
 
 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Arquivologia (REPARQ) 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove na Sala Guarani do Hotel Bristol 

Umarizal, às 10:00h, na primeira convocação, realizou-se a Assembleia Geral ordinária da 

Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ). Assim, conforme 

reuniões anteriores, havendo quórum para a abertura na primeira convocação, o professor 

Thiago Henrique Bragato Barros, presidente da REPARQ, abriu a assembleia estando ainda 

presentes os demais membros da comissão organizadora, Gilberto Gomes Cândido (vice-

coordenador) e Roberto Lopes dos Santos Junior (Presidente da Comissão Científica), bem 

como os presentes que assinaram a lista de presença anexa a esta ata. As pautas da assembleia 

foram apresentadas para a audiência, a saber: 1) Relatório dos discentes de pós-graduação, 

responsável Camila Schwinden Lehmkuhl: Votação para a escolha de um representante 

discente entre os pares para a coordenação da reunião de discentes de pós-graduação, 

elaboração de lista de e-mail, a qual servirá para o diálogo dos discentes de pós-graduação. 

2) Relatório dos coordenadores de pós-graduação com temáticas arquivísticas, 

coordenador Roberto Lopes dos Santos Júnior: Relata a busca pelo fortalecimento das 

graduações e das pós-graduações em arquivologia, bem como a ampliação de mais 

disciplinas voltada a arquivologia nos programas de pós-graduação que trabalham com 

temáticas arquivísticas. 3) Relatório dos coordenadores dos cursos de arquivologia, 

responsáveis Iane Maria da Silva Batista e Luiz Eduardo Ferreira da Silva: Apresentou-

se a participação dos coordenadores dos cursos de Arquivologia, com apenas três faltas, 

ocorreu apreciações sobre as grades curriculares dos cursos, em que cada coordenador relatou 

as dificuldades frente a sua realidade. Propôs-se ainda, a elaboração de instrumento 

(sistemático e permanente) que vise identificar as demandas dos alunos e seus perfis. Além 

disso, apresentou uma nota elaborada pela Executiva Nacional dos Estudante de 

Arquivologia (ENEA) que expõe a falta de apoio para o Encontro Nacional de Estudantes de 

Arquivologia (ENEARQ), uma vez que, sem o apoio por parte tanto de professores quanto 

por coordenadores, os mesmo não conseguem viabilizar a viagem para o evento onde se irá 

realizar para apresentar os trabalhos. Recomendou-se a publicação das pesquisas dos 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que estão 

ligados a projetos dos professores. Propôs-se ainda, a repensar as distribuições das reuniões 

de coordenadores, com intuito que haja uma vivência entre todos os participantes. 4) Moções: 

apresentados pelos discentes de pós-graduação, contra o Decreto nº 9.991, de 28 de Agosto 

de 2019, que incide sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de 

desenvolvimento. Aprovado. Contra o corte de Bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Aprovado. Contra o programa Future-se apresentado 

pelo Ministério da Educação (MEC). Aprovado. Um Template único para REPARQ e que a 

publicação fique em um único repositório. Aprovado. Eixos temáticos: Pesquisa, Ensino e 



 
 
Extensão: Dimensão do Ensino em Arquivologia; Dimensão da Pesquisa em Arquivologia e 

a Extensão Universitária em Arquivologia, suas variações estariam acomodadas a cada 

temática do evento. Aprovado. Welder Antônio Silva sugeriu que haja a apresentação 

atualizada da pesquisa da Andriele Pachu sobre a análise de domínio da REPARQ para o 

próximo encontro. Aprovado. Recomendou-se uma reunião anterior a assembleia no início 

do evento e uma assembleia ao fim do evento com intuito de que todos possam participar e 

contribuir para com as discussões. Aprovado. Rita de Cassia São Paio de Azevedo: A 

comunidade científica na área de arquivologia, reunida na VI REPARQ, manifesta sua 

preocupação com a soberania digital nacional e a segurança jurídica, tanto para o poder 

público como para o cidadão, caso os dados e documentos públicos custodiados em empresas 

públicas como DATAPREV e SERPRO sejam privatizados. Aprovado. Pensar em um valor 

acessível para participação dos estudantes de graduação como ouvinte. Oficina para os 

docentes em Arquivologia. Congratulações a coordenação do fórum, a organização do evento 

e a pela organização do evento. 5) Proposta: Os graduados em Arquivologia com a pesquisa 

concluída poderão submeter sua pesquisa à REPARQ, desde que, seja um doutor como 

primeiro autor. Aprovado com 25 votos a favor, 02 contra e 0 abstenções. 6) Relato dos 

representantes dos cursos de graduação em arquivologia no Conselho Nacional de 

Arquivo (CONARQ), representante Eliezer Pires da Silva: sobre a Classificação dos 

cursos de Arquivologia, Carta aberta ao CONARQ e Medida Provisória nº 881, de 30 de 

Abril de 2019. Recomendação que no próximo Congresso Brasileiro em Arquivologia (CNA) 

seja prorrogado o mandato do representante em questão, e que somente na próxima 

REPARQ, em 2021, seja realizada a eleição para um novo representante. O envio de uma 

moção para uma nova estruturação do CONARQ. 8) Balanço da diretoria 2018 - 2019: 

trabalhou-se ao longo do período com manifestações, notas, recomendações, atuação política 

junto as entidades das áreas afins a Arquivologia. Proposta apresentada pela coordenação do 

fórum: A coordenação do FEPARQ passará a se organizar por meio de um trio, sendo então, 

Coordenador Geral, Coordenador Executivo e Coordenador Científico. Aprovado por 

unanimidade. 9) Candidaturas a próxima REPARQ: Candidatura única do Rio de Janeiro 

em 2021, organizado pela UNIRIO. Ficou eleita a seguinte composição da coordenação do 

Fórum: Coordenadora Geral: Mariana Lousada (UNIRIO), a UFF se propôs a cooperar para 

com a realização do evento. Coordenador Executivo: Marcia Cristina de Carvalho Pazin 

Vitoriano (UNESP) e Coordenador Científico: Paulo Roberto Elian dos Santos (FioCruz). 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, por mim Gilberto Gomes Cândido, que 

secretariou esta reunião.  

 

Belém (PA), 06 de Setembro de 2019. 

___________________________ 

Thiago Henrique Bragato Barros 

Coordenador do FEPARQ-REPARQ (2018-2019) 

__________________________ 

Gilberto Gomes Cândido 

Vice-coordenador do FEPARQ-REPARQ (2018-2019) 


