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Com pesar informamos o falecimento, em 29 de Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia pelo 
novembro último de Araci Gomes Lisboa, PPACT/MAST. A CDA pretende publicar, em breve, 
arquivista do AHC do MAST. Atuando no Museu todas as palestras apresentadas no MAST Colloquia 
desde sua fundação, Araci, por seu entusiasmo e ao longo do último ano.
dedicação profissional, teve papel de destaque no 
processo de construção do Arquivo de História da 
Ciência e do próprio MAST.

Está em andamento o trabalho de identificação dos 

documentos do acervo do Observatório Nacional 

(ON), sob guarda do MAST. Apesar da enorme massa 
O arquivo pessoal do matemático e estatístico Rio 

documental envolvida, os levantamentos produzidos Nogueira, que se destacou pela aplicação e 
até agora permitiram a produção de um conjunto de desenvolvimento de modelos matemáticos na área 
informações sobre os documentos já identificados atuarial, foi formalmente doado ao MAST, através 
que tem facilitado o acesso aos mesmos. da assinatura do Termo de Doação do acervo por 
Excepcionalmente, esse acervo encontra-se aberto à parte de sua viúva, Julieta Daiub, em 07 de 

dezembro. A assinatura foi o ponto culminante da consulta durante sua organização.
solenidade “O papel de Rio Nogueira na criação e 
implementação de fundos de Previdência Privada 

O Arquivo Henrique Morize encontra-se em fase de 
no Brasil”.

elaboração da tabela de equivalência, devendo ser 
A Coordenação de Documentação e Arquivo do disponibilizado à consulta em 2013.
MAST (CDA) promoveu, entre os dias 02 e 07 de 
dezembro, o II Curso de Preservação de Acervos 
Científicos e Culturais. Contando com a presença 
de 50 participantes, o curso tratou de temas como 

Fruto de Acordo de Cooperação entre o MAST, o INT e gerenciamento de risco, gerenciamento ambiental 
o Museu Imperial foi finalizado o monitoramento dos e medidas de controle: agentes biológicos, dentre 

outros. Assim como o Curso de Segurança de fungos presentes na Berlinda (espécie de carruagem) 
Acervos, promovido há dez anos pela CDA, do Imperador D. Pedro II. Esse monitoramento 
sempre com grande demanda, o Curso de permitiu que a Berlinda do Imperador fosse 
Preservação tem periodicidade anual. Para mais disponibilizada para visitação pública em dezembro 
informações sobre cursos promovidos pela de 2012, no Museu Imperial. Os principais resultados 
Coordenação de Documentação e Arquivo deve- dessa pesquisa serão apresentados no 8th Latin 
se entrar em contato pelo telefone (21) 3514-5270. 

American Biodeterioration and Biodegradation 
A Coordenação de Documentação e Arquivo Symposium, que será em abril desse ano, na cidade 
(CDA) deu continuidade ao ciclo de palestras e de Porto Alegre.
debates MAST Colloquia, com o tema “Pesquisas 
em Acervos de C&T”, apresentando o resultado de 
pesquisas, já finalizadas, que tiveram como objeto 

Foi assinado em 13 de julho o Termo de Doação do acervos da área de Ciência e Tecnologia. No 
Acervo da Profa. Doutora Erika Zimmermann para o segundo semestre foram apresentadas as 
MAST. São 2.320 volumes de livros, periódicos e seguintes palestras: “Ciência e arte nas coleções 
publicações diversas que retratam a trajetória pessoal de loucura”, por Eurípides da Cruz, doutorando em 
e profissional da pesquisadora Erika Zimmermann, museologia e patrimônio da UNIRIO; “Práticas de 

