Em destaque
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O Arquivo de História da Ciência do MAST, em uma iniciativa pioneira no
Brasil para arquivos científicos, está tornando disponíveis, em sua página na
internet, as suas bases de dados para consulta online. São três as bases
disponíveis até o momento: textual, iconográfica e de processos,
abrangendo todos os fundos já organizados e abertos à consulta. A busca
pode ser dirigida à cada base separadamente, ou a cada um dos fundos
arquivísticos de interesse do pesquisador. As bases são unificadas por um
vocabulário controlado, e a documentação está descrita no nível de dossiê.
A consulta online amplia o acesso à documentação, dá maior visibilidade ao
trabalho realizado no Arquivo de História da Ciência do MAST e permite
maior comodidade ao pesquisador, que poderá obter informações à
distância. Consulte a página do Museu de Astronomia e Ciências Afins
(www.mast.br).

Arquivo aberto

Inauguração da Exposição IEN - 40
anos, e entrega do processo de criação
do IEN para a guarda do MAST.

.......

Editorial
Estamos iniciando a publicação do
ARQVIVO, o informativo do Arquivo
de História da Ciência do Museu de
Astronomia e Ciências Afins, um
projeto há muito acalentado. O
informativo pretende ser um veículo
para a divulgação do trabalho
realizado no Arquivo. A dinâmica do
trabalho arquivístico e os variados
matizes da atuação do Arquivo de
História da Ciência estarão
presentes nesta publicação, sob a
forma de notícias diversas sobre o
acervo, arquivos em organização,
arquivos adquiridos e eventos
promovidos pelo Arquivo de História
da Ciência do MAST. Destacamos,
nesta edição, o lançamento da base
de dados do Arquivo de História da
Ciência para consulta on-line.

Entre em contato conosco
Arquivo de História da Ciência
Telefax: 0-xx-21-3295-0918
e-mail: arquivo@mast.br

• No dia 26 de março deste ano, foi
inaugurada no MAST a exposição “IEN –
40 Anos”, comemorativa do
quadragésimo aniversário do Instituto de
Engenharia Nuclear. Durante a
solenidade, foi feita a doação ao MAST
do processo de criação do IEN e dos
instrumentos científicos que compõem a
exposição.

• Arquivo Souza Barros - em fase de
identificação dos documentos referentes
à Sociedade Brasileira de Física.
• Arquivo Hervásio de Carvalho - em fase
de descrição dos dossiês referentes à
produção científica.
• Arquivo CNPq - em fase de identificação
dos processos de prestação de contas de
auxílio, referentes à década de 1970.

• A Coordenação de Informação e
Documentação ofereceu, através do
Arquivo de História da Ciência, na
semana de 24 a 28 de março, o curso
“Segurança de Acervos Culturais”.
Destinado a profissionais das áreas de
arquivologia, biblioteconomia,
museologia, arquitetura,
conservação/restauração, o curso contou
também com a presença de engenheiros,
historiadores e outros interessados.

Laboratório de Conservação e
Restauração

• O Arquivo de História da Ciência concluiu
a organização do arquivo do Setor de
Antropologia Física do Museu Nacional.
Este trabalho é fruto de um acordo de
cooperação técnica firmado entre o
MAST e o MN para a organização deste
acervo, com o objetivo de publicação do
inventário analítico que se encontra em
fase final de revisão.

Utilizando-se de procedimentos técnicos e
da metodologia científica, o LAPEL vem
orientando medidas que melhorem as
condições de armazenagem, manuseio,
utilização e segurança dos acervos
arquivísticos e bibliográficos.

• Está em fase de elaboração o projeto da
Biblioteca Virtual Luiz Cruls, em parceria
com o Prossiga/IBICT, para tornar
disponíveis na internet informações e
reprodução de documentos sobre a vida
e obra deste importante astrônomo, que
foi diretor do Observatório Nacional na
virada do Império para a República.

O Laboratório de Conservação e
Restauração de Papel - LAPEL, implantado
no MAST em 1986, é um setor do Arquivo
de História da Ciência, e tem como
principais objetivos a conservação e a
restauração dos acervos
histórico-científicos em suporte papel.

Através do seu trabalho, o LAPEL vem
prestando orientação, treinamento e
assessorias no que se refere à conservação
e restauração de documentos com suporte
em papel.

Biblioteca

Foram adquiridos recentemente pela
Biblioteca do MAST três livros organizados
pelo mestrado em Memória Social e
• Foi publicado o Inventário Sumário do
Documento/UNIRIO. Estas publicações
Arquivo Pessoal Euclides Roxo, como
contemplam as reflexões dos discentes, de
número especial da revista Educação
seus orientadores e da comunidade
Matemática Pesquisa, do Programa de
acadêmica, de modo geral, sobre a
Estudos de Pós-Graduação em
memória e o documento, ampliando os
Educação Matemática, da PUC-SP. A
organização deste arquivo foi baseada na conhecimentos e ajudando na promoção de
metodologia de organização de arquivos novos processos intelectuais e disciplinares
sobre o tema.
pessoais de cientistas, adotada pelo
Arquivo de História da Ciência.

Arquivos em organização
• Arquivo Olympio Fonseca - em fase final
de revisão do inventário analítico.
• Arquivo Luiz Cruls - em fase final de
revisão do inventário analítico.

Pesquisa em foco
Título da pesquisa: “Entre quatro paredes:
o trabalho de matemáticos”
Pesquisador responsável: Ana Maria
Ribeiro de Andrade (MAST/MCT)

