EDITORIAL
Compromissados com a comunidade acadêmica, lançamos mais uma edição do
periódico Archeion Online. Prezando pela seqüência de publicação semestral, nos honra
nunca ter deixado de publicar nenhuma edição desde seu lançamento.
Esta primeira edição de 2018 contempla cinco Artigos de Revisão e três Relatos
de Pesquisas.
O primeiro da Seção Artigos de Revisão intitulado Acesso à informação e ao
patrimônio documental da Universidade Federal de Roraima: uma reflexão necessária, de
autoria de Tatiana Costa Rosa e Leila Adriana Baptaglin, destaca o documento como
valor probatório, testemunhal, artístico e patrimonial de caráter permanente e histórico
vinculado as áreas da Arquivologia e Museologia. Apresentam aspectos do acesso à
informação e do patrimônio documental, utilizando a Lei de Acesso à Informação
brasileira, tendo como ambientes da pesquisa dois setores da Universidade Federal de
Roraima (UFRR), a Divisão de Arquivo Geral (DARQ) e o Núcleo de Documentação e
Pesquisa Histórica (NUDOCHIS).
No segundo Artigo que tem por título Produtos e serviços informacionais nos
arquivos do Mercosul: análise das páginas web dos arquivos nacionais de autoria de
Francisco Sávio da Silva, Marcílio Herculano da Costa, Jefferson Fernandes Dantas e
Rosilene Agapito da Silva Llarena, analisam as páginas dos Arquivos Nacionais dos
países que integram o Mercosul(Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela,
Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname). Mapeam os produtos e serviços
oferecidos, verificam as relações entre essas páginas web, sua arquitetura e distribuição
de informações, demonstrando que os sites desses arquivos promovem a integração
entre as atividades oferecidas na web a partir de produtos e serviços informacionais que
dão visibilidade e reconhecimento aos processos dos arquivos pesquisados.
O terceiro artigo desta Seção, intitula-se A gestão por competências como
ferramenta para contenção da rotatividade de estagiários em empresas de pesquisa do
autor Herickson Akihito Sudo Lutif, o processo seletivo de estagiários em empresas de
pesquisas é considerado ineficiente, pois a taxa de rotatividade de estagiários é muito
grande, neste sentido, o artigo propõe estabelecer diretrizes que proporcionam
condições de conhecimento dos candidatos a serem selecionados a partir de suas
competências em relação ao perfil da empresa.
O quarto artigo é intitulado Curadoria educativa em arquivos-museus literários:
reflexão inicial do autor Marcos Ulisses Cavalheiro, considera os arquivos-museus
literários brasileiros responsáveis pela memória do patrimônio documental, dessa
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forma, revisita suas práticas documentárias pelas vias da curadoria educativa, da
experiência (ação cultural) e da construção (arte-educação), de modo a concebê-las
como estratégias de mediação e democratização do acesso à informação/arte.
O quinto artigo intitulado Perspectivas arquivísticas em centros de memória da
autora Amanda Carvalho dos Santos, apresenta as possibilidades de (re)configuração do
documento arquivístico em centros de memória, devido aos desafios encontrados no
processo de tratamento técnico dos acervos arquivísticos. Faz parte de uma pesquisa do
Programa de Pós-Graduação de Documentos e Arquivos da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro.
Na Seção Relatos de Pesquisa o primeiro artigo intitula Pontos de convergência
entre as Políticas de Informação em Saúde e a Arquivologia: a Gestão de Documentos no 2º
PlaDITIS para as inovações nos serviços de saúde dos autores Luiz Conrado de Farias
Neto, Gillian Leandro de Queiroga Lima e Francisco José Aragão Pedroza Cunha,
identificam a necessidade de adoção de práticas arquivísticas em serviços de atenção à
saúde a partir dos termos do Plano Diretor para o Desenvolvimento da Informação e
Tecnologia de Informação em Saúde (PlaDITIS) com vistas a Gestão Documental. Para
tanto, foi analisado os termos do 2º PlaDITIS utilizando os métodos de análise de
conteúdo e redes semânticas.
O segundo Relato intitulado A guarda terceirizada como integrante da gestão
documental de autoria de Graziela da Costa e Sonali Paula Molin Bedin, trata da questão
da guarda documental terceirizada, mostrando que é crescente a valorização das
empresas em relação a gestão documental realizada pelos arquivos, demonstrando a
necessidade de manter o arquivo organizado.
O último Relato desta Seção, intitula-se Intencionalidades para a gestão
documental: declaração de intenções para a política pública de gestão de documentos de
arquivo do Campus João Pessoa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba do autor Mardônio Lacet dos Santos Júnior, propõe uma gestão pública de
documentos de arquivo por meio da definição da política arquivística e da designação de
responsabilidades e demonstra como a gestão documental no arquivo do IFPB do
Campus de João Pessoa propiciou conhecer servidores e estagiários dessa instituição.
Convidamos os visitantes a acessarem a revista e desejamos que as leituras
sejam frutíferas para o aumento do acervo de conhecimento.

João Pessoa, Paraíba, Brasil, 30 de junho de 2018.
Editora
Ediane Toscano Galdino de Carvalho
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