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I. DIRETORIA BIÊNIO 2015-2017 

Diretoria da Associação, constituída de: Presidente: Flávia Helena Conrado Rossato,          
Vice-presidente: Andrea Gonçalves dos Santos; 1° Secretária: Viviane Portella de Portella;           
2° Secretária: Rubia Taschetto; 1° Tesoureiro: Jonas Ferrigolo Melo; 2° Tesoureiro:           
Scheila Daniela Capeletti; Conselho Fiscal: Titulares: Daiane Pradebon, Débora Flores,          
Everton Tolves; Suplentes: Maria Cristina Fernandes, Pâmela Flores, Veridiana Gayer. 
 
   
II A Associação de Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul mantém no seu quadro                
social um total de 154 (cento e cinquenta e quatro) sócios, estando 76 (setenta e seis) em                 
dia com suas obrigações sociais, correspondendo a aproximadamente 50% do total de            
associados.  
 
  

III. ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDOS E APOIADOS 

 

2015 
 
“ARQUIVISTAS DE 5ª” 

  

Foram realizados 02 (dois) debates com temáticas pertinentes a profissão do Arquivista e             

arrecadados 40 quilos de alimentos não perecíveis que foram entregues ao Asylo dos             

Pobres em Rio Grande,  
  

- dia 22 de outubro em Rio Grande com 64 presenças foi debatido “O Conselho Federal de                 

Arquivologia” e contou como debatedores a professora Angélica Conceição Dias Miranda           

(FURG) e a arquiv, Flávia Helena Conrado Rossato (AARS), e mediadora a professora             

Evelin Melo Mintegui (FURG). 
  

- dia 12 de novembro em Porto Alegre com 3 presentes foi debatido “GreNal dos Arquivos”                

evento que contou com os debatedores os arquivistas Aline Duarte (Arquivista | Sport Club              

Internacional), Yzara Menegaz (Arquivista | Sport Club Internacional), Lusiane Martinez          

(Arquivista | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sandro Pasinato (Arquivista | Grêmio            

Foot-Ball Porto Alegrense). 

A pouca adesão a este evento se deve a remarcação da data de sua realização, devido às                 

condições climáticas na cidade de Porto Alegre na época da data prevista para o evento. 

 



 

MESA REDONDA POLÍTICAS PÚBLICAS DE ARQUIVOS PARA SANTA MARIA/ MÊS          
DA CULTURA - no dia 18/08, a AARS participou de evento promovido pelo Arquivo              

Histórico de Santa Maria, através da presidente Flávia Helena Conrado Rossato como            

debatedora da mesa redonda Políticas Públicas de Arquivos para Santa Maria. 

 

EXPOSIÇÃO VIRTUAL “ARQUIVISTAS DO SUL” - em comemoração do dia do arquivista,            

foi lançada a exposição virtual “Arquivistas do Sul”, através da URL           

www.arquivistasdosul..blogspot.com.br. O blog apresenta um bate-papo sobre a profissão e          

imagens de Arquivistas atuando nos mais diferentes ramos. A proposta é apresentar à             

comunidade quem são, onde estão e como pensam os profissionais da área dos arquivos.  

 

 

SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFRGS - no dia 19 de             

outubro, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação/ UFRGS, a AARS participou da            

mesa redonda sobre o Conselho Federal de Arquivologia, dentro da programação da            

Semana Acadêmica do Curso de Arquivologia. 

 

 

SEMANA DO ARQUIVISTA E XIII SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE          
ARQUIVOLOGIA DA UFSM - no dia 21 de outubro, no Prédio 74/ CCSH/ UFSM, a AARS                

participou do debate sobre o Conselho Federal de Arquivologia, dentro da programação da             

Semana Acadêmica do Curso de Arquivologia da UFSM. 

 

 

CAMPANHA CONTRA O PL 2.606/ 2015 - durante a semana do arquivista, a AARS foi               

protagonista do movimento contrário ao PL 2.606/ 2015, através da mobilização da            

comunidade arquivísticas através das redes sociais e de debates que ocorriam naquela            

semana. Tal movimento culminou em reunião do Fórum Nacional das Associações de            

Arquivistas com o deputado autor do PL e posterior retirada do projeto. 

