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Apresentação

A proposta do II Seminário Nacional de Governança  Arquivística (SNGA) é articular 
a qualificação técnico-científica voltada às questões dos serviços, sistemas e redes de 
arquivos públicos e privados. Os arquivos são compreendidos como repositórios, ban-
cos de dados e mecanismos de transferência de informação, subsidiam a aprendiza-
gem organizacional e a inovação gerencial, configurando-se como tecnologias. Nestas 
tecnologias são e estão registradas as práticas cotidianas dos agentes do Estado e da 
Sociedade.

O II SNGA visa favorecer as relações entre esses agentes para aprender permanente-
mente, uma vez que, nestas tecnologias suas memórias são acumuladas e fundamen-
tam as suas tomadas de decisões organizacionais e pessoais. Essas tecnologias estão 
associadas a processos e políticas de informação e, consequentemente, de uma go-
vernança informacional. O principal impacto do Seminário é técnico-científico, pois a 
governança arquivística está subordinada à informacional.

Espera-se contribuir para uma reflexão coletiva sobre os habitus da colaboração (i.e. go-
vernança) e do uso das tecnologias avançadas de produção, circulação e acesso às 
informações orgânicas (i.e.  laborais e pessoais). Essas informações são acumuladas 
nos arquivos e, quando estes são acessados, favorecem a aprendizagem e a inovação 
no âmbito das organizações.

Francisco José Aragão Pedroza Cunha
Coordenador Geral do II SNGA
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Justificativas

A proposta visa construir um espaço de intercâmbio e reflexão para professores-pesquisado-
res, estudantes-pesquisadores e profissionais que atuam nesta temática, com o objetivo de 
incentivar a colaboração de pesquisa nas dimensões conceituais e operacionais da gover-
nança informacional em organizações dos setores público e privado. Importante registrar 
que deverá ser conferida ênfase especial para assegurar a qualificação técnico-científica 
voltada às questões dos serviços, sistemas e redes de arquivos públicos e privados. 

O principal impacto é de caráter técnico-científico, uma vez que eventos desta natureza 
ainda são escassos. A expectativa é contribuir para o fortalecimento dos sistemas de arqui-
vos nacionais, inserindo-os em um campo organizacional estratégico para a efetividade do 
Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), na medida em que serão dialogados os fenô-
menos relacionados à governança arquivística. O evento também poderá contribuir para 
minimizar os obstáculos entre a adoção e a assimilação entre os sujeitos e as organiza-
ções/instituições, respectivamente, de tecnologias avançadas de produção, de circulação 
e de acesso a informações gerenciais arquivísticas. Ademais, a recomendação de ações 
estruturantes para o uso de mecanismos e estruturas de transferência de informações, a 
exemplo dos serviços/sistemas/redes de arquivos, se coaduna com uma das atribuições 
da União, reguladas por meio da Lei de Arquivos de n.º 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que 
dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados.

A efetividade da gestão dos arquivos representa um desafio para os profissionais, pes-
quisadores, financiadores, usuários, instituições e autoridades do governo federal. 
Assim, há de haver esforços – por parte dos sujeitos que acreditam que as informações 
são bens inalienáveis das sociedades democráticas – para a adoção, a assimilação e a 
incorporação do habitus da transparência nos e entre os sujeitos, as organizações, as 
instituições do Estado brasileiro a promoverem a Ciência, a Tecnologia e a Inovação.

Objetivos

• Dialogar sobre governança informacional arquivística, associando-a aos aspec-
tos gerenciais da macroarquivologia e microarquivologia;

• Articular a qualificação técnico-científica voltada às questões dos serviços, siste-
mas e redes de arquivos públicos e privados;

• Promover o fortalecimento dos sistemas e redes de arquivos, inserindo-os em 
um campo organizacional estratégico para a efetividade das políticas de infor-
mação e arquivos no Brasil; 

• Apoiar a divulgação da produção técnico-científica no Brasil, incentivando a ino-
vação e a geração de conhecimentos, de parcerias e de produtos no âmbito da 
arquivística;
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• Fortalecer a cooperação técnico-científico-acadêmica entre os programas de 
pós-graduação, cursos de graduação e agentes públicos e privados;

• Incentivar a integração entre docentes, pesquisadores, discentes de pós-gradua-
ção e graduação, profissionais, gestores e interessados na temática da governan-
ça informacional.

Eixos temáticos do evento

• Eixo 1 – Governança arquivística: aspectos epistemológicos, teóricos e práticos.

• Eixo 2A – Governança informacional no âmbito dos arquivos públicos estaduais.

• Eixo 2B – Governança informacional no âmbito de arquivos públicos municipais.

• Eixo 3 – Governança informacional no âmbito dos arquivos privados/pessoais/
científicos.

Áreas temáticas de trabalhos técnico-científicos

Área 1 - Governança informacional no âmbito das organizações públicas: a governança 
informacional arquivística pressupõe que os arquivos públicos devem estar vivamente 
inseridos no seu tempo e lugar, mantendo uma interlocução qualificada com diversos 
atores e agências no âmbito do Estado e da sociedade, cujas ações perpassam direta 
ou indiretamente as políticas e práticas das instituições e dos serviços arquivísticos, 
em uma perspectiva nacional, estadual e municipal. Duas referências se revelam fun-
damentais para delinear uma práxis de governança arquivística: a macroarquivística e 
a microarquivística. Fato que vem estimulando a realização de pesquisas descritivas e 
analíticas, com vistas a conferir maior densidade teórica e conhecimento de “boas prá-
ticas” no cenário arquivístico brasileiro.

Área 2 - Governança informacional no âmbito das organizações privadas: a governança 
informacional nas organizações privadas pressupõe um conjunto de ações transversais 
ao contexto arquivístico, extensões que potencializam a gestão, desenvolvendo a capa-
cidade dialógica com atores de diversos setores da sociedade, governamentais ou não 
governamentais. Da aplicação de uma solução de governança decorrem a ampliação da 
função social e coletiva do arquivo privado no âmbito da macroarquivística, e a inovação 
de processos técnicos e científicos próprios do fazer arquivístico, face ao desafio da 
integração e apropriação dos processos que ultrapassam os limites convencionais da 
gestão arquivística. Sem dúvida, a superação dos limites tradicionais de gestão deman-
da análises aprofundadas de experiências no Brasil.
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Programação

1º DIA - Mesa e Conferência de Abertura 
25/11/2020 – Quarta-feira

MESA DE 
ABERTURA
18h às 19h

1) Vice-Reitor da Universidade Federal da Bahia, Prof. Paulo 
Miguez, representando o Magnífico Reitor;

2) Diretora-Geral do Arquivo Nacional, Sra. Neide De Sordi;

3) Diretor-Geral da Fundação Pedro Calmon, Sr. Edvaldo Mendes 
Araújo (Zulu Araújo);

4) Diretora do Instituto de Ciência da Informação da 
Universidade Federal da Bahia, Profa. Hildenise Ferreira Novo;

5) Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Memória  
e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa,  
Profa. Ana Maria Pessoa;

6) Coordenador do Programa de Doutorado Multi-institucional  
e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento da UFBA,  
Prof. Antônio Carlos Souza;

7) Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação da UFBA, Profa. Maria Isabel de Jesus Sousa 
Barreira;

8) Coordenador do II Seminário Nacional de Governança  
Arquivística, Prof. Francisco José Aragão Pedroza Cunha.

CONFERÊNCIA 
DE ABERTURA
19h30 às 20h30 

Governança arquivística no cenário atual
José Maria Jardim (UNIRIO) 

MEDIADORA Maria Teresa Navarro Britto Matos (APEB/FPC)  
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2º DIA – Mesas Redondas 
26/11/2020 – Quinta-feira

EIXO 1: Governança Arquivística – aspectos epistemológicos, teóricos e práticos

MESA EIXO 1 | HORÁRIO 09h30 às 11h10

EXPOSITORES

Governança Informacional como parte do perfil 
socioeconômico-cultural
Renelson Ribeiro Sampaio (SENAI-CIMATEC) 

Governança Arquivística: um tema de pesquisa em construção
Renato Pinto Venâncio (UFMG) 

A organização dos documentos de arquivo na administração 
pública federal: do documento em papel ao digital
Renato Tarcísio Barbosa de Sousa (UnB) 

MEDIADOR Gillian Leandro de Queiroga Lima (UFBA)

EIXO 2A: Governança informacional no âmbito de arquivos públicos estaduais

MESA REDONDA | HORÁRIO 14h às 15h40

EXPOSITORES

Governança no âmbito de arquivos estaduais: o relato do Arquivo 
Público do Estado da Bahia como lugar de informação, memória e 
identidade compartilhadas
Maria Teresa Navarro de Britto Matos (APEB/FPC)  

A importância da cooperação entre instituições arquivísticas 
públicas e órgãos de controle externo para a efetividade da 
implementação de políticas públicas de arquivos,  
gestão documental e acesso à informação: o caso do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo
Fernando Padula, Camila Giovana Ribeiro, Maria Elisa Pereira  
e Clarissa Emi Hirao (APESP)

Governança Informacional no estado do Rio de Janeiro
Maria Teresa Bandeira de Mello (APERJ) 

MEDIADOR Thiago Henrique Bragato Barros (UFRGS)
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Eixo 2B: Governança informacional no âmbito de arquivos públicos municipais  

MESA REDONDA | HORÁRIO 16h30 às 18h10

EXPOSITORES

Governança arquivística no âmbito de arquivos municipais:  
o relato do Arquivo de Campinas  
Antônio Carlos Galdino (AMC)

