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Ata da Plenária Final da VII Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia 
(REPARQ) 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois pela plataforma google meet, 
às 16h, na primeira convocação, realizou-se a Plenária Final da VII Reunião Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ). Assim, conforme reuniões anteriores, havendo quórum 
para a abertura na primeira convocação, a professora Mariana Lousada, coordenadora geral  
do evento, abriu a plenária estando ainda presentes os demais membros da comissão 
organizadora, Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano, Danilo André Cinacchi Bueno, 
Renato Crivelli Duarte e Paulo Elian, bem como os presentes que constam na lista anexa a esta 
ata. As pautas da assembleia foram apresentadas, a saber: 1) Balanço da Coordenação Feparq 
(2019-2022). A coordenadora geral do Feparq, Profa. Mariana Lousada, iniciou esse item 
relatando que nesse mandato a coordenação do Fórum contou com uma nova composição, 
formado pela coordenação geral, científica e executiva. A coordenação avaliou como positiva 
essa composição trazendo maior agilidade para as ações do Fórum. Ainda relembrou a criação 
do site do Fórum com a memória (atas das plenárias finais e anais) das edições das Reparq’s 
e também as manifestações, notas, recomendações e atuação política junto as entidades das 
áreas afins a Arquivologia com destaque para a articulação junto aos coordenadores de cursos 
de Arquivologia para a seleção pública de representantes do Plenário do Conselho Nacional 
de Arquivos (CONARQ), que resultou na ampliação da representação dos cursos de 
Arquivologia no Conselho; transmissão online das reuniões do Plenário do Conselho Nacional 
de Arquivos (CONARQ); contribuição enviada a Deputada Érika Kokay referente ao PL 
2789/2021 que “Moderniza a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e cria nova hipótese de 
improbidade administrativa”; carta encaminhada ao Diretor do Arquivo Nacional e presidente 
do Conarq pedindo esclarecimento sobre decisão judicial que determina a "anonimização" de 
partes do relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), entre outras. 2) Representação 
Conselheiros Conarq. Diante da ausência dos conselheiros representantes no Conarq o item 
não foi discutido. O Prof. Paulo Elian lamentou que a discussão não pode ser feita. Ressaltou 
que a nossa representação tem um sentido politico muito grande e que foi construída de uma 
maneira muito singular, e que se perde a oportunidade de fazer uma análise sobre essa 
representação sob diversos aspectos. O Prof. Flavio Leal reforçou a fala do Prof. Paulo Elian. 
3) Balanço da VII Reparq. A coordenadora geral apresentou os dados gerais do evento, foram: 
623 inscritos; 24 simpósios temáticos submetidos; 17 simpósios temáticos aprovados e 
realizados; 205 resumos submetidos; 197 resumos aprovados; 189 trabalhos apresentados; 
125 trabalhos completos enviados para publicação. Em relação a reunião de coordenadores 
de coordenadores de cursos, 17 cursos estavam representados e o Prof. Danilo André Cinacchi 
Bueno apresentou um breve relato da reunião. Na reunião de coordenadores de Pós-
Graduação com temáticas arquivísticas 8 programas participaram, e contou com um relato 
das coordenadoras Cintia Chagas e Cynthia Roncaglio, e por fim, na reunião dos grupos de 
pesquisa com temáticas arquivísticas a Profa. e coordenadora da reunião Angelica Marques 
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apresentou os principais pontos discutidos e informou que 14 líderes de grupos estavam 
presentes. 4) Moções. Após discussões, alterações e inclusões as moções aprovadas foram: 1) 
Que seja criado, no âmbito do Feparq, grupo de trabalho, encarregado de desenvolver estudos 
sobre a terminologia arquivística, contemplando os termos específicos da área utilizados no 
cenário brasileiro, suas respectivas definições e contextos de aplicação; com vistas à 
publicação de material didático denominado "Enciclopédia Brasileira de Arquivologia". 2) Que 
o Feparq estimule estudos sobre as repercussões da Reparq no ensino e na pesquisa em 
Arquivologia no Brasil. 3) Recomenda-se a realização de um evento científico que reúna os 
participantes dos grupos de pesquisa arquivísticos em grupos temáticos que representem a 
pesquisa na área. 4) Recomenda-se a produção de uma publicação, a partir do evento, que 
sistematize a situação desses grupos e da pesquisa em Arquivologia no Brasil. 5) Retomar a 
recomendação da Reparq de que em todas as suas edições a programação contemple a 
reunião dos grupos de pesquisa com temáticas arquivísticas. 6) Que seja criado, no âmbito do 
Feparq, grupo de trabalho encarregado de estudar e acompanhar a creditação mínima 
obrigatória de 10% da carga horária discente em atividades de extensão nos cursos de 
Arquivologia (curricularização da extensão). 7) Que o Feparq estimule a criação de disciplinas 
com ações e técnicas educativas em arquivos nos cursos de graduação em Arquivologia. 8) 
Que o Feparq estimule a criação de disciplinas/componentes curriculares com temáticas 
relacionadas à justiça social, diversidade e direitos humanos; em linha com as diretrizes do 
Conselho Internacional de Arquivos. 9) Que seja criado, no âmbito da Feparq, grupo de 
trabalho encarregado de elaborar um material didático denominado "Guia de boas práticas", 
com o objetivo de apoiar e subsidiar atividades pedagógicas nos cursos de Arquivologia. 10) 
Que o Feparq estimule a criação de mecanismos e/ou canais de formação pedagógica para 
docentes nos âmbitos das unidades e/ou universidades que oferecem cursos de Arquivologia. 
