e informação arquivística. Também
caracterizou a informação arquivística universitária e seu valor; a
função, importância e os objetivos do arquivos universitário; a
segurança documental, seu conceito e os riscos e ações de
segurança, elencando os agentes.
Concluiu sua apresentação apontando a necessidade da
discussão da gestão documental dos arquivos dentro das
universidades.
Após a palestra, o professor Carlos Eduardo dos Reis abriu
a discussão para a participação dos outros componentes da mesa.
As falas iniciaram pela responsável pelo Arquivo Central da
UFSC, Ezmir Dippe Elias, que apontou o fato de o Arquivo
Central estar reivindicando espaço físico junto à administração da
universidade e que esta é uma luta constante. Também propôs
para sua equipe repensar os itens de segurança do arquivo e
realizar um diagnóstico da situação, a partir dos agentes
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apresentados pelo palestrante.
A professora Ursula Blattmann ressaltou a importância das
discussões institucionais em torno dos arquivos, apontando,
também, a necessidade do registro das ações realizados, como
esse seminário.
A professora Eliana M. dos Santos Bahia Jacintho
apresentou o projeto que desenvolve na disciplina Conservação e
Restauração do Acervo Claudir Silveira, no município da Palhoça
em Santa Catarina.
O professor Dr. Adilson Luiz Pinto estabeleceu uma relação
da Arquivometria com as informações apontadas pelo arquivista
João Luiz Menezes, tratando a mensuração dos fundos
documentais.
Após os apontamentos dos convidados, a discussão foi
encerrada com considerações do arquivista João Luiz Menezes,
ressaltando a necessidade de os arquivistas participarem das
decisões com os gestores.
3 CURSO POLÍTICAS DE SEGURANÇA
No dia 25 de junho, no período vespertino, ocorreu a
realização do “Curso Políticas de Segurança em arquivos
universitários”, ministrado pelo arquivista João Luiz Menezes, no
Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos do
Curso de Graduação em Arquivologia, localizado no Prédio D, 2º
andar, sala 4, no Centro de Ciências da Educação da UFSC.
Dia 26/08/2012 - Na parte da manhã foi realizada a visita
técnica – prática de Segurança do Arquivo – Arquivo Histórico
Oswaldo Rodrigues Cabral do município de Florianópolis – com
a participação dos alunos do curso de Graduação em Arquivologia
– UFSC.
No período vespertino, foi realizada a exposição do Acervo
– Perfil de um arquivo, traços de um leitor: Estudos sobre o
acervo do historiador Claudir Silveira, no Laboratório de
Conservação e Restauração de Documentos do Curso de
Graduação em Arquivologia, localizado no Prédio D, 2º andar,
sala 4, no Centro de Ciências da Educação da UFSC.
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Paralelamente, houve a segunda edição do “Curso Políticas
de Segurança em arquivos universitários”, ministrado pelo
arquivista João Luiz Menezes, no respectivo local.
4 PESQUISAS EM ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS
No terceiro dia do evento, 27 de junho, no período
matutino, os membros do “Núcleo de Pesquisas e Estudos em
Arquivos Contemporâneos” apresentaram as atividades e
pesquisas desenvolvidas.
A professora Eliana Bahia, líder do grupo, o apresentou,
seus objetivos, componentes e estrutura física.
A professora Luciane Vital apresentou suas áreas de
interesse, relacionadas |à Descrição Arquivística, e compartilhou
sua participação no XVII Congresso Brasileiro de Arquivologia.
A professora Ursula Blattmann apontou a necessidade da
atualização constante do currículo lattes e apresentou a página do
grupo no CNPq. Respondeu dúvidas sobre a forma de
funcionamento do grupo, seus objetivos e linhas de pesquisa.
A professora Eva Cristina Leite da Silva, também líder do
grupo, frisou a necessidade da integração dos professores do
núcleo de pesquisa, buscando compartilhar experiências e avançar
nas discussões teóricas e práticas.
A professora Graziela Medeiros apresentou suas áreas de
interesse de pesquisa, relacionadas à disciplina Classificação
Arquivística, que ministra no curso de Arquivologia.
A profissional Ezmir Dippe Elias ressaltou as possibilidades
de o Arquivo Central da UFSC servir de base para o
desenvolvimento de pesquisas científicas. A aluna do mestrado
Juliana Fachin apresentou sua trajetória de pesquisa, desde a
graduação, trabalhando com a Gestão Eletrônica de Documentos.