A cooperação técnica e científica entre instituições públicas para 
acesso e uso da informação: o Arquivo Público Municipal de Caetité
Paulo Henrique Duque Santos (UNEB)

Testemunhos do isolamento: governança arquivística  
em tempos pandêmicos 
Beatriz Kushnir (AGCRJ) 

MEDIADORA Ana Célia Rodrigues (UFF) 

3º DIA - Sessões de Comunicações Orais,  
Mesa Redonda e Conferência de encerramento
27/11/2020 – Sexta-feira

SESSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS 1 |  HORÁRIO 08h30 às 10h10

SESSÃO 1
GOVERNANÇA INFORMACIONAL NO ÂMBITO  
DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

MEDIADORA Maíra Salles de Souza (UFBA)

TRABALHOS

Gestão dos Processos Administrativos de RH:  
indícios da necessidade de adoção da noção de governança 
arquivística na esfera pública municipal
Ana Paula dos Santos Ramos

Políticas Públicas Arquivísticas: a Gestão de documentos e o direito 
de acesso à informação no Poder Executivo do Estado da Bahia
Adriana Sousa Silva e Ricardo Coutinho

Arquivos privados em espaço público:  
estudo de caso em arquivos públicos brasileiros
Ana Beatriz Colombo e Sonia Maria Troitiño Roujdriguez

Memória digital e proteção de dados pessoais 
em um contexto de governança arquivística
José Augusto Bagatini e José Augusto Chaves Guimarães
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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS 2 | HORÁRIO 10h30 às 12h10

SESSÃO 2
GOVERNANÇA INFORMACIONAL NO ÂMBITO  
DAS ORGANIZAÇÕES PRIVADAS

MEDIADOR Luiz Eduardo Ferreira da Silva (UFPB) 

TRABALHOS

A Série de Normas ISO 30300 como instrumento de governança 
informacional em organizações privadas um estudo exploratório
Alexandre de Souza Costa

Identificação dos fluxos informacionais: contribuições para a 
gestão do conhecimento
Maria Fabiana Izidio de A. Maran, Camila de Biaggi e  
Marcia Cristina de C. Pazin.

O Dataverse e suas contribuições para a comunicação científica
Pollianna Marys de Souza e Silva e Levi Cadmiel Amaral da Costa

Eixo 3: Governança informacional no âmbito dos arquivos privados/pessoais/científicos

MESA REDONDA | HORÁRIO 14h às 15h40

EXPOSITORES

Governança arquivística em instituições de memória
Lucia Maria Velloso de Oliveira (UFF) 

Os desafios da governança da Fundação Casa de Jorge Amado
Ângela Fraga (FCJA) 

Políticas e programas de preservação e gestão de acervos: 
trajetória e desafios da Fundação Oswaldo Cruz
Paulo Roberto Elian dos Santos (Fiocruz)

MEDIADORA Marcia Pazin (Unesp) 
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CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO / AGRADECIMENTOS | 16h30 às 18h 

CONFERÊNCIA DE 
ENCERRAMENTO
16H30 às 17H20

Governança Informacional e Ciência Aberta
Sarita Albagli (IBICT/UFRJ) 

MEDIADOR Francisco José Aragão Pedroza Cunha (UFBA) 

MESA 
ENCERRAMENTO 
17H30 às 18H30

Gepicc e Fundação Pedro Calmon





PALESTRAS
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Governança Informacional como parte do perfil 
socioeconômico-cultural
Informational governance as part of the 
socioeconomic-cultural profile

Renelson Ribeiro Sampaio

Resumo: Este trabalho propõe abordar o tema central deste Seminário, sobre a Governança 
Arquivística, a partir de uma perspectiva mais ampla e sistêmica, envolvendo questões relati-
vas a preservação de registros informacionais, como por exemplo, os documentos de origem 
governamental, uma imensa gama de documentos oficiais incluindo aqueles gerados nos 
cartórios, os arquivos históricos nacional e estaduais, os museus, dentre outras instituições 
que têm a missão de guardar e preservar a memória da sociedade em suas múltiplas esferas. 
A efetividade dessa missão depende, em última análise, do reconhecimento da relevância da 
preservação da memória nacional por parte dos indivíduos que compõem a sociedade, na 
medida em que assumam também a responsabilidade para contribuir, preservar e fiscalizar 
os registros da história da sociedade na qual pertencem. Neste contexto, o trabalho apresenta 
uma proposta de análise, baseada nos princípios da dinâmica de sistemas, integrando os 
diversos fluxos de informação entre os agentes (indivíduos) e as múltiplas instâncias sociais, 
religiosas, educacionais, empresariais dentre outras. 

Palavras-chave: Registro Histórico. Dinâmica de Sistemas. Fluxo Informacional.

Abstract: This paper proposes to approach the central theme of this Seminar, on Archival 
Governance, from a broader and systemic perspective, involving issues related to the pres-
ervation of informational records, such as documents of governmental origin, a wide range 
of official documents including those generated in the registry offices, the National and State 
Historical Archives, museums, among other institutions that have the mission of guarding 
and preserving the memory of society in its multiple spheres. The effectiveness of this mis-
sion ultimately depends on the recognition of the relevance of national preservation by the 
individuals who make up society, insofar as they also assume responsibility for contributing, 
preserving and inspecting the records of the history of the society in which they belong. In 
this context, the work presents a proposal for analysis, based on the principles of systems 
dynamics, integrating the diverse flows of information between agents (individuals) and the 
multiple social, religious, educational, business instances, among others.

Keywords: Historical Record. System Dynamics. Information Flow.
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Governança Arquivística: um tema de pesquisa em construção
Archival governance: a research issue under construction 

Renato Pinto Venâncio

Resumo: Em 2018, José Maria Jardim publicou dois textos a respeito da “governança arquivís-
tica”.  Os elementos para a formação dessa noção, argumenta esse autor, têm raízes antigas 
e podem ser estendidos às proposições de sistemas nacionais de arquivo e a outras dimen-
sões macroarquivísticas desenvolvidas desde a década de 1970. Apesar de se reconhecer 
essas matrizes intelectuais, o levantamento da bibliografia especializada revela o ineditismo 
da proposta de “governança arquivística”. Tal perspectiva inova ao propor a integração de 
várias dimensões da gestão de arquivos e de serviços arquivísticos, assim como da gestão 
documental e informacional, no redesenho de políticas públicas e institucionais. Trata-se, 
como o referido autor menciona, de integrar tais dimensões aos programas e ações de go-
verno no universo digital. Com o objetivo de mostrar a interface dessa inovação no debate da 
área, recorremos à tipologia de pesquisas de Carol Couture e Marcel Lajeunesse, analisando 
diferentes fontes documentais e revelando a progressiva ascensão das concepções de gover-
nança no âmbito da arquivística. 

Palavras-chave: Arquivologia. Governança Arquivística. Políticas Públicas.

Abstract: In 2018, José Maria Jardim published two texts on “archival governance”. The ele-
ments underlying this notion, according to the author, have deep roots and might be extended 
to national archive systems proposals as well as to other macro archival realms that have been 
developed since the 1970s. In spite of unarguable recognition of such intellectual framework, 
an investigation of specialized bibliography reveals the groundbreaking nature of the “archival 
governance” proposal. Such perspective might stand out as it proposes integration of a num-
ber of dimensions in both archive management and archival services alongside document 
and information management in reshaping of public and institutional policies. As claimed 
by the scholar, it has to do with integration of these dimensions and programs and actions 
from the government in a digital environment. In order to shed light on the interface of such 
innovation in debates in the literature, we resorted to the research typology proposed by Carol 
Couture and Marcel Lajeunesse, analyzing different sources of document and revealing pro-
gressive rise of governance concepts in the realm of archival studies.

Keywords: Archival Science. Archival Governance. Public Policies.
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A organização dos documentos de arquivo na administração 
pública federal: do documento em papel ao digital
The organization of records in Federal Public Administration: from paper documents to 
digital documents

Renato Tarcísio Barbosa de Sousa

Resumo: Como fenômeno social, a razão de ser do arquivo foi sendo alterada por conta de fa-
tores políticos, culturais, sociais e econômicos. Nesse contexto, originalmente, o motivo era 
atender os interesses da administração e do direito. No século XIX, ao lado dessas utilidades, 
ele surge como fonte privilegiada para a história. A partir do século XXI, percebemos que a 
razão de ser é a prestação de serviços ou o acesso: ao sujeito acumulador, produtor e(ou) 
recebedor, dos documentos e à sociedade. Partindo dessa última afirmação, cresce a impor-
tância sobre a representação e a organização da informação nos arquivos. Esteban Navarro 
foi um dos primeiros autores a escrever sobre essa possibilidade. Ele fez isso relacionando 
a classificação e a descrição como parte dessa área. As duas funções que jogam um papel 
importante no que tange à organização dos documentos de arquivo e das informações neles 
contidas. A administração pública brasileira está vivendo uma situação bastante singular. Ela 
não conseguiu resolver os problemas de suas massas documentais acumuladas em suportes 
tradicionais e já enfrenta as questões relacionadas com o ambiente digital, tais como: men-
sagens eletrônicas sem qualquer tipo de gestão; sistemas informatizados com suas regras 
de registro, armazenamento e recuperação; documentos digitais mantidos nos “computado-
res pessoais” de seus servidores sem gestão institucional. O objetivo do trabalho é cotejar 
a organização (classificação, avaliação e descrição) dos documentos de arquivo nos meios 
tradicionais com a realizada no ambiente digital. Trata-se de pesquisa de natureza descritiva 
e qualitativa que utiliza a revisão de literatura e a pesquisa documental para entender o fe-
nômeno. Parte-se do pressuposto que o acesso à informação tem dois aspectos: a questão 
legal (que não será abordada aqui) e a questão técnica. Assim, espera-se que, como resulta-
do, o trabalho contribua para o desafio que é a organização dos documentos de arquivo na 
Administração Pública Federal.