 

 

CENSO DOS ARQUIVISTAS - Dentro das programações do Fórum Nacional das           

Associações de Arquivistas, a AARS promoveu o Censo dos Arquivistas com vistas a             



mensurar o tamanho da comunidade arquivística no Brasil como forma de subsidiar o             

projeto de criação do Conselho Federal de Arquivologia. 

 

CAMPANHA VOTAÇÃO PARA O CNPC/ MINC - entre os meses de agosto e setembro, a               

AARS estimulou, através de campanha nas redes sociais,a participação da comunidade           

arquivística na votação para escolha dos delegados no Conselho Nacional de Política            

Cultural do Ministério da Cultura. 
 

PALESTRA - “PRIMITIVOS DIGITAIS: UMA ABORDAGEM ARQUIVÍSTICA” E        

LANÇAMENTO DE LIVRO, no dia 3 de dezembro, foi realizada a palestra "Primitivos               

digitais: uma abordagem arquivística", com Charlley Luz, mediada pelo prof. Moisés           

Rochembach (UFRGS) e após foi realizado um coquetel com o lançamento e sessão de              

autógrafos do livro “Primitivos digitais: uma abordagem arquivística”, na sede do Arquivo            

Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. 

 

2016 

 

  
APOIO À PROGRAMAÇÃO DE 110 ANOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO             
GRANDE DO SUL - APERS - Durante o mês de março de 2016 o APERS realizou vasta                 
programação para comemorar seus 110 anos de existência, a AARS foi uma das             
apoiadoras dessas atividades. 
 

PALESTRA CENÁRIOS DE USOS DO RDC-ARQ E SIGAD’S DE SISTEMAS DE           
NEGÓCIOS - No dia 06 de maio de 2016 a AARS promoveu a palestra com os profs. Daniel                  
Flores da UFSM e Rafael Port da Rocha da UFRGS, no Arquivo Público do Estado do Rio                 
Grande do Sul. 

 

PALESTRA ENSINAR PELA PESQUISA: A IMPORTÂNCIA DA DIPLOMÁTICA PARA A          
FORMAÇÃO DO ARQUIVISTA - Palestra sobre diplomática com a prof. Ana Célia            
Rodrigues, realizada no dia 30 de maio de 2016 na UFSM em Santa Maria. Palestra gratuita                
para sócios em dia. 

 

https://www.facebook.com/events/1655225768028028/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1655225768028028/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1655225768028028/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1655225768028028/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D


OFICINA METODOLOGIA DO PROGRAMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS:        
IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO - Oficina ministrada no dia 31 de maio            
de 2016 pela prof. Ana Célia Rodrigues, realizada no Auditório do Arquivo Público do              
Estado do Rio Grande do Sul. Evento gratuito para sócios em dia. 

 

APOIO AO TUITAÇO NO DIA INTERNACIONAL DE ARQUIVOS - Apoio e divulgação da             
campanha internacional realizada no dia 09 de junho de 2016, dia internacional dos             
arquivos. Utilizando as hashtags: #UmArquivoÉ #DiaInternacionaldosArquivos e       
#InternacionalArchivesDay 

 

PARTICIPAÇÃO ENCONTRO PATRIMÔNIO E ÉTICA - A Presidente da AARS, Flavia           
Conrado, participou de encontro promovido pelo curso de Museologia da UFRGS e pelo             
Departamento de Ciências da Informação da UFRGS sobre "Patrimônio e Ética", no dia 22              
de junho de 2016. 

 

APOIO AO EVENTO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM REPOSITÓRIOS        
ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS CONFIÁVEIS RDC-ARQ (ARCHIVEMATICA) E ADOÇÃO DE        
FILME FOTOSSENSÍVEL DIGITAL PARA COLD DATA - E - Apoio ao evento promovido             
pelo Grupo CNPq- UFSM Ged/A, coordenado pelo prof. Daniel Flores, realizado no dia 27              
de junho de 2016, no Auditório do prédio 74C - Campus sede da UFSM. 

 

40 ANOS DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFSM - Homenagem aos 40 anos do              
Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, com a palestra da prof.              
Darcila De La Canal Castelan intitulada “A contribuição docente para a autorização do             
Curso de Arquivologia”, realizada no dia 10 de agosto de 2016, no prédio 74A da UFSM. O                 
evento foi promovido pelo Curso de Arquivologia e Associação dos Arquivistas do Estado do              
Rio Grande do Sul. Nessa data também ocorreu o descerramento de uma placa em              
homenagem aos idealizadores do curso. 
 

