
Iº seminário de 

arquivos municipais 

Listamos abaixo um rol dos contatos de institui-

ções arquivísticas que poderão colaborar com a 

troca de informações e experiências para a cria-

ção, manutenção e desenvolvimento dos arqui-

vos públicos municipais de Santa Catarina. 

CONARQ: www.conarq.arquivonacional.gov.br 

ARQUIVO NACIONAL: www.arquivonacional.gov.br 

FECAM: www.fecam.org.br 

APESC: e-mail: arquivopublico@sea.sc.gov.br 

Pesquisa: arqpesquisa@sea.sc.gov.br 

Gestão documental: gedoc_arq@sea.sc.gov.br 

 

AHMF: arquivo.smcej@pmf.sc.gov.br 

Pesquisa: arqfloripa1994@gail.com 

 

ARQUIVOLOGIA UFSC: www.arquivologia.ufsc.br 

ARQUIVOS DE SÃO JOSÉ 

Instituições arquivísticas para 

troca de informações e 

experiências 

Entidades participantes 

O Iº Seminário de Arquivos Municipais é uma realização con-

junta entre o Arquivo Histórico do Município de Florianópolis, o 

curso de graduação em Arquivologia da Universidade Federal 

de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Municípios, o 

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, a Associação 

dos Arquivistas do Estado de Santa Catarina e o Ministério 

Público de Santa Catarina. Trata-se do maior evento envol-

vendo os arquivos públicos municipais já realizado em nosso 

estado. O evento foi pensado para dotar as gestões munici-

pais das melhores práticas e técnicas em relação aos arquivos 

municipais, como criá-los, mantê-los e desenvolvê-los de mo-

do a que os cidadãos tenham pleno acesso ao seu patrimônio 

documental e que as gestões municipais deem fácil acesso às 

informações de suas administrações.  

INSCRIÇÕES: http://inscricoes.ufsc.br/arqmunicipal  

CONTATO: (48)3721-2231 (ARQV) (48)3721-4629  

Ao final do evento a Universidade Federal de Santa Catarina entregará aos partici-

pantes os certificados com as horas-atividades correspondentes. 

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA INTERNET PARA CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLI-

COS MUNICIPAIS 

 

Cartilha para a criação de arquivos municipais: http://

www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/

Cartilha_criacao_arquivos_municipais.pdf 

Guia resumido de como criar um arquivo público municipal: http://

www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/

Guia_resumido.pdf 

Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos para as 

Administrações Públicas Municipais: http://

www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Livro_Daise.pdf 

Recomendações para a construção e adaptação de arquivos: http://

www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/

recomendaes_para_construo_de_arquivos.pdf 

Recomendações para a digitalização de documentos arquivísticos permanentes: 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/

Recomendacoes_digitalizacao_completa.pdf 

Política municipal de arquivos – construção de arquivos e websites de institui-

ções arquivísticas: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/

publicacoes_textos/Diretrizes_Construcao_websites.pdf 

Classificação, Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivos relativos 

às atividades-meio da Administração Pública: http://

www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/

Codigo_de_classificacao.pdf 

Recomendações para a produção e o armazenamento de documentos de arqui-

vo: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/

recomendaes_para_a_produo.pdf 

Modelos de documentos para a criação do Arquivo Público Municipal: http://

www.conarq.arquivonacional.gov.br/index.php/modelos-de-documentos-para-a-

criacao-do-apm 

Dias 09 e 10 de outubro de 2017 

Horário: das 09:30 às 16:30 horas 

LOCAL: Auditório do Ministério Público de Santa 

Catarina — Avenida Othon Gama D’Eça, nº 900, 

Centro, Florianópolis — SC — Centro Executivo Ca-

sa do Barão. 

Dias 09 e 10 de Outubro de 2017 

Florianópolis 
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TARDE 

Das 13:00 às 13:30 horas - Arquivo Histórico do 

Município de Florianópolis (AHMF) – O representan-

te do AHMF falará sobre seu histórico, sobre suas 

atribuições, sobre o acervo que hoje guarda e das 

ações e projetos que perspectiva desenvolver no 

curto, médio e longo prazo.  

Das 13:30 às 13:50 horas - Arquivo Público Muni-

cipal de Jaraguá do Sul - O representante Arquivo 

de Jaraguá do Sul falará sobre seu histórico, sobre 

suas atribuições, sobre o acervo que hoje guarda e 

das ações que perspectiva desenvolver no curto, 

médio e longo prazo. 