Palavras-chave: Administração Pública. Gestão de Documentos. Organização e Representação 
da Informação.

Abstract: As a social phenomenon, the raison d’être of the archive has been changed due to 
political, cultural, social and economic factors. Originally, the reason was to serve the interests 
of the administration and the law. In the 19th century, alongside these utilities, it emerged as 
a history privileged source. From the 21st century onwards, we realized that the raison d’être 
is the services provision the access: to the accumulator, the producer and (or) the recipient, 
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of documents and to society. Based on this last statement, the importance of the representa-
tion and organization of information in the archives becomes greater. Esteban Navarro was 
one of the first authors to write about this possibility. He did this by listing classification and 
description as part of that area. The two functions that play an important role with regard to 
the organization of records and the information contained therein. The Brazilian public ad-
ministration is experiencing a very unique situation. It was unable to solve the problems of her 
documentary masses accumulated in traditional media and is already facing issues related 
to the digital environment, such as: electronic messages without any type of management; 
computerized systems with their registration, storage and retrieval rules; digital documents 
kept on the “personal computers” of their servers without institutional management. The ob-
jective of the work is to compare the organization (classification, evaluation and description) 
of records in traditional media with the organization in the digital environment. This is a de-
scriptive and qualitative research that uses literature reviews and documentary researches to 
understand that phenomenon. It is assumed that the access to information has two aspects: 
the legal issue (which will not be addressed here) and the technical issue. Thus, it is expected 
that, as a result, the work will contribute to the challenge records organization in the Federal 
Public Administration.

Keywords: Public Administration. Record Management. Organization and Representation of 
Information.
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Governança no âmbito de arquivos estaduais:  o relato do 
Arquivo Público do Estado da Bahia como lugar de informação, 
memória e identidade compartilhadas
Governance within state archives: the report of the Arquivo Público do Estado da Bahia as a 
Place of Shared Information, memory and identity

Maria Teresa Navarro de Britto Matos

Resumo: O artigo se propõe a descrever elementos da práxis de governança da Diretoria do 
Arquivo Público do Estado da Bahia, unidade da Fundação Pedro Calmon. Admite-se que a 
governança arquivística promove o diálogo e relações institucionais colaborativas com diver-
sos atores do Estado e da sociedade, nas dimensões macro e microarquivísticas, objetivando 
atender às reconfigurações do Estado contemporâneo e à diversidade das demandas sociais 
pela transparência e pelo direito à informação e à memória. Partindo-se do pressuposto de 
que o Arquivo Público do Estado da Bahia caracteriza-se como singular, em razão de cus-
todiar acervo de manuscritos e impressos originais, produzidos, recebidos e acumulados 
quando a cidade de Salvador (BA) permaneceu durante 214 anos (1549 a 1763) na condição 
de capital político-administrativa do Estado do Brasil, optou-se por destacar programas e pro-
jetos governamentais, além de projetos desenvolvidos com universidades, mediante termos 
de cooperação técnica, visando qualificar a preservação e o acesso de arquivos permanentes. 
Somam-se as ações de mobilização junto a municípios da Bahia, com vistas a fortalecer a 
institucionalidade dos arquivos públicos municipais no cenário atual. Apresenta-se, também, 
programa, projetos e ações transversais realizadas no âmbito da administração pública esta-
dual quanto à gestão de documentos, como instrumento de apoio a novos modelos de ges-
tão pública. Destaca-se, ainda, a interlocução no campo da informação governamental com 
a Secretaria de Administração do Estado da Bahia. O relato de experiência fundamenta-se 
em pesquisa documental, em projetos, relatórios, termos de cooperação, correspondências, 
entre outros. Conclui-se que a construção da governança constitui um desafio permanente 
que requer atitude de inovação das instituições arquivísticas e dos seus respectivos atores.

Palavras-chaves: Arquivos Estaduais. Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundação Pedro 
Calmon. Governança e Arquivos Públicos.

Abstract: The article proposal is to describe elements of the governance praxis of the Direction 
of the Public Archives of the State of Bahia, a unit of the Pedro Calmon Foundation. It is ac-
cepted that archival governance promotes dialogue and collaborative institutional relations 
with various actors of the State and society, in the macro and micro-archival dimensions, 
targeting to fulfill the requirements of the contemporary State and the diversity of social de-
mands for transparency, the right to information and to memory. Based on the assumption 
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that the Public Archives of the State of Bahia is singular, due to the fact that it custody original 
manuscripts and printed holdings, produced, received and accumulated, when the city of 
Salvador (BA) remained for 214 years (1549 to 1763) as a political and administrative capital 
State of Brazil. It highlights government programs and projects, in addition to other projects 
developed with universities, through cooperation agreements to qualify the preservation and 
access to archives. It also addresses the mobilization actions undergone with municipalities 
of the State of Bahia, with a view to strengthening local public archives institutional role in the 
current scenario. It presents programs, projects and transversal actions carried out within the 
scope of the state public administration regarding records management, as an instrument to 
support new public management models. It also underlines the interlocution in the field of 
governmental information with the Administration Secretary of the State of Bahia. The expe-
rience report is based on documentary research in programs, projects, reports, terms of co-
operation, correspondences, among others. It concludes that the construction of governance 
constitutes a permanent challenge that requires an attitude of innovation from the archival 
institutions and respective actors.

Keywords: State Archives. Public Archives of the State of Bahia. Pedro Calmon Foundation. 
Governance and Public Archives.
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A importância da cooperação entre instituições arquivísticas 
públicas e órgãos de controle externo para a efetividade da 
implementação de políticas públicas de arquivos, gestão 
documental e acesso à informação: o caso do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo
The importance of cooperation between public archivistic institutions and external control 
institutions for the effectiveness implementation of public archives policy, documental 
management and access to information: the case of the São Paulo State Archives

Fernando Padula
Camila Giovana Ribeiro 
Maria Elisa Pereira
Clarissa Emi Hirao

Resumo: Este artigo analisa as relações de governança do Arquivo Público do Estado, órgão 
central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), seja com os 93 órgãos e en-
tidades da administração pública estadual, com os municípios paulistas, ou com aqueles que 
manifestam sua vontade de integrar o Sistema por meio de termos de cooperação técnica. 
Discutem-se as ações do Arquivo Público do Estado enquanto órgão normatizador, formu-
lador e implementador da política pública de arquivos, gestão documental e acesso à infor-
mação estadual, analisando os impactos, as oportunidades e as perspectivas de cooperação. 
Em especial, são descritos dois casos de Cooperação Técnica: com o Ministério Público do 
Estado de São Paulo e com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A metodologia 
utilizada será a de Relato de Experiência, descrevendo os sujeitos envolvidos, os termos as-
sinados e os produtos apurados. Entre os resultados obtidos dessas experiências, além da 
realização de eventos conjuntos, destacam-se: a) a conjugação de esforços visando à gestão, 
acesso à informação e preservação de documentos do Ministério Público e, em contrapar-
tida, a atuação do Arquivo Público do Estado como órgão técnico consultivo do Ministério 
Público em ações judiciais e extrajudiciais direcionadas aos municípios paulistas; b) o de-
senvolvimento de ações integradas com o Tribunal de Contas voltadas à gestão documental, 
preservação e acesso à informação, como a publicação do livro Guia Técnico de Transparência 
Municipal. O artigo conclui que a implementação de políticas públicas arquivísticas pode 
ter mais efetividade quando feita em conjunto com órgãos de controle, que as impulsionam 
devido às suas atribuições típicas. 

Palavras-chave: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Sistema de Arquivos do Estado 
de São Paulo. Termos de Cooperação Técnica. Ministério Público do Estado de São Paulo. 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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Abstract: This article analyzes the governance relationships of the Arquivo Público do Estado 
(The São Paulo State Archives), the central organ of the Sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo (SAESP) (The São Paulo State Archives System – SAESP), with the 93 state public 
administration entities, with the São Paulo municipalities, or with those who express their 
willingness to integrate the System through terms of technical cooperation. The actions of the 
Arquivo Público do Estado are discussed as a normative body, formulator and implementer 
of public archives policy, document management and access to state information, analyzing 
the impacts, opportunities and prospects for cooperation. In particular, two cases of Technical 
Cooperation are described: with the Ministério Público do Estado de São Paulo (Public 
Prosecutor’s Office in São Paulo State) and with the Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (The São Paulo State Court of Auditors). The methodology used will be the Experience 
Report, describing the subjects involved, the signed terms and the products found. Among 
the results obtained from these experiences, in addition to holding joint events, the follow-
ing stand out: a) combining efforts aimed at the management, access to information and 
preservation of Ministério Público’s documents and, on the other hand, the performance of 
the Arquivo Público do Estado as a technical advisory institution of the Ministério Público in 
judicial and extrajudicial actions directed to São Paulo municipalities. b) the development of 
integrated actions with the Tribunal de Contas aimed at document management, preservation 
and access to information, as the publication of the book “Technical Guide for Municipal 
Transparency”. The article concludes that the implementation of public archival policies may 
be more effective when done in conjunction with control institutions, which boost them due 
to their typical attributions.

