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CNA 

O I Congresso Nacional de Arquivologia (CNA) foi realizado em novembro de 2004, 
em Brasília, e teve como tema “Políticas e práticas ao acesso a informação”. O II 
CNA foi em Porto Alegre, em 2006, e os participantes debateram sobre “Os desafios 
dos Arquivistas na sociedade do conhecimento”. Em 2008, o III CNA foi no Rio de 
Janeiro e pela primeira vez realizado pela Executiva Nacional de Associações 
Regionais de Arquivologia (Enara), entidade idealizada durante o II CNA. Em terras 
cariocas, profissionais, estudantes e instituições puderam refletir sobre a 
“Arquivologia e suas múltiplas interfaces”. Em 2010, a IV edição do CNA foi em 
Vitória (ES), entre 19 e 22 de outubro, e teve como tema “A gestão de documentos 
arquivísticos e o impacto das novas tecnologias de informação e comunicação”. O 
objetivo da versão capixaba do CNA, o IV CNA em 2010, foi promover debates 
sobre os desafios do arquivista na sociedade, o gerenciamento de informações 
digitais e o desenvolvimento científico e tecnológico da Arquivologia. O V CNA 
discutiu as novas vertentes da Arquivologia, trazendo um debate acerca das 
tendências atuais que envolvem a documentação e o seu uso na internet, 
proporcionando atualização profissional e aquisição de novos conhecimentos para 
os participantes e novos relacionamentos entre profissionais e empresas. 

UFBA 

A Universidade Federal da Bahia tem seu começo em 18 de fevereiro de 1808, 
quando o Príncipe Regente Dom João VI institui a Escola de Cirurgia da Bahia, 
primeiro curso universitário do Brasil. Ainda no século XIX, incorporou os cursos 
de Farmácia (1832) e Odontologia (1864), a Academia de Belas Artes (1877), 
Direito (1891) e Politécnica (1946). No século XX, Isaías Alves cria a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras (1941).  

O primeiro reitor da Universidade foi destaque na trajetória do ensino superior. 
Nasceu em Salvador, em 1894, diplomado em medicina e fez especialização em 
cirurgia em São Paulo. Ao retornar, ingressou na cátedra de Patologia e Cirurgia e 
dirigiu a Faculdade de Medicina. Durante 15 anos de reitorado (1946-1961), 
liderou o processo de federalização e implantou a infra-estrutura física e de 
pessoal, escrevendo o primeiro capítulo de uma universidade integrada: Artes, 
Letras, Humanidades e Ciências. Logo no primeiro ano de reitorado a Universidade 
da Bahia, constitui-se, formalmente. Em 1950, passa a Universidade Federal da 
Bahia, integrando as escolas isoladas e instituindo outros cursos. Em quinze anos 
sob o reitorado de Edgard Santos, a UFBA floresceu nas áreas de artes, 
humanidades e saúde. 

 

O CURSO DE ARQUIVOLOGIA 

Aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação da UFBA em 10/4/1997 – Parecer: 
nº 075/97 

Diretrizes curriculares – Resolução CNE/CES nº 20, de 13/03/2002 

Curso reconhecido através da Portaria nº 1864, publicada no DOU em 14/7/2003 

Criação do curso noturno autorizada pelo processo nº23066.014332/08-14 

Parecer nº647/08 CEG, de 16/08/2008 

Para atender à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o currículo do curso DIURNO 
de graduação em Arquivologia foi reestruturado, recebendo a aprovação da 

https://www.ufba.br/historico#ancora


 

 

Câmara de Ensino de Graduação da UFBA. Para os ingressantes em 2010.1, a 
matriz curricular do curso DIURNO é idêntica a do curso NOTURNO, em vigor 
desde 2009.1. 

O projeto pedagógico do curso tem por finalidade proporcionar ao aluno uma 
formação humanística e técnica, dando-lhe uma visão global do meio social onde 
estará inserido quando da sua atuação profissional. 

OBJETIVO GERAL: 

Formar profissionais (Bacharel(a) em Arquivologia) com capacidade para atuar em 
atividades arquivísticas, como profissional liberal ou não, promovendo o 
desenvolvimento dos arquivos ou centros de documentação e informação e/ou 
memória, comprometido com a sociedade e valorizando os princípios éticos e de 
cidadania. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Preparar profissionais capazes de gerenciar arquivos, centros de documentação e 
informação, centros de memória, centros de documentação, capacitando-os para 
criar, manter e aperfeiçoar os processos técnicos e de gestão arquivística em 
organizações e instituições públicas ou privadas, nas diversas áreas da 
Arquivologia; 

Aprimorar a capacidade perceptiva do aluno para identificar e diagnosticar 
problemas organizacionais arquivísticos e propor soluções; 

Construir competências e habilidades para trabalhar em estudos arquivísticos, 
qualitativos e quantitativos, nas diversas áreas da Arquivologia, tais como: gestão 
da produção, utilização e destinação de documentos; gestão da informação; e 
preservação e disseminação da informação arquivística; 

Promover a internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética 
profissional para que possa atuar na sociedade como profissional e cidadão 
consciente de suas responsabilidades sociais e éticas na promoção do bem comum; 

Desenvolver no aluno a responsabilidade pela preservação do patrimônio histórico 
e cultural do país; 

Formar profissionais com senso de cidadania ampliado pelo exercício acadêmico, 
voltando-o para reflexões críticas de natureza humana, social, ambiental e 
organizacional; 

Formar profissionais empreendedores preparados para atuar na gestão dos 
variados tipos de arquivos e centros de documentação como agentes de 
modernização e de responsabilidade; 

Proporcionar ao aluno a compreensão da necessidade do contínuo 
aperfeiçoamento profissional. 

