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Arquivo aberto
Em conjunto com a Fundação Casa de Rui
Barbosa (FCRB), o MAST organizou o VIII
Encontro de Arquivos Científicos. Realizado no
Auditório da FCRB entre os dias 12 e 14 de
setembro, o encontro teve como tema principal
"Tratamento de Arquivos de Ciência e
Tecnologia:organização e acesso". O evento
contou com a presença de vários pesquisadores e
profissionais com experiência na área, tratando,
entre outros assuntos, de temáticas envolvendo a
organização e o acesso a arquivos de instituições
de ensino e pesquisa ou sob a guarda dessas. Em
breve serão publicados os textos dos trabalhos
apresentados no evento, que é realizado
bianualmente por MAST e FCRB. Para mais
informações sobre o Encontro de Arquivos
Científicos entrar em contato pelo telefone 3514-
5270 ou pelo email arquivo@mast.br

A Coordenação de Documentação e Arquivo do
MAST (CDA) promoveu, entre 04 e 08 de
dezembro últimos, a VII Edição do Curso de
Preservação de Acervos Científicos e Culturais,
que contou com a participação de 56 profissionais
de instituições de guarda de acervos e estudantes
interessados na área de várias órgãos e
diferentes estados. Realizado anualmente pela
CDA no segundo semestre de cada ano, o curso
trata de um amplo leque de temáticas afetas à
área de preservação de acervos, tais como:
medidas de controle de agentes biológicos,
acondicionamento de acervos, arquitetura e
ambiente, reprodução digital e preservação de
acervos. Mais informações sobre o Curso de
Preservação de Acervos Científicos e Culturais
devem ser buscadas junto à Coordenação,
através do telefone 3514-5270 ou na página do
MAST: http://www.mast.br/index.php/pt-br/curta-
duracao/2-uncategor ised/551-curso-de-
p rese rvacao -de -ace rvos -c i en t i f i cos -e -
culturais.html .

Fruto de parceria assinada entre o MAST e o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), foi finalizada a transferência
para o campus do Museu dos acervos de Heloísa
Alberto Torres e de Marieta Alberto Torres e da
documentação de Alberto Torres que se
encontravam na Casa de Heloísa Alberto Torres,
em Itaboraí. Tal transferência temporária tem
como objetivo a conservação e a organização da
documentação, bem como sua digitalização, por
parte do MAST. Após a realização dessas etapas
a documentação retornará à guarda do IPHAN,
tendo o MAST o direito de dispor das informações
sobre o acervo decorrentes desse processo (ver
mais em arquivos em organização).

Arquivo em organizaçãos
O arquivo da antropóloga Heloísa Alberto Torres,
sob guarda do IPHAN e em regime de comodato
atualmente no MAST, encontra-se em fase de
identificação da documentação e avaliação do
estado de conservação dos documentos.
Levando em conta a biografia e as informações
sobre a atuação profissional da produtora do
arquivo, a equipe do AHC realiza, conjuntamente
à avaliação e identificação documental, um
ordenamento prévio dos documentos. Em virtude
desse processo, o arquivo de Heloísa Alberto

Torres encontra-se fechado à consulta. Mais
informações sobre o mesmo e sua organização
podem ser obtidas via email arquivo@mast.br.

O arquivo do Observatório Nacional – maior
acervo em tamanho em organização pelo AHC,
em um total superior a 350 caixas de documentos
– teve aprovado uma proposta de plano de
organização, já em aplicação na documentação
totalmente identificada. Esse é o passo final para
consolidação de uma organização documental
que permitirá a produção de um inventário do
arquivo. Apesar de ainda em organização, o
arquivo ON está aberto a consultas, mediante
agendamento, justificativa e detalhamento sobre
a informação ou documentação procurada à
equipe do AHC (já que tais documentos ainda não
estão definitivamente organizados). Os
agendamentos poderão ser realizados por
telefone (21) 3514-5270 ou pelo email
arquivo@mast.br.

Laboratório de Conservação e
Restauração de Papel LAPEL—
O segundo semestre foi marcado pela
participação do LAPEL em inúmeros eventos
relacionados à conservação e restauração de
acervos. O Laboratório apresentou os resultados
de suas pesquisas e práticas, no sentido de
divulgar e contribuir em sua área de competência.
As comunicações tiveram como temáticas, dentre
outras, estudos microbiológicos em aeronave do
Museu Aeroespacial e sobre a autenticidade em
plantas arquitetônicas da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro. Em sua maioria, os
trabalhos foram realizados em parceria com
outras instituições de preservação da cidade do
Rio de Janeiro. Mais informações sobre o trabalho
do laboratório podem ser obtidas através do email
lapel@mast.br.

Biblioteca Henrique Morize
A Biblioteca Henrique Morize realizou, em
setembro último, a oficina "Diagnóstico do Livro".
Com a proposta de apresentar a estrutura do livro,
identificando danos diversos, como os ocorridos
em encadernações, a oficina é voltada
especialmente aos profissionais de bibliotecas. A
equipe da Biblioteca oferece, todos os anos, essa
e outras oficinas de interesse do público em geral,
particularmente dos profissionais da área. Mais
informações sobre todas as atividades da
biblioteca podem ser obtidas pelo email
biblioteca@mast.br.

Já se encontra disponível para consulta a primeira
dissertação defendida no programa de Mestrado
Profissional em Preservação de Acervos de
Ciência e Tecnologia do MAST, de autoria de
Jandira Helena Fernandes e intitulada "Qualidade
do ar e microclima: relações e interferências na
preservação da Coleção Miscellanea Curiosa".

Pesquisa em foco
O pesquisador Eckhard Wallis, da Université

Pierre & Marie Curie, consultou o arquivo do

Observatório Nacional, como fonte para sua

pesquisa sobre a marcação da hora internacional.
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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 Aberto à consulta do arquivo de Maria Laura Mouzinho:
Leite Lopes

Como parte das comemorações do Biênio da Matemática, o Arquivo de História da
Ciência do MAST promoveu, no dia 09 de novembro, a mesa redonda "Vida e obra de
Maria Laura", que culminou com a abertura para consulta do arquivo da matemática
Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, doado ao MAST pela própria. Maria Laura, uma
das primeiras doutoras em matemática do país, teve uma longa vida acadêmica no
Brasil (particularmente na UFRJ) e no exterior, dedicando-se especialmente ao campo
da educação matemática por mais de 50 anos, área na qual foi uma das figuras mais
relevantes. As consultas ao arquivo Maria Laura podem ser agendadas pelo telefone
3514-5270, doArquivo de História da Ciência (AHC), ou pelo email arquivo@mast.br.

Nesta edição, destacamos a

abertura à consulta do arquivo da

m a t e m á t i c a M a r i a L a u r a

Mouzinho Leite Lopes, figura

central no desenvolvimento do

campo da educação matemática

no Brasil. Tratamos ainda da

realização pelo MAST, em

parceria com a FCRB, do VIII

Encontro de Arquivos Científicos.

Merece destaque, também, a

realização pela Coordenação de

Documentação e Arquivo (CDA)

da VII edição do Curso de

P r e s e r v a ç ã o d e A c e r v o s

Culturais, organizado anualmente

pela Coordenação e com grande

procura de profissionais que

atuam com tais acervos.

Abertura à consulta do arquivo de Maria Laura.