Keywords: The São Paulo State Archives. The São Paulo State Archives System. Technical 
Cooperation Terms. Public Prosecutor’s Office in São Paulo State. The São Paulo State Court 
of Auditors.  
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Governança Informacional no estado do Rio de Janeiro
Informational governance in the state of Rio de Janeiro

Maria Teresa Bandeira Melo

Resumo: O objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise sobre as ações e inciativas 
realizadas no âmbito da administração pública estadual do Rio de Janeiro para constituição 
de uma política pública arquivística que possa contribuir para a governança informacional. 
O ponto de partida é o Programa de Gestão de Documentos do estado do Rio de Janeiro 
implementado e coordenado pelo Arquivo Público do estado do Rio de Janeiro. Criado pelo 
Decreto Estadual nº 42.002, de 21 de agosto de 2009, o Programa de Gestão de Documentos 
do estado do Rio de Janeiro tem como principais objetivos: a disponibilização da informação 
do estado de forma organizada, acessível e protegida; a atuação do Arquivo Público do Rio de 
Janeiro como gestor da documentação estadual; o fortalecimento de mecanismos de trans-
parência administrativa e de comunicação; e a modernização da gestão da informação e inte-
gração dos sistemas de tecnologia. Pretende-se fazer um balanço da atuação do Programa de 
Gestão de Documentos do Rio de Janeiro desde a sua implementação e aferir os resultados 
obtidos, seus mecanismos de controle e avaliação, bem como suas articulações com os entes 
públicos e a sociedade. 

Palavras-chave: Gestão de Documentos. Política Arquivística. Arquivos Públicos.   

Abstract: The objective of the work is to develop an analysis of the actions and initiatives car-
ried out within the scope of the state public administration of Rio de Janeiro to constitute an 
archival public policy that can contribute to informational governance. The starting point is 
the Records Management Program of the State of Rio de Janeiro implemented and coordina-
ted by the Public Archives of the State of Rio de Janeiro. Created by State Decree nº 42,002, of 
August 21, 2009, the Records Management Program of the State of Rio de Janeiro has as main 
objectives: the provision of State information in an organized, accessible and protected man-
ner; the performance of the Public Archives of Rio de Janeiro as manager of state documenta-
tion; the strengthening of administrative and communication transparency mechanisms; and 
the modernization of information management and integration of technology systems. The 
purpose is to take stock of the performance of the Records Management Program in Rio de 
Janeiro since its implementation and to measure the results obtained, its control and evalua-
tion mechanisms, as well as its articulations with public entities and society.

Keywords: Records Management. Archival Policy. Public Archives. 
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Governança arquivística no âmbito de arquivos municipais: o 
relato do Arquivo de Campinas 
Archival governance in the field of municipal archives: the report of the Campinas Archive

Antônio Carlos Galdino

Resumo: O texto pretende apresentar alguns dos resultados positivos alcançados nas duas 
últimas décadas do Arquivo Municipal de Campinas (AMC), cujo fio condutor de governança, 
foi o esforço de coordenar a preservação e disponibilização do patrimônio arquivístico sob 
custódia da instituição, datando de 120 anos, e a gestão documental corrente da Prefeitura, 
desenvolvendo soluções técnicas arquivísticas que integrassem essas duas frentes. Na ges-
tão de documentos, o AMC buscou a eficiência no atendimento do empréstimo de processos 
administrativos, mais de dois milhões sob sua custódia, sobretudo às áreas urbanísticas 
da Prefeitura, associada a uma política de avaliação de documentos, que resultou na oficia-
lização e aplicação de tabelas de temporalidade de documentos, por meio de 12 decretos, 
diversas portarias e resoluções e de 27 editais de ciência de eliminação, abrangendo docu-
mentos de inúmeras tipologias. O acervo permanente foi parcialmente arranjando e descrito, 
com uma série importante parcialmente digitalizada. As descrições e cópias digitais estão 
disponíveis on-line no portal Arq-Camp, utilizando o software ICA-AtoM. Tal acervo tem sido 
relativamente protegido do ponto de vista da conservação, ao mesmo tempo em que recebe 
há anos consultas presenciais de inúmeros pesquisadores. Por fim, desde 2016, iniciou-se 
uma política de difusão cultural, via redes sociais e um boletim cultural. Do ponto de vista 
técnico adotou-se a perspectiva uma abordagem arquivística, próxima da ideia do records 
continuum, integrando a gestão de documentos correntes, ao trabalho de arranjo físico do 
acervo custodiado e à descrição, adaptando definições e métodos da tipologia documental 
com o sistema australiano de séries. Tais resultados, contudo, ainda se ressentem da falta 
de uma política oficial que assegure ao Arquivo Municipal de Campinas estabilidade e con-
tinuidade administrativas e investimentos em instalações físicas tecnicamente adequadas, 
infraestrutura tecnológica e pessoal com formação técnica.

Palavras-chave: Arquivo Municipal. Governança Arquivística. Records Continuum. Sistema 
Australiano de Séries. Tipologia Documental.

Abstract: The text intends to present some of the positive results achieved in the last two 
decades of the Municipal Archive of Campinas, whose guiding thread of governance, was the 
effort to coordinate the preservation and availability of archival heritage in the custody of the 
institution, dating back 120 years, and the current records management of the City Hall, de-
veloping technical archival solutions that integrate these two fronts. In records management, 
AMC sought efficiency in servicing the loan of files, more than two million in its custody, 
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especially in the urban areas of the City Hall, associated with a policy of document evaluation, 
which resulted in the officialization and application of records schedule, by means of 12 de-
crees, various ordinances and resolutions and 27 public notices of elimination, covering doc-
uments of numerous types. The permanent collection was partially arranged and described, 
with an important series partially digitized. The descriptions and digital copies are available 
online at the Arq-Camp portal, using the ICA-AtoM software. This collection has been rel-
atively protected from the point of view of conservation, while it has received face-to-face 
consultations from numerous researchers for years. Finally, since 2016, a policy of outreach 
program has started, via social networks and a cultural bulletin. From the technical point of 
view, the perspective adopted an archival approach, close to the idea of records continuum, 
integrating the management of current records, the physical arrangement work of the custo-
dian collection and the description, adapting definitions and methods of the records typology 
with the Australian series system. Such results, however, still suffer from the lack of an official 
policy that ensures the Campinas Municipal Archives administrative stability and continuity 
and investments in technically adequate physical facilities, technological infrastructure, and 
personnel with technical training.

Keywords: Municipal Archives. Archival Governance. Records Continuum. Australian System 
Series. Records Tipology.
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A cooperação técnica e científica entre instituições 
públicas para acesso e uso da informação:  
o Arquivo Público Municipal de Caetité
Technical and scientific cooperation between public institutions for access and use of 
information: the city of Caetité Public Archive

Paulo Henrique Duque Santos

Resumo: Esta comunicação aborda a cooperação técnica e científica entre o Arquivo Público 
Municipal de Caetité (APMC) e instituições públicas do estado da Bahia na gestão de supor-
tes documentais de modo a promover o acesso e uso da informação. A cooperação entre a 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), 
com a parceria do APMC, resultou na criação do Polo Regional Judiciário de Caetité (PoloJUD) 
para gestão dos documentos judiciais de 28 comarcas do interior da Bahia. O compartilha-
mento dos sistemas de gestão da informação dessas instituições públicas possibilitou o de-
senvolvimento de processos e instrumentos de trabalho que beneficiam populações ainda 
desassistidas pelos serviços públicos, em especial uma ampla população rural sem acesso à 
tecnologia e informação dos serviços de cartórios judiciais. A cooperação técnica entre insti-
tuições públicas para democratização do acesso e uso da informação proporciona cidadania 
a usuários dos serviços judiciais.

Palavras-chave: Arquivos Municipais. Governança Arquivística. Acervos Judiciais.

Abstract: This communication addresses the technical and scientific cooperation between the 
city of Caetité Public Archive and public institutions in the Bahia State offering documentary 
support in order to promote access and use of information. The cooperation between the 
Bahia State University and the Bahia State Court of Justice, in partnership with the city of 
Caetité Public Archive, resulted in the creation of the Caetité Regional Judiciary Center man-
aging the judicial documents of twenty-eight inland regions from Bahia. Sharing information 
and managing systems of these public institutions has enabled the development of work 
processes and instruments that benefit populations out of public services, like rural popula-
tions without access to technology, information and the court registry services. The technical 
cooperation between public institutions democratizes access to the information and provides 
citizenship to users of judicial services.