Das 13:50 às 14:30 horas – Arquivos Histórico e 

Administrativo de São José - Os representantes do 

Arquivos de São José (Histórico e Administrativo) 

falarão sobre seu histórico, sobre suas atribuições, 

sobre o acervo que hoje guarda e das ações que 

perspectiva desenvolver no curto, médio e longo 

prazo. 

Das 14:30 horas às 14:50 horas – Arquivo Muni-

cipal de Joinville—A equipe técnica do Arquivo His-

tórico de Joinville apresentará seu acervo, sua estru-

tura técnica e de pessoal, as condições de acesso e 

as ações que desenvolve. 

Das 14:50 às 15:10 horas – Arquivo Público Mu-

nicipal de Gaspar - O Arquivo de Gaspar falará so-

bre seu histórico, sobre suas atribuições, sobre o 

acervo que hoje guarda e das ações que perspectiva 

desenvolver no curto, médio e longo prazo. 

Das 15:10 às 15:30 horas – Pausa  

Das 15:30 às 16:30 horas - Abertura para perguntas e 

debates com o público. 

DIA 10  DE OUTUBRO– MANHÃ 

Das 9:30 às 9:50 horas – Apresentação de Ana Cristi-

na de Souza – Arquivista, falará sobre a influência da 

arquitetura nos arquivos documentais descrevendo as 

situações de prédios construídos com a finalidade de 

abrigar arquivos documentais e de prédios adaptados 

para receber arquivos documentais. 

Das 9:50 horas às 10:10 horas – Apresentação de 

Binah Ire – Arquivista formada pela UFSC e Mestranda 

no Programa de Pós-Graduação em História apresentará 

um quadro geral das políticas arquivísticas com foco nas 

experiências na América Latina e em Santa Catarina e 

apresentará sua análise sobre a efetividade da Lei de 

Arquivos no município de Florianópolis.  

Das 10:10 às 10:30 horas – Apresentação de Camila 

Schwinden Lehmkuhl – Doutoranda do curso de Pós-

Graduação das Ciências da Informação, falará sobre a 

tese que desenvolve sobre o acesso à informação no 

Sistema Nacional de Informações de Registro Civil 

(SIRC) 

Das 10:30 às 11:00 horas – Apresentação de Haylor 

Delambre Jacques Dias - Mestre em História, acadêmi-

co do curso de Arquivologia e Historiador do Arquivo  

Histórico de Florianópolis, falará sobre a importância dos 

arquivos públicos para o trabalho dos historiadores e da 

presença desses profissionais nos arquivos públicos 

municipais. 

Das 11:00 às 11:45 horas – Abertura para perguntas 

e debates com o  público.Das 11:45 às 12:00 horas – 

Encerramento do evento, agradecimentos e troca de 

contatos. 

Este seminário também visa suprir a falta de um espaço de 

diálogo, de troca de experiências e de busca de soluções 

conjuntas  em conformidade com as normas e resoluções do 

Conselho Nacional de Arquivologia, com a Lei de Acesso à 

Informação, com a Lei de Arquivos e que possam preservar, 

conservar e dar acesso às informações contidas em seus 

acervos. Espera-se que este evento contribua para a integra-

ção dos arquivos públicos municipais de Santa Catarina e 

que o mesmo ocorra anualmente de modo a que esta rede de 

relações institucionais não só se mantenha, como também se 

desenvolva. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

DIA 09 DE OUTUBRO – MANHÃ 

Das 9:30 às 9:40 horas – Abertura do evento e composi-

ção da mesa. 

Das 9:40 às 09:45 horas – Dr. Paulo Antônio Locatelli, 

Promotor do Ministério Público de Santa Catarina na Área de 

Meio Ambiente e Patrimônio Histórico-Cultural. 

Das 09:45 às 10:00 horas – Prefeita do Município de São 

José e Presidente da Federação Catarinense de Municípios, 

Adeliana Dal Pont 

Das 10:00 às 10:20 horas – Coordenadora do Curso de 

Gradução em Arquivologia, Professora Doutora Sonali Molin 

Bedin 

Das 10:20 às 10:30 horas - Superintendente da Fundação 

Municipal de Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, Ro-

seli Maria Pereira 

Das 10:30 às 10:50 horas - Presidente da Associação dos 

Arquivistas do Estado de Santa Catarina, Arquivista e Douto-

randa em Ciências da Informação Leolíbia Linden 

Das 10:50 às 11:10 - Diretor do Arquivo Público do Esta-

do de Santa Catarina, senhor Janir  

Das 11:10 às 12:00 horas - Abertura para perguntas e de-

bate com o público 