BOLSA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO NACIONAL DE          
ARQUIVOLOGIA - A Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul – AARS               
promoveu e realizou sorteio de duas bolsas de incentivo para participação no VII Congresso              
Nacional de Arquivologia, realizado em Fortaleza/CE, de 17 a 21 de outubro de 2016. Os               
sorteados foram Jonas Ferrigolo Melo e Maximiliano Servi da Silveira. Concorreram sócios            
em dia com a anuidade de 2016 e que tiveram trabalho aprovado para apresentar no               
Congresso, na modalidade comunicação oral. 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO ARQUIVISTA / FACEBOOKAÇO E TUITAÇO DO DIA DO            
ARQUIVISTA - Em apoio à proposta feita na disciplina de Arquivista: Formação e Perfis do               
curso de Arquivologia da FURG, a associação divulgou e incentivou a realização de             
postagens nas redes sociais da hashtag: #DiadoArquivista. Além disso, dia 20 de outubro             



de 2016 a associação marcou um happy hour na cidade de Porto Alegre para reunir alunos                
e profissionais da área  e comemorar o dia do arquivista . 

 

SEMANA DO ARQUIVISTA EM RIO GRANDE - No dia 25 de outubro de 2016 a               
Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul - AARS promoveu             
programação na cidade de Rio Grande, devido à semana do arquivista. Na ocasião houve              
um café arquivístico com relatos de experiência das arquivistas: Greta Dotto com "O Fundo              
Escola de Teatro Leopoldo Fróes e a descrição arquivística" e Luciana Oliveira Penna com              
"Fundamentos de Arquivologia e jogos educativos". Logo, a arquivista Andrea Santos e os             
acadêmicos Maximiliano Servi e Cristiane Devos participaram da roda de conversa           
"Legados do CNA" onde puderam divulgar e trocar informações sobre as atividades            
desenvolvidas no VII CNA que aconteceu na cidade de Fortaleza no Ceará. 

 

APOIO À XIV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UFSM -            
Proposta e execução do Dacar (Diretório Acadêmico do Curso de Arquivologia) e da             
Coordenação do Curso, com apoio da Associação de Arquivistas do Rio Grande do Sul. A               
AARS apoiou a Semana Acadêmica e participou com a realização dos eventos da tarde do               
dia 08 de novembro de 2016: “Legados no VII Congresso Nacional de Arquivologia” e “A               
gestão documental em sistemas de processos administrativos eletrônicos: caso da UFSM e            
PROA/RS”. 

 

LEGADOS DO VII CNA - Roda de conversa entre congressistas e não-congressistas para             
troca de informações sobre os acontecimentos do CNA de Fortaleza. Promovida pela AARS             
nas três cidades com cursos de graduação em arquivologia do estado do Rio Grande do               
Sul: Em Rio Grande no dia 25 de outubro, em Santa Maria no dia 08 de novembro e em                   
Porto Alegre no dia 10 de novembro. 

 

COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DA AARS - Como tradicionalmente proposto, foi         
marcado um happy hour para comemorar o aniversário da Associação. Em 2017 o encontro              
aconteceu dia 20 de janeiro no Barranko Lanches em Santa Maria. 

 

2017 
 

PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO CONSULTIVO DA CINEMATECA CAPITÓLIO - A         
AARS foi convidada a fazer parte deste conselho que deliberará a respeito das ações que               
serão desenvolvidas nesta nova fase administrativa do Cine Capitólio, localizado em Porto            
Alegre. No dia 23 de fevereiro de 2017, o Arquivista Jonas Ferrigolo Melo, tesoureiro da               
AARS, participou da primeira reunião do Conselho Consultivo da Cinemateca Capitólio.           
Além a AARS, outras instituições relacionadas a memória, cultura e formação fazem parte             
deste conselho: ANPUH, SEDAC, MinC, SMC, ACOR, Unisinos, PUCRS. Além dessas,           



instituições ligadas ao cinema também compõe o grupo: Fundacine, APTC, SIAV, ACCIRS,            
Sindicato de empresas e produtoras de vídeo, AAMICA. 