Keywords: Archives. Archival Governance. Judicial Collection.
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Testemunhos do isolamento:  governança arquivística em 
tempos pandêmicos 
Insulation testimonies: archivistic governance in pandemic times

Beatriz Kushnir 

Resumo: Partindo do pressuposto que a Governança Arquivística enseja a elaboração de 
ações transversais ao contexto arquivístico, e que estas conjecturam uma atuação com ou-
tras agências, políticas e programas no campo da informação estatal, bem como com seto-
res diversos da sociedade, o intuito é apresentar a experiência de coleta dos testemunhos 
do Isolamento, formulado pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) neste 
momento de pandemia. O AGCRJ buscou se capacitar para dialogar e atuar no conjunto 
dos diversos ambientes informacionais, ampliando a constituição do leque de documentos 
sobre deste fenômeno mundial. Além do aspecto público, este conjunto permitirá uma ob-
servação privada a ser consultada. Sem esquecer jamais o papel de inovador e igualmen-
te, das “boas práticas” inerentes à gestão para modelar a governança, o Testemunhos do 
Isolamento conversa com experiências nacionais e internacionais de iniciativas arquivísticas 
ou não. Compreendendo que a Governança Arquivística induz ao desenvolvimento de estra-
tégias de atuação em rede e com base colaborativa, o projeto Testemunhos do Isolamento se 
propôs ao longo dos últimos meses, a observar como a pandemia mundial de Coronavírus 
(COVID-19) trouxe alguns desafios inéditos para nossa sociedade. Cada indivíduo assistiu às 
suas atividades serem transformadas ao longo do período de isolamento social/quarentena 
e, aos poucos, uma nova rotina foi criada. Em face dessas transformações, inspirados por 
iniciativas internacionais – como as da Associação Pública dos Historiadores de Nova York, 
do Arquivo Nacional da Costa Rica, do Arquivo Municipal de Barcelona, do Arquivo da Cidade 
de Paris, entre outros –, o AGCRJ se induziu a documentar e coletar essas histórias, desde 
em maio de 2020. A experiência do isolamento social/quarentena, ainda que coletiva, afeta 
de forma singular cada um de nós. Esse projeto tem como objetivo recolher informações 
sobre esse período histórico a partir da ótica dos indivíduos e seu cotidiano. Com esses 
relatos pessoais, acreditamos que poderemos contribuir para uma leitura mais abrangente 
desse evento. Nossa proposta é salvaguardar esses depoimentos e garantir acesso à essa do-
cumentação para pesquisadores que se interessem por estudar esse período. Esse material 
vem sendo recolhido e estará custodiado no AGCRJ para, posteriormente, ser acessado para 
consultas e pesquisas. Respeitando sempre a vontade do depoente pelo seu anonimato ou 
pela sua não autorização na revelação de seu material.

Palavras-chave: Pandemia. Isolamento Social. Covid-19. Governança Arquivística. AGCRJ.
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Abstract: Based on the assumption that Archival Governance encourages the elaboration of 
transversal actions to the archival context, and that these conjecture a performance with oth-
er agencies, policies and programs in the field of state information, as well as with different 
sectors of society, the intention is to present the experience of collection of the Testimonies 
of Isolation, formulated by the General Archive of the City of Rio de Janeiro (AGCRJ) at this 
time of pandemic. AGCRJ sought to train itself to dialogue and act in the set of diverse in-
formational environments, expanding the constitution of the range of documents about this 
worldwide phenomenon. In addition to the public aspect, this set will allow a private obser-
vation to be consulted. Without ever forgetting the role of innovator and also, of the “good 
practices” inherent in Management to model Governance, Testimonies of Isolation talks 
to national and international experiences of archival initiatives or not. Understanding that 
Archival Governance induces the development of networked and collaborative action strate-
gies, the Testimonies of Isolation project set out over the last few months, to observe how the 
worldwide Coronavirus pandemic (COVID-19) brought some unprecedented challenges for 
our Society. Each individual watched their activities change over the period of social isolation 
/ quarantine and, gradually, a new routine was created. In the face of these transformations, 
inspired by international initiatives – such as the Public Association of Historians of New 
York, the National Archives of Costa Rica, the Municipal Archives of Barcelona, the Archives 
of the City of Paris, among others – the AGCRJ was induced documenting and collecting these 
stories since May 2020. The experience of social isolation / quarantine, although collective, 
affects each of us in a unique way. This project aims to collect information about this historical 
period from the perspective of individuals and their daily lives. With these personal reports, 
we believe that we can contribute to a more comprehensive reading of this event. Our pro-
posal is to safeguard these testimonies and guarantee access to this documentation for re-
searchers who are interested in studying this period. This material has been collected and will 
be kept in custody at AGCRJ for later access for consultation and research. Always respecting 
the deponent’s will for his anonymity or for his non-authorization when revealing his material.

Keywords: Pandemic. Social Isolation. Covid-19. Archival Governance. AGCRJ.
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Governança Arquivística em instituições de memória
Archival governance in institutions of memory

Lucia Maria Velloso de Oliveira  

Resumo: O conceito de Governança tem sido aplicado a diferentes áreas que o adaptam em 
busca de um modelo mais específico. A iniciativa também vem acontecendo nos arquivos, 
de forma ainda incipiente. Na área destacamos as iniciativas dos arquivos nacionais, que 
buscam melhores soluções para a gestão financeira, aprimorar sua accountability, aperfei-
çoar seus serviços e oferecer entregas com qualidade para a sociedade. Vamos explorar a 
relevância da governança arquivística para as instituições que não se enquadram no conceito 
de instituições arquivísticas, mas que possuem em sua missão o objetivo de preservar e dar 
acesso aos documentos de arquivo significativos para a memória coletiva. 

Palavras-chave: Arquivos. Governança Arquivística. Instituição de Memória.

Abstract: The concept of Governance has been applied to different areas that are adapting it 
in search of a more specific model. The initiative has also been happening in archives in an 
incipient way. In the area, we highlight the initiatives of the National Archives, which is seeking 
better solutions for financial management, the improvement of their accountability and their 
services and how to offer deliveries of quality to society. We will explore the relevance of archi-
val governance for institutions that do not fit the concept of archival institutions, but whose 
mission is to preserve and give access to archival documents relevant to collective memory.

Keywords: Archives. Archival Governance. Institutions of Memory.
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Os desafios da governança  
da Fundação Casa de Jorge Amado
Governance challenges for the Casa de Jorge Amado Foundation

Ângela Fraga

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade traçar um panorama da governança dos acer-
vos pessoais dos escritores: Jorge Amado, Zélia Gattai e Myriam Fraga, que são custodiados 
pela Fundação Casa de Jorge Amado. Para levantamento das informações foram utilizados 
os dados auferidos, coletados, investigados e avaliados a partir das rotinas e procedimentos 
realizados rotineiramente pela Divisão de Pesquisa e Documentação da própria Instituição. 
No escopo do artigo, um breve histórico sobre a trajetória e a constituição da Entidade, sua 
estrutura organizacional, quadro de colaboradores e instalações físicas. Destaca-se também 
a natureza e a formação dos seus fundos arquivísticos, os sistemas utilizados para o acesso à 
pesquisa e à recuperação de dados, as interlocuções institucionais, os projetos em desenvol-
vimento, a evolução das digitalizações, os investimentos realizados e necessários, bem como 
as dificuldades enfrentadas; culminando com algumas reflexões sobre as políticas de gestão 
de instituições responsáveis por arquivos pessoais e privados.

Palavras-chave: Fundação Casa de Jorge Amado. Histórico. Arquivos pessoais. Formação dos 
acervos. Acesso aos Dados. 

Abstract: The aim of this paper is to provide an overview of the governance of the personal 
archives of the writers Jorge Amado, Zélia Gattai and Myriam Fraga, which are housed in the 
Casa de Jorge Amado Foundation. To gather the information required for this study, we used 
the data obtained, collected, investigated and evaluated through the routines and procedures 
performed on a day-to-day basis by the institution’s Research and Documentation Division. 
The scope of this article includes a brief history of the foundation’s trajectory and constitution, 
organizational structure, staff and facilities. Also noteworthy are the nature and formation of 
its archival fonds, the systems used to access research, and data retrieval, institutional inter-
locutions, projects under development, advances in digitalisation, and investments made and 
required, as well as the difficulties faced, culminating with some reflections on the manage-
ment policies of institutions responsible for personal and private archives.

Keywords: Casa de Jorge Amado Foundation. History. Personal Archives. Formation of 
Collections.  Access To Data. 



37

Políticas e programas de preservação e gestão de acervos: 
trajetória e desafios da Fundação Oswaldo Cruz
Policies and programs for preservation and management of collections:  
history and challenges of The Oswaldo Cruz Foundation 

Paulo Roberto Elian dos Santos

Resumo: As instituições de custódia de acervos são permanentemente desafiadas a formular 
e implementar políticas e ações de planejamento e gestão para dar cumprimento à sua mis-
são. Esses desafios se impõem às instituições de guarda e preservação de arquivos, sejam 
arquivos públicos, serviços arquivísticos governamentais ou centros de memória e documen-
tação. No Brasil, são bastante tímidos e incipientes os esforços de formulação de políticas 
públicas de arquivos. No que se refere aos arquivos privados – em especial os de natureza 
pessoal – é possível afirmar que as reflexões e principais iniciativas vêm sendo concebidas 
fora do “arcabouço institucional” previsto nos nossos marcos legais. Assim, surgem políticas 
e programas institucionais inovadores. A Casa de Oswaldo Cruz, é um centro de pesqui-
sa e educação dedicado à história, à memória e à preservação do patrimônio da Fundação 
Oswaldo Cruz e das ciências e da saúde, e como tal, se defronta com os desafios colocados 
a uma gestão integrada do arquivo institucional e de um conjunto expressivo de arquivos 
pessoais provenientes de doações dos próprios titulares ou herdeiros. Na Fundação Oswaldo 
Cruz, a política de preservação vem contemplando não apenas os arquivos, mas busca alcan-
çar uma visão integrada capaz de incluir outros institutos e acervos de naturezas distintas, 
como bibliotecas e coleções museológicas e biológicas. Em uma perspectiva histórica, pre-
tendemos fazer um relato dessa experiência nos últimos 35 anos, com ênfase nos últimos 10 
anos, tomando como pano de fundo o desenho dessa política institucional e a atuação da 
Casa de Oswaldo Cruz como protagonista deste processo. 

