XII CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL
“Arquivos e Arquivistas na sociedade do conhecimento”
Córdoba, Argentina, 27 a 29 de setembro de 2017
Primeira circular
Apresentação
A importância da regionalização na busca de soluções comuns para a gestão de
documentos e a profissionalização dos arquivos, assim como a necessidade de dirigir a
discussão para a instrumentação de políticas nacionais e impulsionar o crescimento da
atividade arquivística, motivou um grupo de profissionais da área, em agosto de 1996,
a ser realizado, na cidade de Paraná (Entre Ríos, Argentina), o Primeiro Congresso de
Arquivologia do Mercosul (CAM). A partir dessa data, os Congressos de Arquivologia
do MERCOSUL tem se desenvolvido de maneira contínua, exitosa e rotativa a cada dois
anos, constituindo-se em um aporte indiscutível para o desenvolvimento da
Arquivologia Latino-americana reunindo especialistas, profissionais e trabalhadores
após de impulsionar o desenvolvimento teórico da Arquivologia na região e sua
aplicação prática nos Arquivos em geral com o fim de garantir os direitos da cidadania
por meio do acesso ao patrimônio documental e à informação pública. Nestes
congressos confluem as atividades acadêmicas, científicas, investigativas, técnicas e
sociais mais importantes na matéria, criando também laços fraternais e acadêmicos
entre os que integram a comunidade arquivística ibero-americana.
Neste contexto, o Arquivo Geral e Histórico da Universidade Nacional de Córdoba e a
Associação Rede de Arquivistas Graduados de Córdoba, organizam a décima segunda
edição do CAM sob o lema “Arquivos e Arquivistas na sociedade do conhecimento”. O
evento terá lugar no marco do início das celebrações do centenário da Reforma
Universitária de 1918, gesta que assinalou um marco nas universidades argentinas y
latino-americanas, cujo cometido essencial foi fomentar o livre pensamento e o

compromisso profissional com a realidade social, como fatores de mudança e
progresso.
O XII CAM será realizado na Universidade Nacional de Córdoba, situada na cidade de
Córdoba, Argentina, nos dias 27, 28 e 29 de Setembro do ano de 2017.

Eixo Central: “Arquivos e Arquivistas na sociedade do conhecimento”
Eixos Temáticos:
1. O papel social do Arquivista
2. Difusão dos arquivos e cooperação internacional
3. Novas tecnologias
4. Técnicas arquivísticas
5. Formação arquivística
6. Acesso à informação

Reuniões e encontros paralelos:
1. VIII Reunião de Associações Profissionais
2. IX Jornada de Arquivos Municipais
3. VIII Reunião de Arquivos Universitários
4. I Encontro de Arquivos Pessoais
5. I Encontro de Arquivos de Imagem e Som
6. XVII Encontro de estudantes de Arquivologia
7. I Reunião de Editoriais de Arquivologia
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Comunicação e difusão: Andrea R. Tibaldo

Idiomas oficiais:
Espanhol e Português

Inscrições:
A modalidade e custos de inscrição serão comunicados nas próximas circulares.

Apresentação de Propostas e Pôsteres:
O regulamento de apresentação de propostas e pôsteres será comunicado na próxima
circular, que será publicada em Setembro deste ano.

Consultas:
Secretaria: xiicamsecretaria@gmail.com

Contato: redarchiveroscordoba.com

