
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AARS

Período: 2014-2015



I. DIRETORIA BIÊNIO 2013-2015

Diretoria da Associação, constituída de: Presidente: Débora Flores, Vice-presidente:
Andrea Gonçalves dos Santos; 1° Secretária: Camila Lacerda Couto; 2° Secretária:
Maria Cristina Kneipp Fernandes; 1° Tesoureiro: Raquel Miranda da Silva; 2°
Tesoureiro: Cléo Belicio Lopes; Conselho Fiscal: Titulares: Denize Camargo,

Rosani Gorete Feron, Viviane Portella de Portella; Suplentes: Flávia Helena Conrado,

Jorge Alberto Soares Cruz e Daniel Flores.

II A Associação de Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul mantinha em 2014 e

2015 no seu quadro social um total de 123 (cento e vinte e três) sócios, estando 53

(cinquenta e três) em dia com suas obrigações sociais, correspondendo a

aproximadamente 43 % do total de associados.

III. ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDOS

Em de janeiro de 2015 a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do

Sul – AARS completou 16 anos e para celebrar esses 16 anos de união, trabalho e

conquistas em prol dos arquivistas e da arquivologia, dia 22 de janeiro foi promovido

um Happy hour.

“ARQUIVISTAS DE 5ª”

Foram realizados 04(quatro) debates com temáticas pertinentes a profissão do

Arquivista e arrecadados 80 quilos de alimentos não perecíveis, 02 livros, 01 pacote

de fraldas descartáveis e 26 peças de roupas que foram entregues a Escola Infantil

mantida na Vila Planetário em Porto Alegre.

https://www.facebook.com/ArquivistasAARS
https://www.facebook.com/ArquivistasAARS


- dia 26 de março em Porto Alegre com 52 presenças foi debatido “O mercado e a

formação de Técnico em Arquivo” e contou como debatedores os professores Daniel

Flores (UFSM) e Lizandra Estabel (IFRS), e mediadora a arquivista Flávia Conrado

(AARS).

- dia 30 de abril em Porto Alegre com 42 presentes foi debatido “O empreendedorismo

no meio arquivistico” evento que contou com os debatedores os arquivistas Rejane

Tonetto (Control) e Juliano Balbon (Braskem) e como Mediador o arquivista Yuri

Victorino Inácio da Silva (Ong Arquivive e CEMIP)

- dia 21 de maio em Porto Alegre com 29 presenças a “Informatização dos processos

judiciais sob o viés arquivistico” como debatedores os arquivistas Luciane Adolfo (TJ/

RS) e Pedro Neto (TJ/ AM) e como mediadora a arquivista: Tassiara Kich (TRF 4)

- dia 11 de junho em Porto Alegre com 25 presenças “O Conselho Federal de

Arquivologia” com as debatedoras Eliane Moro (CRB 10/ Conselheira do CFB) e

Nêmora Menezes (Advogada/Graduanda em Arquivologia) e como mediadora a

arquivista Débora Flores.

CURSO - SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE
DOCUMENTOS - SIGAD’S, nos dias 22 e 23 de maio com o objetivo de abordar a

Informatização da Gestão Arquivística de Documentos, com atenção aos requisitos da

legislação vigente, bem como na viabilização da implementação de um SIGAD

ministrante arquivista Débora Flores, com carga horária de 20h, com 26 presentes.

CURSO – DESCRIÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO COM O ICA-ATOM
(ATOM) nos dias 24 e 25 de abril, com o objetivo de utilizar o ICA-AtoM (AtoM) para

o desempenho das atividades ou funções arquivísticas de Descrição, Digitalização,

Acesso e Difusão.Ministrantes: Profs. Daniel Flores, Débora Flores, Flavia Conrado e
Sérgio Rodrigues; com Carga Horária de 20 horas e contou com 29 presenças.



OFICINA A GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS DIGITAIS E
ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVOS PERMANENTES EM AMBIENTES DIGITAIS, nos
dias 27 e 28 de março,ministrantes prof Daniel Flores e arquivistas Débora Flores e

Flávia Conrado, com carga horária de 20 horas e contou com 32 presenças.

NEWSLETTER SEMANAL

Desde janeiro de 2014 até junho de 2015, os associados receberam 67 Newsletters,

com notícias, informações e convocações para atividades e eventos promovidos pela

Associação, editada pela Diretoria de Comunicação da AARS, coordenada pela

Arquivista Camila Lacerda Couto.

ENQUETES

Com a finalidade de congregar os profissionais que atuam na área, foram realizadas

duas enquetes divulgadas pelas nossas mídias (Newsletter, Página do Facebook e

Perfil no Twitter), além de encaminhar e-mail divulgando-as, até dia 16 de janeiro de

2015.

A primeira enquete questionando sobre os produtos personalizados, lançada dia 05 de

dezembro de 2014, foi respondida por 118 pessoas. Os cinco itens mais votados

foram: agenda (58%), caneta (52%), chaveiro (49%), adesivos (46%) e camiseta

(45%).

A segunda enquete, lançada dia 11 de dezembro de 2014, indagou sobre os principais

temas que a comunidade arquivística tem interesse que sejam abordados nos eventos

promovidos pela AARS, a cidade de realização e o tipo de evento. Quanto a cidades-

sede de Cursos de Arquivologia no RS, a preferência é de que os eventos sejam

realizados em Porto Alegre (41%), Rio Grande (25%), e Santa Maria (17%). Os três

tipos de eventos mais votados foram curso, oficina e seminário, e a carga horária mais

votada foi de 20 horas. Os cinco temas de maior interesse são: descrição de

documentos – ICA-Atom (51%), preservação digital (43%), gestão de documentos –

documentos digitais (40%), avaliação de documentos (36%) e classificação de

documentos (35%).



VI CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA

20 a 24 de outubro de 2014

Resultados alcançados com o evento

O VI CNA - Congresso Nacional de Arquivologia, que teve sede em 2014 na
cidade de SAnta Maria - RS, teve seus objetivos plenamente alcançados, uma vez
que desde o princípio das definições de sua Comissão Organizadora Central e da
Comissão Científica, sempre foi pautada a necessidade de aproximar o CNA à
Comunidade Científica, à Pós-Graduação, e ao mesmo tempo continuar
contemplando as demandas dos profissionais da Arquivologia.

Assim, este CNA foi um aglutinador quando conseguiu reunir, além dos três
cursos de Arquivologia do Rio Grande do Sul (UFSM, FURG e UFRGS), também os
cursos de outras regiões do Brasil como a UNIRIO, UFF, UFES, UFPB, UFSC, UFAM,
UFBA, UNB, UEPB, UEL e UNESP, ademais, alunos dos cursos de pós-graduação Lato
Sensu e Stricto Sensu do país.

Ainda, participaram do CNA arquivistas e demais profissionais de arquivo
das cinco regiões do Brasil, atuantes tanto na área privada como em instituições
públicas nas diferentes esferas de poder, o que resultou em eventos paralelos com
temáticas de acordo com os grupos profissionais presentes.

O público total foi de 503 participantes, com receita de R$ 147.486,43,
perfazendo um saldo positivo de R$ 47.122,86.

Débora Flores

Presidente