Palavras-chave: Política de Preservação. Acervos Científicos. Arquivos Pessoais. Fundação 
Oswaldo Cruz. 

Abstract: To fulfill their mission, collection holding institutions permanently challenge them-
selves to formulate and put into practice management policies and planning actions. Public 
archives, government archive services, and memory and documentation centres, without dis-
tinction, are forced to face these challenges as institutions of custody and preservation of 
archives. In Brazil, efforts to formulate public archive policies are rather timid and incipient. 
Regarding private archives – especially those of a personal nature  – it is possible to state that 
the ideas and main initiatives have been conceived outside the “institutional framework” pro-
vided by our legal frameworks. Thus, innovative institutional policies and programs emerge. 
Casa de Oswaldo Cruz is a research and education centre, dedicated to the history, memory, 
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and preservation of the heritage of the Oswaldo Cruz Foundation and of sciences and health. 
As such, it faces the challenges of carrying out an integrated management of the institutional 
archive and the expressive set of personal archives donated by the holders themselves or by 
the heirs. At Oswaldo Cruz Foundation, the preservation policy experience is not limited to 
archives. It seeks an integrated vision, capable of including other institutes and collections of 
different types, such as libraries, biological and museum collections. Assuming a historical 
perspective, we intend to report the last 35 years of this experience, with an emphasis on the 
last 10 years, taking as a background the configuration of this institutional policy and the 
leading role of Casa de Oswaldo Cruz at this process. 

Keywords:  Preservation Policy. Scientific Collections. Personal Archives. Oswaldo Cruz 
Foundation.
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Gestão dos processos administrativos de RH:  
indícios da necessidade de adoção da noção de governança 
arquivística na esfera pública municipal
Management of administrative processes of HR: indications of the need for adoption of the 
notion of archivistic governance in the municipal public sphere

Ana Paula dos Santos Ramos1

Resumo: A sociedade está em constantes transformações e a tecnologia alterou a forma 
de consumo, relacionamento, comportamento dos indivíduos, os processos de produ-
ção e serviços das organizações. A esfera pública também foi diretamente afetada por 
essas mudanças, pois a tecnologia demanda destas instituições, e dos seus gestores, 
adoção de novas posturas e ações no desenvolvimento das suas atividades. Em decor-
rência disso, verificam-se alterações na forma de produção, uso e disseminação de in-
formações e documentos arquivísticos públicos que são fundamentais para o adequado 
funcionamento dessas instituições. Este estudo analisou o contexto de produção, uso e 
tramitação dos processos administrativos de RH da Prefeitura Municipal de Camaçari-
BA através de entrevistas com os atores envolvidos nessas atividades, analisando os 
resultados sob a ótica da gestão de documentos. A partir dos resultados identificou-se 
a falta da implantação de políticas públicas arquivísticas e não execução das atividades 
de gestão de documentos arquivísticos, ambas de responsabilidade da instituição ar-
quivística pública municipal. Os resultados enfatizam que a criação destas instituições 
sem a devida compreensão de suas funções e sem ofertar a estrutura necessária para 
desenvolvimento de suas atividades não provocará mudanças no cenário atual da pre-
feitura. A partir da análise dos dados constata-se que a falta de gestão das informações e 
dos documentos arquivísticos públicos geram prejuízos econômicos, administrativos e 
fiscais para os servidores e prefeitura, além de prejudicar o controle social destas ações. 
A pesquisa aponta como sugestão para mudança deste cenário a adoção da noção de 
Governança Arquivística como propulsor de novos caminhos e novos olhares sobre o 
protagonismo das instituições arquivísticas públicas municipais.

Palavras-chave: Gestão de Documentos. Gestão da Informação. Instituição Arquivística 
Pública Municipal. Processos Administrativos. Governança Arquivística.

Abstract: Society is constantly changing and technology has changed the form of con-
sumption, relationships and behavior of individuals and the production processes and 

1 Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestranda em Ciência da informação. 
E-mail: anaelazaroramos@gmail.com
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services of organizations. The public sphere was also directly affected by these changes, 
as technology demands from these institutions and their managers, adopting new atti-
tudes and actions in the development of their activities. As a result, there are changes 
in the way of production, use and dissemination of information and public archival doc-
uments that are essential for the proper functioning of these institutions. This study 
analyzed the context of production, use and processing of HR administrative processes 
of the Municipality of Camaçari-BA through interviews with the actors involved in these 
activities, analyzing the results from the perspective of document management. From 
the results it was identified the lack of implementation of public archival policies and 
non-execution of archival document management activities, both under the responsibili-
ty of the Municipal Public Archival Institution. The results emphasize that the creation of 
these institutions without a proper understanding of their functions and without offering 
the necessary structure for the development of their activities will not cause changes in 
the current scenario of the city. From the analysis of the data, it appears that the lack of 
management of information and public archival documents generates economic, ad-
ministrative and tax losses for civil servants and city hall, in addition to impairing the 
social control of these actions. The research points as a suggestion for changing this 
scenario the adoption of the notion of Archival Governance as a propeller of new paths 
and new perspectives on the protagonism of Municipal Public Archival Institutions.

Keywords: Document Management. Information Management. Municipal Public 
Archival Institution. Administrative Processes. Archival Governance.
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Políticas Públicas Arquivísticas: a gestão de documentos e o 
direito de acesso à informação no poder executivo do 
estado da Bahia
Archivistic public policies: document management and the right 
to access information in the executive power of the State of Bahia

Adriana Sousa Silva2

Ricardo Coutinho3

Resumo: O acúmulo desordenado dos documentos provenientes do exercício das ativi-
dades dos órgãos públicos pode dificultar o funcionamento das atividades administra-
tivas, cercear o direito de acesso à informação e impedir o exercício pleno da cidadania. 
Como consequência, torna-se necessária a elaboração e a implantação de políticas pú-
blicas arquivísticas visando garantir a qualidade no tratamento das informações produ-
zidas e acumuladas, por meio da gestão de documentos. O presente trabalho investiga, 
a partir de um estudo de caso de caráter exploratório e descritivo, com base em revisão 
da literatura e observação direta não participante, os dispositivos legais sancionados e 
as ações realizadas pelo Poder Executivo do Estado da Bahia na implantação a gestão 
de documentos no âmbito da administração pública baiana, como meio para garantir o 
acesso à informação. Como conclusão, nota-se que o estado da Bahia regulamentou dis-
positivos referentes à gestão de documentos e realizou importantes ações. Entretanto 
para a efetiva implantação de políticas públicas arquivísticas são necessárias ações per-
manentes e comprometimento de todos os servidores quanto aos procedimentos regu-
lamentados e recomendados.

Palavras-chave: Política Pública Arquivística. Gestão de Documentos. Administração 
Pública.

Abstract: The disorderly accumulation of documents resulting from the exercise of the 
activities of public agencies can hinder the functioning of administrative activities, re-
strict the right of access to information and prevent the full exercise of citizenship. As a 
consequence, it is necessary to develop and implement public archival policies aimed 
at ensuring quality in the treatment of information produced and accumulated, through 
record management. The present work investigates, from an exploratory and descrip-
tive case study, based on literature review and non-participant direct observaton, the 
sanctioned legal provisions and the actions taken by the Executive Branch of the State 
of Bahia in the implementation of document management within the Bahian public ad-
ministration, as a means to guarantee access to information. As a conclusion, it should 
be noted that the State of Bahia regulated devices related to record management and 
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carried out important actions. However, for the effective implementation of archival pub-
lic policies, permanent actions and the commitment of all the servants regarding the 
regulated and recommended procedures are necessary.

Keywords: Public Archival Policy. Document Management. Public Administration.
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Arquivos privados em espaço público: estudo de caso em 
arquivo públicos brasileiros 
Private records in public places:  
case study in brazilian public archives 

Ana Beatriz Colombo4

Sonia Maria Troitiño Rodriguez5

Resumo: As atuais novas demandas de pesquisa levaram os arquivos a repensarem 
suas linhas de atuação e o próprio conceito de documento de “interesse público”.  
A partir disso, as instituições arquivísticas passaram a adquirir acervos de origem pri-
vada, como arquivos pessoais, arquivos de empresas, arquivos familiares e diversos 
outros. Essas incorporações podem ser vistas como uma tentativa dos arquivos de 
auxiliarem na construção de uma história mais equilibrada. Contudo, a aquisição de 
acervos privados passou a ser questionada em virtude daquilo que se considera ou não 
de interesse público. Esses questionamentos surgem a partir da falta de métodos e cri-
térios utilizados por instituições de custódia para avaliarem os conjuntos documentais 
que seriam resguardados por elas. Refletindo sobre isto, o presente trabalho se propõe 
a apresentar um levantamento sobre os métodos e critérios utilizados pelos arquivos 
públicos dos estados do sudeste brasileiro para avaliação e aquisição de acervos. Para 
o desenvolvimento desta pesquisa, optamos pela aplicação do método estudo de caso 
múltiplo, sendo o processo de pesquisa dividido em três etapas: a primeira etapa con-
sistiu em um levantamento teórico/exploratório sobre temas introdutórios; a segundo 
etapa consistiu na aplicação do estudo de caso nos quatro arquivos públicos dos esta-
dos do sudeste brasileiro; a terceira etapa consistiu na análise dos dados coletados, utili-
zando o método de triangulação de dados. A partir dos dados coletados e analisados até 
o momento, foi possível identificar que nenhum arquivo estadual do sudeste brasileiro 
apresenta políticas de aquisição de acervos privados. 