 

CURSO IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA DOCUMENTAL COMO METODOLOGIA DO        
PROGRAMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS -          
Realizado nos dias 26 e 27 de maio de 2017, no Auditório Térreo do IFRS, na cidade de                  
Porto Alegre, o curso sobre Tipologia Documental foi ministrado pela prof. Ana Célia             
Rodrigues e Danilo André Bueno, e teve gratuidade para sócios em dia. 

 

OFICINA INTRODUÇÃO AO TRATAMENTO DE ARQUIVOS PESSOAIS - Com promoção          
da AARS e gratuito para sócios em dia, foi realizada oficina de Introdução ao Tratamento de                
Arquivos Pessoais ministrada por José Francisco Guelfi Campos. A oficina ocorreu dia 08             
de junho na FURG em Rio Grande, e dia 10 de junho de 2017 no Arquivo Histórico de Santa                   
Maria. Na cidade de Santa Maria ocorreu dentro da programação da I Semana Nacional de               
Arquivos do AHSM, apoiada pela AARS. 

 

PALESTRA O AMBIENTE DIGITAL E OS ARQUIVOS: DESAFIOS A SEREM          
ENFRENTADOS - Em 21 de junho na FURG em Rio Grande, e em 22 de de junho na                  
FABICO/UFRGS em Porto Alegre, foi realizada palestra com a prof. Brenda Couto de Brito              
Rocco com o tema “O ambiente digital e os arquivos: Desafios a serem enfrentados”. A               
participação no evento se deu mediante doação de agasalhos que foram repassados para a              
Campanha do Agasalho das respectivas cidades. 
 

CURSO CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO - A AARS promoveu, nos           
dias 29 e 30 de junho de 2017, na cidade de Porto Alegre/RS, curso de Classificação de                 
Documentos de Arquivo, ministrado pelo prof. Renato Tarciso Barbosa de Sousa no            
Auditório do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Evento gratuito para sócios               
em dia. 

 

OFICINA “HISTÓRIA ORAL EM ARQUIVOS - Nos dias 04 e 05 de julho de 2017, nas                
cidades de Porto Alegre e Santa Maria, respectivamente, a AARS promoveu oficina sobre             
História Oral em Arquivos ministrada por Marcelo Nogueira Siqueira, Arquivista do           
Arquivo Nacional e Professor do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal           
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Evento gratuito para sócios em dia. 
. 
NEWSLETTER SEMANAL - Em 2015, os associados receberam 246 Newsletters e em            
2016 receberam 25 Newsletters, com notícias, informações e convocações para atividades           
e eventos promovidos pela Associação. No ano de 2017 não foram enviadas Newsletters             
por problemas técnicos identificados no site da associação. 
 
DIVULGAÇÃO - Divulgação nas redes sociais da AARS de vagas em concursos públicos,             
vagas de emprego e estágio na área de arquivo, eventos na área, chamadas para              
publicação de artigos, projetos de pesquisa, processos seletivos de pós-graduação. 



 

CORREÇÃO DE EDITAIS DE CONCURSOS - Entre os anos de 2015 e 2017 a AARS               
seguiu atuando em frente aos editais de concursos públicos, realizando contato com as             
instituições responsáveis sempre que identificado algum equívoco em editais publicados,          
buscando orientá-los quanto à regulamentação da profissão de arquivista e técnico em            
arquivo.  

Os editais de concurso da Prefeitura Municipal de Giruá e da Câmara de Vereadores de               
Viamão foram corrigidos através da atuação da AARS. 

 
 

PARTICIPAÇÃO E ATUAÇÃO JUNTO AO FNArq - A AARS atuou junto ao FNArq, que              
reúne as 12 associações de Arquivologia existentes no país, congregando arquivistas e            
profissionais que atuam em arquivos. O FNArq mobilizou-se defendendo nossas ideias           
junto às políticas nacionais, com destaque para a luta pelo arquivamento do PLS 146/2007,              
hoje PL 7920/2017, o PL da "queima de arquivo". A AARS conseguiu contato com os               
gabinetes do Senadores Ana Amélia Lemos e Lasier Martins, que pediram vistas ao PLS,              
impedindo sua aprovação na Comissão de Justiça e Cidadania. Na ocasião, foi elaborado             
um drive com os manifestos contrários ao PLS. 

 