E, atualmente, na pesquisa de mestrado orientanda pela professora
Úrsula Blattmann, pesquisando sobre certificação digital.
A professora Eliana Bahia apresentou o Acervo Claudir
Silveira (história, objetivo, localização etc.), trabalhado na
disciplina Preservação e Conservação de Documentos.
Para finalizar, o arquivista João Luiz Menezes tratou do
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software
livre
ICA-AtoM
(http://acervo.cidarq.ufg.br/index.php/about)
utilizado
na
descrição arquivística na UFG e disponível no site
www.cidarq.ufg.br. Cabe destacar que o ICA-AtoM é projeto
colaborativo internacional
(https://www.icaatom.org/about/#partners ) com a missão de prover a comunidade
arquivística internacional com um software aplicativo gratuito e
de código-fonte aberto para gerenciamento de descrição
arquivística, em conformidade com os padrões do Conselho
Internacional de Arquivos (ICA).
Ao finalizar o evento, foram feitos convites aos
profissionais presentes para comporem o grupo de pesquisa.
5 REUNIÃO DO CONSELHO E COMISSÃO EDITORIAL
DA REVISTA ÁGORA
No período vespertino houve a reunião do Conselho e
Comissão Editorial da Revista Ágora.
A reunião objetivou congregar os membros para a troca de
opiniões e traçar as mudanças da revista e delineamento das
normas editoriais, diagramação, capas e logos a serem otimizados
na versão eletrônica.
Apresentou-se o projeto de digitalização da revista e dos
Encontros Catarinenses de Arquivos, disponibilizados na Internet.
Em seguida, Diego Abadan, bibliotecário e arquiteto da
informação, mostrou as condições tecnológicas da revista Ágora,
hospedada
na
Internet
desde
2011,
em
http://agora.emnuvens.com.br/ra, pela empresa Periódicos em
Nuvens
(http://periodicos.emnuvens.com.br/).
Apresentou
estatísticas de acesso e demais recursos do SEER/OJS, pronto
para uso pela instituição, disponível via Internet 24h por dia, 7
dias por semana, manutenção por uma equipe especializada,
atualização para novas versões do software, cópias de segurança
(backup) diárias, e suporte técnico em relação a problemas.
A reunião foi concluída com o agendamento do lançamento
da próxima edição para o dia 27 de agosto de 2012, com a
previsão da realização da aula magna no Curso de Arquivologia.
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6 VISITA TÉCNICA ARQUIVO CENTRAL
No dia 28 de junho, foram realizadas visitas técnicas na
Divisão de Arquivo Central da Universidade Federal de Santa
Catarina em seu endereço físico.
Apresentou-se a estrutura institucional do Arquivo Central
pelo organograma da UFSC. Informações adicionais estão
disponíveis no site <http://arquivocentral.ufsc.br/>.
A visita proporcionou conhecer a estrutura do arquivo, sua
equipe de colaboradores, tecnologias e instalações.
7 CONCLUSÕES
Ao promover o Seminário de Segurança de Arquivos pelos
Núcleo de Pesquisa e Estudos em Arquivos Contemporâneos e
Instituto de Pesquisas Biblion, possibilitou-se a troca de
experiências e a ampliação das relações dos acadêmicos com a
sociedade e o mercado de trabalho, além de abordar temas de
relevância na área de segurança no cenário internacional.
Discutir na universidade assuntos como segurança de
arquivos, conservação e preservação proporciona aos
participantes condições de estimular a reflexão crítica referente às
práticas em conexão com conteúdos teóricos.
Espera-se que eventos desta natureza sejam cada vez mais
presentes na formação profissional dos arquivistas.
SAFETY IN ARCHIVES WORKSHOP REPORT
Abstract: Presents the Report of the First Seminar of the Núcleo de Pesquisas e
Estudos em Arquivos Contemporâneos e Instituto de Pesquisas Biblion, held in
Florianópolis, between June 25-28, 2012 with the theme Safety in Archives.
With the participation of professors and students of the Undergraduate Course
Archival Science, Federal University of Santa Catarina. Provided the reflection
of those involved with the safety and preservation of collections.
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