Palavras-chave: Aquisição de Arquivos. Política Arquivística. Arquivos Públicos. Arquivos 
Privados. 
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Abstract: The new research demands led the Archives to rethink their lines of action and 
the very concept of a “public interest” document. From this, archival institutions began 
to acquire private records, such as personal records, business records, family records 
and several others. These incorporations can be seen as an attempt by the auxiliary 
Archives to build a more balanced history. However, the acquisition of private records 
started to be questioned due to what is considered or not of public interest. These ques-
tions arise from the lack of methods and criteria used by custody institutions to evaluate 
the documentary sets that would be protected by them. Reflecting on this, the present 
work proposes to present a survey on the methods and criteria used by the public ar-
chives of the states of southeastern Brazil to evaluate and acquire records. For the devel-
opment of this research, we opted for the application of the multiple case method study, 
with the research process divided into three stages: the first stage consisted of a theoret-
ical / exploratory survey on introductory topics; a second stage consisted of applying the 
case study to the four public archives of the states in southeastern Brazil; the third step 
consisted of analyzing the collected data, using the data triangulation method. From the 
data collected and the course so far, it was possible to identify that no state archive in 
southeastern Brazil has policies for the acquisition of private records. 

Keywords: Acquisition of Records. Archive Policy. Public Archive. Private Records.
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Memória digital e proteção de dados pessoais em 
um contexto de governança arquivística
Digital memory and personal data protection in an archival governance context

José Augusto Bagatini6

José Augusto Chaves Guimarães7

Resumo: A partir da revolução tecnológica originada na Segunda Grande Guerra 
Mundial, a arquivística têm sido colocada diante de novas problemáticas, afinal, o pa-
radigma imposto, trouxe consigo uma gama de novas tecnologias, que reformularam 
completamente os artefatos de arquivo. Assim, a arquivologia moderna está sendo de-
safiada a encarar questões como direito à privacidade, à proteção de dados e ao esque-
cimento. Assim, objetiva-se, no presente trabalho, propor como parte importante dos fa-
zeres relacionados a governança arquivística, questões que reforcem os direitos citados 
anteriormente, e que podem ser violados por questões totalmente alheias à temática, 
tais como a preservação de uma memória em arquivos. Portanto, a discussão aqui pre-
sente busca trazer à luz questões de duas ordens relacionadas à memória e ao direito 
à privacidade, à proteção de dados e ao esquecimento: 1) as memórias armazenadas 
em nuvem ou em grandes estoques informacionais privados, são vulneráveis e estão 
suscetíveis, por exemplo, a vazamentos de dados; e 2) o acúmulo indiscriminado de 
dados pessoais deve ser contido, através de  frameworks regulatórios e políticas públicas 
e administrados segundo modelos de gestão que contemplem o ciclo de vida desse tipo 
de informação. Desse modo, nesse contexto de vulnerabilidade da privacidade e dos 
direitos a ela correlatos, torna-se necessário que profissionais da informação se engajem 
no desenvolvimento de políticas e ações de governança arquivística que levem em conta 
a proteção de dados pessoais dos stakeholders, seja em unidades de arquivo públicas 
ou corporativas, e respeitem as determinações impostas pela Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira, prevista para entrar em vigor ainda em 2020, aspecto que trará consi-
go a necessidade de adequação de todos os setores da sociedade – e, em especial, dos 
arquivos – aos ditames dessa nova e necessária normativa.

Palavras-chave: Privacidade. Proteção de Dados Pessoais. Memória Digital. Governança 
Arquivística.

6 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Mestrando do Departamento de 
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Abstract: Since the technological revolution originated in the Second World War, archival 
science has been faced with new problems, after all, the imposed paradigm has brought 
with it a range of new technologies, which have completely reformed the archival arti-
facts. Thus, modern archivology is being challenged to address issues such as rights to 
privacy, data protection and oblivion. Thus, the objective of the present work is to pro-
pose, as an important part of the actions related to archival governance, issues that rein-
force the rights mentioned above, and that can be violated by issues totally unrelated to 
the theme, such as the preservation of a memory in archives. Therefore, the discussion 
here seeks to bring to light issues of two kinds related to memory and rights to privacy, 
data protection and forgetfulness: 1) memories stored in the cloud or in large private 
information stocks, are vulnerable and are susceptible, for example, data breachs; and 2) 
the indiscriminate accumulation of personal data must be contained, through regulatory 
frameworks and public policies and administered according to management models 
that contemplate the life cycle of this type of information. Thus, in this context of vulner-
ability of privacy and related rights, it becomes necessary for information professionals 
to engage in the development of archival governance policies and actions that take into 
account the protection of stakeholders’ personal data, whether in units public or cor-
porate archives, and respect the determinations imposed by the Brazilian General Data 
Protection Law, scheduled to enter into force in 2020, an aspect that will bring with it the 
need to adapt all sectors of society – and, in particular, the archives – to the dictates of 
this new and necessary regulation.

Keywords: Privacy. Personal Data Protection. Digital Memory. Archival Governance.
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A série de normas ISO 30300 como instrumento de 
governança informacional em organizações privadas:  
um estudo exploratório
The iso 30300 standards series as informational governance instrument in private 
organizations: an exploratory study 

Alexandre de Souza Costa8

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar as normas da série 30300 como 
referencial teórico-metodológico-prático para a governança de serviços arquivísticos em 
uma perspectiva da macroarquivologia em organizações privadas. Este estudo possui 
caráter exploratório e apresenta uma proposta de reflexão para arquivistas e os gestores 
de arquivos e documentos arquivos. Partimos do pressuposto de que são poucas as 
abordagens que contemplam as especificidades arquivísticas das organizações privadas. 
Demonstra o trabalho da International Standard Organization (ISO) no desenvolvimen-
to das normas mais importantes concernentes ao campo da Arquivologia. Apresenta 
e analisa a metodologia de implementação das normas da série 30300. Conclui que 
o arcabouço das normas da série 30300 pode contribuir para que os arquivistas de-
senvolvam a capacidade de atuar como gestores da informação arquivística propondo 
soluções de governança em organizações privadas. Considera ainda a perspectiva trans-
versal das normas da série 30300 e que ultrapassa as fronteiras do campo arquivístico 
para cumprir com os procedimentos de governança em organizações privadas. Sugere a 
publicação de trabalhos como os relatos de experiência e os estudos de caso para verifi-
cação da eficiência de projetos de implementação das normas ISO utilizadas no Brasil.

Palavras-chave: Iso 30300. Arquivologia. Governança Arquivística. Organizações Privadas.

Abstract: This paper aims to present standards of ISO 30300 series as a theoretical-meth-
odological-practical framework for the governance of records management services in 
macro archival science perspective in private organizations. This study has an exploratory 
character and presents a proposal of reflection for archivists and managers of archives 
and records management. We assume that there are few approaches that address archival 
specificities of private organizations. It demonstrates the work of International Standard 
Organization (ISO) in the development of the most important standards concerning 
Archival Science. It presents and analyzes the methodology for implementing standards of 
ISO 30300 series. It concludes that the 30300 series standards framework can contribute 

8 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Doutor em Ciência da Informação.  
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for archivists to develop the capacity to act as archival information managers proposing 
governance solutions in private organizations. It also considers the cross-sectional per-
spective of the 30300 series standards and that goes beyond the borders of the Archival 
Science field to comply with governance procedures in private organizations. It suggests 
the publication of works such as experience reports and case studies to verify the efficiency 
of projects implementing ISO standards used in Brazil.

Keywords: ISO 30300. Archival Science. Archival Governance. Private Organizations.
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Identificação dos fluxos informacionais: contribuições para a 
gestão do conhecimento
Identification of informational flows: contributions to knowledge management

Maria Fabiana Izídio de Almeida9

Camila de Biaggi10

Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano11

Resumo: Compreender o universo organizacional em que se atua é fundamental para 
gerir as informações e captar o conhecimento, gerando novos conhecimentos e informa-
ções pertinentes para as organizações, assim como é imprescindível conhecer as ferra-
mentas disponíveis para realizar tais atividades. Nesse contexto, destaca-se a gestão da 
informação por meio dos fluxos informacionais e suas contribuições para impulsionar a 
gestão do conhecimento. Os fluxos informacionais das organizações ocorrem de modo 
natural no cotidiano dos colaboradores, haja vista que cada um possui suas responsabi-
lidades e precisa apresentar os resultados esperados pela organização. Aliado a isso, é 
possível identificar lacunas, redundâncias, ensejo a fraudes, massificação do processo, 
dentre outras características que podem ser aperfeiçoadas, adaptadas e controladas. 
Não obstante, a gestão do conhecimento tem como um dos focos capturar e registrar 
o conhecimento dos indivíduos, para disponibilizá-los gerando novos conhecimentos, 
por meio do seu gerenciamento. Diante do exposto, coloca-se como questão-problema 
desta pesquisa: quais as contribuições que a identificação dos fluxos informacionais 
pode proporcionar à gestão do conhecimento? Identificar as contribuições da identifi-
cação dos fluxos informacionais é o objetivo geral norteador desta pesquisa. Para tan-
to, utilizou-se de pesquisa bibliográfica nas principais bases de dados da Ciência da 
Informação, como a Base de Dados de Pesquisa em Ciência da Informação e revistas 
conceituadas da Ciência da Administração. Com isso, foram localizados diversos artigos 
que compõem o referencial teórico, assim como outras obras relevantes consultadas. 
Como principal resultado destaca-se que na identificação dos fluxos informacionais ou-
tra atividade também é realizada: o registro do processo, pois tudo que o colaborador 
realiza deve constar no desenho do fluxo informacional. Com isso percebe-se uma con-
tribuição para a gestão de conhecimento, que tem como um dos objetivos capturar e 
registrar o conhecimento implícito, tornando-o explícito. 