socialização de acervos em museus de Ciência e falecida há cerca de um ano. A doação foi feita por sua 
Tecnologia”, por Maria Augusta André, especialista filha Aline Zimmermann Maya.
em Preservação de Acervos de Ciência e 
Tecnologia pelo PPACT/MAST; “Fotografias da A Biblioteca do MAST recebeu, por doação da 
Comissão Cruls: uma análise da imagem”, por professora Dominique Varry, da École National 
Bianca Mandarino, especialista em Preservação Supérieure des Sciences et des l'Information et des 
de Acervos de Ciência e Tecnologia pelo Bibliohèques, 8 fascículos do periódico Histoire et 
PPACT/MAST; “Resgate dos arquivos da Civilisation du Livre, que foram incorporados a seu 
Faculdade de Medicina da UFRJ: uma arqueologia acervo. Essa doação aconteceu durante o Seminário 
dos acervos?”, por Diana Maul, professora Internacional de Bibliotecas Científicas, ocorrido no 
associada do Programa de Pós-Graduação em Mast de 7 a 9 de novembro último, que teve por 
Saúde Coletiva da UFRJ; “Uma proposta de 

objetivo reunir historiadores e bibliotecários  que 
organização em um arquivo de história da ciência: 

realizam pesquisas sobre bibliotecas e livros 
algumas possibilidades de pesquisas no CEDEM”, 

científicos. 
por Elias da Silva Maia, doutorando do HCTE da 
UFRJ; “O Museu Nacional e a memória da ciência 
no Brasil: o caso da coleção Heloisa Alberto 

Os acervos de físicos sob guarda do MAST têm sido Torres”, por Josiane Alcântara, especialista em 
utilizados em pesquisa sobre a Tipologia Documental Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia 
nos arquivos de ciência e tecnologia, coordenada por pelo PPACT/MAST; e “A imagem como 
Maria Celina Mello e Silva, arquivista do MAST, e por documento: a coleção José dos Reis Carvalho”, 

por Thayane Vam de Berg, especialista em Márcia Trancoso, bolsista PCI do MAST.
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Entre em contato conosco:

Arquivo de História da Ciência – AHC

Tel: 0-XX-21-3514-5276

E-mail: arquivo@mast.br

Horário de atendimento:
De 2ª a 6ª – de 9h às 12h e
                    de 13h às 17h

Obtenha mais informações sobre o
Arquivo de História da Ciência na 
página: www.mast.br.

Editorial

Em destaque: Acervos dos físicos Elisa Frota-Pessoa e Jayme 
Tiomno são doados ao MAST 

O MAST, comprovando seu papel de excelência na guarda, tratamento e acesso a 
acervos de cientistas,  foi escolhido como depositário dos arquivos pessoais do casal 
de físicos Elisa Frota-Pessoa e Jayme Tiomno. A doação ocorreu por decisão da 
própria prof. Elisa, tendo sido o termo assinado em 18 de dezembro. O evento contou 
com palestras dos professores Sergio Jofilly e Mário Novello, do CBPF, e Sônia Frota-
Pessoa, física da USP e filha da prof. Elisa. Jayme Tiomno e Elisa Frota-Pessoa 
tiveram atuação destacada em diferentes instituições acadêmicas no campo da física 
tendo sido, dentre outros, fundadores e pesquisadores ativos do Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF).  Os acervos em questão serão organizados pela equipe do 
Arquivo de História da Ciência (AHC/MAST) a fim de serem posteriormente 
disponibilizados à consulta do público em geral. 

Nesta edição, destacamos a 
doação dos acervos dos físicos 
Elisa Frota-Pessoa e Jayme 
Tiomno ao MAST, oficializada em 
evento realizado em dezembro. 
Ainda nesse mês, merece 
destaque a assinatura do Termo 
de Doação do arquivo do 
matemático e estatístico Rio 
Nogueira, já em processo de 
organização pela equipe do 
Arquivo de História da Ciência 
(AHC/MAST). Também no 
segundo semestre, a 
Coordenação de Documentação 
e Arquivo (CDA) realizou o II 
Curso de Preservação de 
Acervos Científicos e Culturais, 
seguindo o modelo consagrado 
de seu Curso de Segurança de 
Acervos, realizado sempre no 
primeiro semestre, que já 
completou dez edições. 

Ao centro Profª. Elisa Frota-Pessoa, em
cerimônia de assinatura do termo de

doação de seu acervo, com equipe do
Mast e convidados. À direita, Profª.

Feiga Rosenthal, cujo acervo também 
se encontra sob guarda do Mast.
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