 

AABA 

A Associação dos Arquivistas da Bahia (AABA) é uma associação de direito privado, 
de caráter científico, técnico, profissional e cultural, sem fins lucrativos, criada por 
tempo indeterminado com sede e foro na cidade do Salvador. 

A AABA surgiu em 20 de outubro de 2002, a partir da necessidade de integrar os 
profissionais em Arquivologia e de discutir os desafios desta importante profissão 



 

 

que muito tem contribuído com a preservação da memória arquivística da Bahia e 
do Brasil ao longo das últimas décadas. 

História da organização de arquivistas na Bahia em torno de uma associação não é 
um fato novo. A  Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) possuía núcleos em 
diversas localidades, entre elas, o Estado da Bahia. Posteriormente à extinção deste 
sistema, cria-se a  Associação dos Arquivistas da Bahia (AABA) . Nos três primeiros 
anos da entidade (2002 a 2005), esta foi presidida por Luciene Salies e teve 
também como vice-presidente, Sônia Margarida Nunes. 

Algumas importantes atividades foram realizadas na antiga gestão, como por 
exemplo, o curso em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) sobre 
Conceitos e Procedimentos Básicos de Arquivamento e a homenagem em parceria 
com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) aos profissionais arquivistas pela 
passagem do seu dia em 2003. 

Após um tempo praticamente inativa, a AABA recebeu o contato de bacharéis e 
estudantes do curso arquivologia que desejavam que a associação cumprisse seu 
papel de defesa da classe arquivística. Esse grupo criou os meios necessários para 
que houvesse uma eleição, que contou com duas chapas concorrendo. 

No biênio de 2005/2007, a diretoria foi composta por Pablo Soledade – Presidente, 
Aloísio Oliveira – Vice-Presidente, Arnou Gois – Secretário e Tassila Ramos – 
Tesoureira, na gestão: Nossa Arquivologia, nossa AABA. 

A associação, com a nova diretoria, conseguiu se articular, ampliar o número de 
associados de 78 para 225, realizar eventos, projetos, possibilitando assim a 
compra de equipamentos de informática, materiais de escritório, freezer, aparelho 
telefônico e fax, criação de endereço eletrônico, locação de imóvel adequado, entre 
outras coisas. O fato é que no tocante a estrutura, a AABA está pronta para receber 
seus associados e ampliar este quadro, realizar mais cursos, projetos, eventos, 
dentre outras iniciativas que contribuam com as finalidades e objetivos 
estatutários da entidade. 

Ao final de 2007, o estatuto da AABA passou por uma revisão. Entre as alterações, 
estavam a inclusão de novos cargos na composição da diretoria e a substituição da 
nomenclatura de outros. 

Integrantes da chapa do biênio 2005/2007  formaram outra gestão - Compromisso 
com a Arquivologia -  que esteve a frente da associação em 2007/2009:  Pablo 
Soledade – Presidente, Tassila Ramos – Vice-Presidente, Célia Marise Araújo – 
Secretária, Arnou Gois – Diretor Administrativo e Financeiro, Adriana Silva – 
Diretora de Comunicação, Aloísio Oliveira – Diretor de Projetos e Gillian Queiroga – 
Diretor de Políticas Públicas Arquivísticas. 

No final de 2009, uma chapa com novos nomes foi eleita para o biênio 2010/2011: 
Ricardo Sodré Andrade – Presidente, Jorge Vieira da Cruz – Vice-Presidente,  
Ubiratan Jeremias dos Santos Junior – Secretário Geral, Adelmária Ione dos Santos 
– Diretoria Administrativo-Financeiro, Louise Anunciação Fonseca de Oliveira – 
Diretoria de Comunicação, Rosane Vieira Sobreira – Diretoria de Projetos e Gillian 
Leandro de Queiroga Lima – Diretoria de Políticas Públicas Arquivísticas. 

Em 2012, a AABA ganhou mais uma gestão: Representatividade arquivística com 
transparência e compromisso, formada por Claudio Rodrigues, Ricardo Andrade, 
Fernanda Linhares, Lorena Macambira, Louise Oliveira, Adriana Pacheco, Rafael 
Botelho, Nanci Santos, Djalma Vieira e Larissa Souza. A gestão iniciou com o desafio 



 

 

de organizar o V Congresso Nacional de Arquivologia. O evento contou com a 
participação de palestrantes renomados do Brasil e do Canadá, 17 eventos 
paralelos e mais de 100 trabalhos nas comunicações livres. O V CNA foi a primeira 
edição a acontecer em um hotel cinco estrelas, com uma estrutura luxuosa e 
confortável trazendo maior comodidade ao público. Além disso, a gestão lutou pela 
correção das vagas irregulares para arquivistas em concursos públicos. Em 2013, a 
AABA pretende continuar lutando, investindo na qualificação dos profissionais e 
em melhorias para a classe no mercado de trabalho.  

A história da AABA está apenas começando.  Ainda há muito para se realizar e, por 
isso, a necessidade de manter a mobilização e contínuo aperfeiçoamento visando 
contribuir com a consolidação da Arquivologia na Bahia. 

ENARA 

A criação da Executiva Nacional de Associações Regionais de Arquivologia 

(ENARA) atende às moções e recomendações aprovadas na Reunião das 

Associações profissionais, realizada durante o II Congresso Nacional de 

Arquivologia, em 25 de julho de 2006, em Porto Alegre. Ela surgiu da necessidade 

de uma estrutura de representatividade que reúna lado a lado todas as associações 

regionais, para o encaminhamento de questões e posicionamentos de temas 

nacionais.  