9 Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp). Doutoranda em Ciência da Informa-
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Palavras-chave: Gestão da Informação. Gestão do Conhecimento. Fluxo de Informação. 
Mapeamento de Processos.

Abstract: Understanding the organizational universe in which we operate is essential to 
manage information and capture knowledge, generating new knowledge and informa-
tion relevant to organizations. Just as it is essential to know the tools available to carry 
out such activities. In this context, information management through information flows 
and their contributions to boost knowledge management stands out. The informational 
flows of organizations occur naturally in the daily lives of employees, given that each has 
their responsibilities and must present the results expected by the organization. Allied 
to this, it is possible to identify gaps, redundancies, opportunities for fraud, massifi-
cation of the process, among other characteristics that can be improved, adapted and 
controlled. Notwithstanding the knowledge management has as one of the focuses to 
capture and record the knowledge of individuals, to make them available generating new 
knowledge, through its management. In view of the above, the question-problem of this 
research arises: what contributions can the identification of information flows provide 
to knowledge management? Identifying the contributions of identifying informational 
flows is the general guiding objective of this research. For this purpose, bibliographic re-
search was used in the main databases of Information Science, such as the Database of 
Research in Information Science and renowned journals of Administration Science. With 
that, several articles were found that make up the theoretical framework, as well as other 
relevant consulted works. As a main result, it is highlighted that in the identification of 
informational flows, another activity is also carried out: the registration of this process, 
since everything that the employee performs must be included in the design with the 
informational flow, with this a contribution to knowledge management is perceived. , 
which has as one of the objectives to capture and record the implicit knowledge, making 
it explicit.

Keywords: Information Management. Knowledge Management. Flow of Information. 
Process Mapping.
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O Dataverse e suas contribuições para a comunicação científica
Dataverse and its contributions to scientific communication

Pollianna Marys de Souza e Silva12

Levi Cadmiel Amaral da Costa13

Resumo: Os Repositórios de Dados (RD) garantem os princípios de transparência e 
oferecem um sistema de armazenamento seguro, além da possibilidade de se ter os da-
dos de pesquisa disponíveis on-line, indexados, documentados, para serem acessados, 
baixados, visualizados e processados por pessoas ou por sistemas, estendendo-os a 
uma comunidade mais ampla e conectada em rede. O objetivo dessa pesquisa é apre-
sentar as contribuições proporcionadas pela utilização do RD Dataverse para promover 
eficiência na comunicação científica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e 
bibliográfica na qual buscou-se identificar relações entre o conteúdo bibliográfico sobre 
comunicação científica, dados e repositórios de dados e conteúdos informativos sobre 
o RD Dataverse contidos nos sites The Dataverse Project” – site de apresentação do 
Dataverse – e “Harvard Dataverse. Os resultados demonstram as funcionalidades que 
o Dataverse possui e relações com aspectos que beneficiam a comunicação científica, 
dentre os quais podem ser mencionados: preservação de dados científicos, produção 
de metadados de qualidade, promoção de facilidade em processos de recuperação da 
informação científica, disponibilização de dados que podem ser citados, dentre outras 
questões. Portanto, conclui-se que o Dataverse proporciona benefícios que estão asso-
ciados aos processos de comunicação entre pesquisadores científicos. 

Palavras-chave: Comunicação Científica. Eficiência na Comunicação Científica. Arquivos 
Científicos. 

Abstract: Data Repositories (RD) guarantee the principles of transparency and offer a se-
cure storage system, in addition to the possibility of having research data available onli-
ne, indexed, documented, to be accessed, downloaded, viewed and processed by people 
or by systems, extending it to a wider and networked community. The objective of this 
research is to present the contributions provided by the use of RD Dataverse to promote 
efficiency in scientific communication. This is a qualitative, descriptive and bibliographic 
research in which we sought to identify relationships between the bibliographic content 
on scientific communication, data and data repositories and informational content on 
the RD Dataverse contained in the sites The Dataverse Project ”– presentation site of 
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the Dataverse – and “Harvard Dataverse. The results demonstrate the functionality of 
Dataverse has relations with aspects that benefit scientific communication, among whi-
ch can be mentioned: preservation of scientific data, production of quality metadata, 
promotion of ease in processes of retrieval of scientific information, availability of data 
that can be cited, among other issues. Therefore, it is concluded that the Dataverse pro-
vides benefits that are associated with the communication processes between scientific 
researchers.

Keywords: Scientific Communication. Efficiency in Scientific Communication. Scientific 
Archives.
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em Organização de Arquivos pela Universidade de São Paulo (USP), mestrado em 
Biblioteconomia e Documentação pela UnB e doutorado em História Social pela USP. 
Atualmente é professor associado do Curso de Arquivologia e diretor da Faculdade 
de Ciência da Informação, da UnB. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Estudos de 
Representação e Organização da Informação e do Conhecimento. Tem experiência na 
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área de Ciência da Informação, com ênfase em Organização de Arquivos, atuando prin-
cipalmente nos seguintes temas: Arquivologia, organização e recuperação de arquivos, 
gestão de documentos, formação profissional e políticas públicas de arquivo.

Renelson Ribeiro Sampaio 
Pós-Doutorado realizado no Departamento de Sociologia da Universidade de Wisconsin 
Madison com o Professor Erik Olin Wright. Doutorado na área de Economia da Inovação 
Tecnológica no Science Policy Research Unit (SPRU), University of Sussex, Inglaterra. 
Mestrado em History and Social Studies of Science - University of Sussex, Inglaterra. 
Pós-Graduação em Física-Matemática pela Universidade de Brasília (UnB) e bacharelado 
em Física (1973) pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Atuou na área de planejamento e políticas públicas em Ciência e Tecnologia, 
na Secretaria de Tecnologia Industrial (STI), na Assessoria de Planejamento da 
Presidência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e no Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). No período 1998-2006, quando atuou 
no Instituto Euvaldo Lodi (IEL/BA), foi responsável pela concepção e desenvolvimento 
do sistema da Rede de Tecnologia da Bahia (RETEC). A RETEC é uma rede que integra 
ofertas e demandas tecnológicas, apoiada pelo IEL Nacional e foi implantada em vários 
estados da federação. Participou também, em 2002, do grupo de trabalho de criação 
do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT), patrocinado pelo MCT. Professor 
Titular e pesquisador no Centro Universitário SENAI/CIMATEC, Salvador/BA, sendo 
professor permanente no Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Industrial, no 
Doutorado em Gestão e Tecnologia Industrial e no Programa de Mestrado e Doutorado 
em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial. Trabalhos de pesquisa nos se-
guintes temas: Geração e difusão de conhecimento em processos de inovação nas orga-
nizações; Estudos na competitividade de aglomerados industriais (Sistemas Locais de 
Produção) com base metodologia da Dinâmica de Sistemas. 

Sarita Albagli 
Pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT-UFRJ. 
Pesquisadora 1C do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Cientista do Nosso Estado da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro (FAPERJ). Coordenadora do Laboratório Interdisciplinar sobre Informação 
e Conhecimento (Liinc). Editora da Liinc em Revista. Graduação em Ciências Sociais 
(UFRJ), mestrado em Engenharia de Produção - Política e Gestão de Ciência e 
Tecnologia (UFRJ) e Doutorado em Ciências - Geografia (UFRJ). Estágio Pós-Doutoral 
Senior, Visiting Senior Fellow, London School of Economics and Political Science (LSE). 
Coordenadora do Programa de Pesquisa em Ciência Aberta e Inovação Cidadã. Foi mem-
bro do Comitê Assessor de Ciência da Informação e Museologia do CNPq (2017-2020). 
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Foi Coordenadora do PPGCI/IBICT-UFRJ (2011-2013). Coordenou o GT5 Política e 
Economia da Informação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Ciência da Informação (Ancib) (2006-2008; 2008-2010). Coordenou o GT22 Sociedade 
da Informação e do Conhecimento do Congresso Brasileiro de Sociologia (2007; 2009). 
Atua na área de Ciência da Informação, com ênfase nos seguintes temas: ciência aberta 
e inovação cidadã; ciência cidadã, justiça cognitiva e os objetivos do desenvolvimento 
sustentável; informação, conhecimento e desenvolvimento local. 

Thiago Henrique Bragato Barros 
Professor Adjunto no Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor permanente nos Programas de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação da UFRGS e Universidade Federal do Pará (UFPA). Pós-
Doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB). Pesquisador 
em grupos de pesquisa da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(Unesp), Universidade de Brasília (UnB), UFPA e UFRGS. Coordenador do GT2 da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (Ancib) 
(2018-2020). Presidente eleito da International Society for Knowledge Organization 
(ISKO). Membro do Scientific Advisory Council da ISKO - Internacional. Tem experiência 
na área de Arquivologia e Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes 
temas: abordagens linguísticas em Ciência da Informação e representação e organiza-

ção do conhecimento.
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