
III REUNIÃO DE ENSINO E PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA – REPARQ
        Perfil, Evolução e Perspectivas do Ensino e da Pesquisa em Arquivologia no Brasil

RECOMENDAÇÕES E MOÇÕES

Entre os dias 16 a 18 de outubro de 2013, realizou-se em Salvador-BA, a III  Reunião

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (III Reparq), reunindo docentes dos dezessete

cursos de graduação em Arquivologia do país, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-

graduação e demais profissionais do campo arquivístico. Realizada pelo Instituto de Ciência da

Informação  da Universidade  Federal  da  Bahia  (ICI/UFBA),  a  III  Reparq  foi  patrocinada  pelo

Conselho Nacional  de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)  do MCTI,  Fundação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do MEC, Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e contou com os apoios da Secretaria Estadual

de Cultura, Fundação Pedro Calmon, Arquivo Público do Estado da Bahia, Grupo de Estudos de

Políticas  de  Informação,  Comunicações  e  Conhecimento (GEPICC),  Gerência  de  Eventos

(GERE/UFBA), Editora da Ufba (EDUFBA), Sindicato dos Bancários da Bahia e Phases Arquivos.

Na  Sessão  de  Encerramento  da  III  Reunião  Brasileira  de  Ensino  e  Pesquisa  em

Arquivologia foram aprovadas as seguintes recomendações e moções:

Recomendações:

• Que sejam identificadas quais Universidades poderão implementar o programa de pós-

graduação stricto sensu em Arquivologia, até 2020, no marco do Plano Nacional de Pós-

Graduação.

• Que os processos seletivos para contratação de docentes para os cursos de Arquivologia

nas  Universidades,  valorizem em especial a  experiência  do  candidato  no campo  da

Arquivologia e a sua produção científica na área.

• Que se estabeleça uma prospecção das possibilidades de formação de arquivistas para a

docência  nos  próximos  anos,  através  da  identificação  de  estudantes  com  perfil

acadêmico e estímulo à qualificação.



III REUNIÃO DE ENSINO E PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA – REPARQ
        Perfil, Evolução e Perspectivas do Ensino e da Pesquisa em Arquivologia no Brasil

• Que seja dada continuidade aos encaminhamentos para criação da Associação Científica

em Arquivologia,  cujo  tema deverá  estar  na  pauta  do Fórum Nacional  de  Ensino e

Pesquisa em Arquivologia em 2014.

• Que o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia promova, a partir de 2014,

a instituição de um prêmio nacional para os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).

• Que os cursos de Arquivologia promovam a divulgação do programa “Jovens Talentos”,

da CAPES, como incentivo à iniciação científica.

• Que,  na  próxima  Reparq,  sejam  acolhidos  relatos  de  experiências  de  ensino  em

Arquivologia, de caráter reflexivo, produzidos pelos professores dos cursos.

• Criação de um GT para levantar e definir a bibliografia básica da área, com vistas ao

estabelecimento  de  um  conjunto  de  textos  fundamentais  à  disposição  de  todos  os

cursos, formado pelos professores Vitor Manoel da Fonseca (UFF), Rita de Cássia Portela

(UFRGS) e Renato Pinto Venâncio (UFMG).

• Que  seja  criado  um  portal  da  Reparq  para  abrigar  informações  sobre  os  cursos,

produção, links para revistas, repositórios etc. Manifestaram-se favoráveis a viabilizar o

portal os professores Josemar Henrique de Melo (UFPB), Aurora Leonor Freixo (UFBA) e

Daniel Flores (UFSM).

• Que os  pesquisadores  e  os  professores  dos  cursos  de Arquivologia  contribuam com

publicações sobre a história da Arquivologia brasileira para publicação de uma coleção

sobre o tema.

• Que os  programas  de  pós-graduação  que  possuem cursos  de  mestrado  profissional

sejam contemplados com recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) e

bolsas de estudo da CAPES para os discentes.

• Que seja apresentada ao Conarq, pelo representante das entidades mantenedoras de

cursos  de  Arquivologia,  a  necessidade  de  incentivar  a  participação  de  arquivistas  e

demais  profissionais  de arquivo  e  serviços  arquivísticos  das  instituições  públicas  em

programas de pós-graduação  stricto sensu, para o desenvolvimento de pesquisas que

possam contribuir para a melhoria das práticas arquivísticas.
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• Que  a  II  Reunião  de  Estudantes  de  Pós-Graduação  com  pesquisas  com  temática

arquivística seja realizada durante a IV Reparq.

• Que  os  professores  da  UFMG,  Welder  Silva  e  Cintia  Arreguy,  em  conjunto  com  o

pesquisador  Leandro  Negreiros,  promovam  o  desdobramento  da  pesquisa  sobre

harmonização curricular,  selecionando e enviando aos  cursos alguns pontos a serem

discutidos com os Colegiados, a fim de ampliar o estudo, levando em conta a estrutura e

especificidades de cada curso e o perfil  docente daí decorrente. Os resultados dessa

nova fase da pesquisa serão discutidos no Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em

Arquivologia, durante o Congresso Nacional de Arquivologia, em 2014.

• Que  as  propostas  de  revisão  da  Lei  nº  8.159,  encaminhadas  pelos  cursos  de

Arquivologia,  sejam  elaboradas  estritamente  de  acordo  com  as  recomendações

emanadas da I Conferência Nacional de Arquivos.

• Que, enquanto não se fizer modificações na Lei 8.159, o CONARQ seja reconfigurado

conforme os termos estabelecidos na I Conferência Nacional de Arquivos.

• Que o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia se reúna no Congresso

Nacional  de  Arquivologia  em  Santa  Maria/RS,  em  outubro/2014  e  no  Congresso

Brasileiro de Arquivologia em Belo Horizonte, em outubro de 2015.

• Que a IV Reparq, promovida pelo Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia,

seja  realizada  pela  parceria  entre  Universidade  Federal  da  Paraíba  (UFPb)  e

Universidade  Estadual  da  Paraíba  (UEPb),  no  primeiro  semestre  de  2015,  em  João

Pessoa/PB.

Moção:

• Os participantes parabenizam a Comissão Organizadora da III Reunião Brasileira de Ensi-

no e Pesquisa em Arquivologia.

Salvador, 18 de outubro de 2013.


