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Publicações com artigos da equipe da CODAR

Editorial
Nesta edição, destacamos as
diversas publicações que têm
como autores membros da equipe
da CODAR, dando conta dos
trabalhos e das pesquisas
cotidianamente realizadas pela
Coordenação. Merece destaque,
também, a realização da 17ª
edição do Curso de Segurança de
Acervos Culturais, realizado
anualmente e que conta com
grande procura de profissionais
que atuam em instituições de
guarda desse tipo de acervo.
Ainda ressaltamos a continuidade
do processo de digitalização dos
arquivos já organizados sob
guarda do Museu, com a
disponibilização de parte
importante da documentação do
arquivo CFE para acesso remoto,
via base Zenith.

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.

Em destaque: Pesquisas e trabalhos da CODAR são objeto de distintas
publicações
No primeiro semestre, o trabalho realizado pela equipe da Coordenação de
Documentação e Arquivo - CODAR gerou um série de publicações, tendo por objeto os
acervos sob guarda do MAST e as ações e pesquisas realizadas a partir dos mesmos.
Foram publicados no período: o livro Tratamento de arquivos de ciência e tecnologia:
organização e acesso, que tem como uma de suas organizadoras Maria Celina
Soares, arquivista do MAST, onde se encontram cinco capítulos de autoria de
membros e bolsistas do Arquivo de História da Ciência - AHC; o texto "Formulário
Médico, estudo da materialidade do manuscrito e sua preservação: informações
subjacentes", que tem como um de seus autores Antonio Costa, pesquisador do
LAPEL, publicado como capítulo do livro Formulário Médico: manuscrito atribuído aos
jesuítas e encontrado em uma arca na igreja de São Francisco de Curitiba; e o texto
"Orianda, a fábrica de papel do Barão de Capanema: 1852-1859", que tem como uma
de suas autoras Ozanah Hannesch, do LAPEL, publicado nas Actas del XII Congreso
Internacional de História del Papel en la Península Ibérica. Para mais informações
sobre as publicações e como ter acesso às mesmas, entrar em contato com a CODAR
pelos emails arquivo@mast.br, lapel@mast.br e pelo telefone (21) 3514-5270.

Arquivo aberto
A meta de disponibilizar para acesso remoto as
imagens do arquivo do Conselho de Fiscalização
das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil
(CFE) - contemplado pelo Programa “Memória do
Mundo” pela UNESCO e um dos mais consultados
dentre aqueles sob guarda do MAST - deu um
grande passo no primeiro semestre. Foram
disponibilizadas para consulta as imagens dos
documentos descritos na "série 2" do inventário
desse arquivo. Em paralelo, a equipe do AHC
continua com a capitação digital das imagens da
"série 1" do CFE, que também devem ser
disponibilizadas em breve para consulta remota.
Mais informações sobre os acervos já disponíveis
para acesso remoto e sobre a base de dados do
AHC (Zenith), ferramenta desse acesso, podem
ser obtidas através do email arquivo@mast.br ou
na página do MAST na internet que trata do acervo
arquivístico: http://site.mast.br/hotsite_acervo_
arquivistico/index.html
A Coordenação de Documentação e Arquivo do
MAST (CODAR) promoveu, entre 03 e 07 de junho
passado, a XVII Edição do Curso de Segurança de
Acervos Culturais, que contou com a participação
de mais de 30 profissionais de instituições de
guarda de acervos e estudantes interessados na
área, de diferentes estados. Realizado anualmente
pela CODAR no primeiro semestre, o curso trata de
um amplo leque de temáticas afetas à área de
segurança de acervos, tais como: legislação e
gestão do campo dos museus e do patrimônio,
redução de desastres em acervos culturais,
biossegurança em bilbliotecas, arquivos e museus,
tráfico ilícito de bens culturais. Mais informações
sobre o Curso de Segurança de Acervos Culturais
devem ser buscadas junto à Coordenação através
do telefone (21) 3514-5270.
A equipe do AHC promoveu a avaliação de 5
metros lineares de documentação institucional
acumulada, produzida por suas áreas finalísticas,
fazendo uso da Tabela de Temporalidade e do
Código de Classificação de Documentos
específico da instituição. O Código e a Tabela
foram produzidos levando em conta as atividades
do MAST e aprovados pelo Arquivo Nacional - AN
após intensos e produtivos debates com aquele
órgão. Mais informações sobre o processo de
aprovação dos documentos e sua implementação
podem ser obtidas através do email
arquivo@mast.br.

Arquivos em organização
O arquivo da antropóloga Heloísa Alberto Torres,
ex-diretora do Museu Nacional que foi transferido
temporariamente para o MAST para sua
organização - via acordo de cooperação deste com
o IPHAN, responsável pelo acervo - encontra-se
em processo de alocação da documentação
segundo o Plano de Classificação proposto, em um
passo prévio antes da produção dos dossiês que
compõem as séries do citado plano. Mais

informações sobre o arquivo de Heloísa Alberto
Torres podem ser conseguidas através do 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 – está
em processo de arranjo da documentação segundo
as temáticas propostas pelas séries estabelecidas
no Plano de Organização do mesmo, que leva em
conta as funções desenvolvidas pelo ON ao longo
de sua existência.
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
A fim de disponibilizar os documentos para
consulta e digitalização, o LAPEL promoveu a
conservação e restauração de 347 documentos e a
revisão de 151 fichas diagnóstico do arquivo CFE.
Esse processo permite a aceleração da
digitalização do acervo (ver em "arquivo em foco").
A equipe do LAPEL realizou, em maio, visita técnica
à Biblioteca do Laboratório Nacional de
Computação Científica - LNCC, localizado na
cidade de Petrópolis, a fim de proceder análise sob
as condições de guarda de seu acervo bibliográfico
e orientar a equipe daquele Laboratório sobre os
cuidados com esse acervo. A equipe do LAPEL
presta assessoria técnica em sua área de atuação
a órgãos do sistema de C&T, mediante acordos
firmados entre o MAST e essas instituições. Mais
informações devem ser buscadas via email
lapel@mast.br.

Biblioteca Henrique Morize
Tomando por base seu acervo, a Biblioteca
Henrique Morize promoveu no primeiro semestre
duas exposições: "Eclipse, Einstein e o GPS no
acervo da Biblioteca HM" e "Coleção ABC e os
marcadores esquecidos". Tais exposições visam
apresentar o rico e altamente especializado acervo
da Biblioteca ao público em geral. Mais
informações sobre as obras e outras atividades da
Biblioteca, entrar em contato com a Biblioteca
através do email biblioteca@mast.br ou pelo
telefone 3514-5332.

Pesquisa em foco
Eduardo Leitão, pesquisador do Observatório
Nacional, pesquisou o acervo do ON sob guarda do
MAST para sua pesquisa sobre "A hora legal
brasileira".