11) Que o NDE dos cursos de graduação em Arquivologia sejam convidados para participar da 
Reunião dos coordenadores de cursos no âmbito da Reparq. 12) Que o Feparq estimule a 
criação de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e aperfeiçoamento) nas 
universidades que contemplam cursos de graduação em Arquivologia, com o objetivo de 
promover a formação continuada. 13) Que o Feparq estimule a criação de novos Programas 
de pós-graduação stricto sensu acadêmicos e profissionais em Arquivologia. 14) Que o Feparq 
retome as recomendações da I Reparq sobre a criação e ampliação de linhas de pesquisas e 
projetos de pesquisa com temáticas arquivísticas nos programas de pós-graduação stricto 
sensu nas universidades que abrigam cursos de graduação em Arquivologia. 15) Que seja 
realizado levantamento regular de informações sobre a área de Arquivologia nos Programas 
de Pós-Graduação, atualizado a cada edição da reunião. 16) Que o Feparq incentive o 
credenciamento de professores com formação em arquivologia e/ou atuação em arquivos nos 
programas de pós-graduação em Ciência da Informação. 17) Que o Feparq estimule a 
formação pós-doutoral dos docentes e egressos na área de Arquivologia. 18) Que o Feparq 
estimule estágios de docência nos cursos de pós-graduação que contemplem temáticas 
arquivísticas. 19) Que o Feparq promova ações de divulgação da Base de Dados Pesquisas 
Arquivísticas Brasileiras (PAB), da Base de Dados em Arquivística (BDA), e da Base de Dados 
Referências Bibliográficas Arquivísticas, coordenadas pelas professoras Maria Meriane da 
UFPB, Katia Isabelli da UnB e Angélica Marques da UnB. 20) Que o Feparq desenvolva um 
Portal e Repositório para [reunir fontes de informação e acervos] sobre arquivos da 
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comunidade arquivística brasileira em suas diferentes expressões (docência, associativismo, 
instituições). Exemplos: arquivos [pessoais] de docentes, arquivo do Feparq. 21) Que o Feparq 
estimule a concepção de um projeto dedicado a produção de “Dicionário Biográfico” com 
pequenas biografias de profissionais que em diferentes áreas de atuação (Ex: arquivos 
públicos, universidades, associações, centros de memória e documentação etc.) tiveram sua 
trajetória associada a institucionalização da arquivologia no país. 22) Que o Feparq solicite ao 
Arquivo Nacional [e aos arquivos públicos estaduais e municipais] prioridade na digitalização 
e disponibilização de documentos. No caso do Arquivo Nacional, considera-se fundamental a 
digitalização e disponibilização, via SIAN, dos documentos produzidos/acumulados pelo 
Arquivo Nacional em função de suas próprias atividades, bem como o fundo documental 
doado pela extinta AAB - conjuntos de suma importância para o conhecimento da trajetória e 
do desenvolvimento da Arquivologia brasileira. 23) Que sejam retomados, no âmbito do 
Feparq, estudos sobre a viabilidade da criação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Arquivologia. 24) Que as próximas edições da Reparq voltem a ser realizadas em anos 
alternados ao Congresso Nacional de Arquivologia. 25) Que o Feparq volte a se reunir 
ordinariamente no âmbito do Congresso Nacional de Arquivologia. 26) Que o Feparq apoie os 
movimentos de criação do Conselho Nacional e Conselhos Regionais de Arquivologia no Brasil. 
27) Que o Feparq estimule junto aos cursos de graduação em Arquivologia, o convite a 
participação das associações profissionais nas reuniões dos colegiados dos cursos. 28) Que a 
Reparq estabeleça uma estrutura de artigo científico para a publicação dos anais dos eventos. 
29) Agradecimento a organização do evento. 5) Candidatura e eleição para sediar a VIII 
REPARQ. Candidatura única do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES). Aprovado por aclamação.  Ficou eleita a seguinte composição da coordenação 
do Fórum: Coordenador Geral: Luiz Carlos da Silva (UFES), Coordenador Executivo: André 
Malverdes (UFES) e Coordenadora Científica: Margarete Farias de Moraes  (UFES). Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada esta ata, por mim Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano, 
que secretariou esta reunião. 

 

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2022. 
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