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Arquivo aberto

foco

A equipe do Arquivo de História da Ciência
mudou-se para o novo Prédio Anexo do MAST.
Pensado como espaço mais adequado à guarda
dos acervos arquivístico e museológico do
Museu, o prédio vem sendo ocupado
paulatinamente pelos setores da Instituição. O
AHC passou a ocupar as salas destinadas ao
tratamento de acervos e a nova sala de
consultas. Isso o faz contar com mais espaço
para suas atividades cotidianas, bem como
disponibiliza um espaço mais amplo e reservado
àqueles que desejam consultar os arquivos sob
sua guarda. Está prevista para o segundo
semestre o início da transferência física dos
arquivos do antigo depósito para a área de
guarda desse novo prédio. Em virtude dessa
situação temporária, os pedidos de pesquisa
aos acervos do MAST devem ser realizados por
meio de agendamento prévio, pelo telefone
3514-5276 ou presencialmente, na nova sala de
consultas.

Teve início a primeira turma do Mestrado
Profissional em Preservação de Acervos de
Ciência e Tecnologia - PPACT do MAST. O
Mestrado Profissional é uma modalidade
voltada para o mercado de trabalho, voltado a
profissionais que pretendem desenvolver
soluções e produtos a serem aplicados no
cotidiano das instituições e empresas de origem
dos alunos. Mais informações junto à página do
MAST na internet (www.mast.br).

A Coordenação de Documentação e Arquivo do
MAST (CDA) promoveu, entre 25 e 29 de maio
último, a 13ª Edição do Curso de Segurança de
Acervos Culturais. Consolidado ao longo dos
anos como referência na formação de
profissionais que trabalham com acervos
arquivísticos, museológicos e bibliográficos, o
curso trata, anualmente, de uma ampla gama de
temas afetos à área de segurança de acervos.
Dentre as temáticas apresentadas nesta edição
do curso destacamos: “Legislação e gestão do
campo dos museus e do patrimônio”, “Proteção
contra incêndios” e “Biossegurança em
bibliotecas, arquivos e museus”, Com aulas
teóricas e práticas o curso é promovido
anualmente pela CDA, sempre no primeiro
semestre. Mais informações junto à CDA pelo
telefone 3514-5270.

A equipe do AHC apresentou uma série de
trabalhos no VII Encontro de Arquivos
Científicos (ver a seção Em destaque). Os
trabalhos apresentados tratam de temas
variados como a guarda de documentação de
pesquisa em arquivos institucionais (“A
produção documental da pesquisa no arquivo
institucional: a experiência do Museu de
Astronomia e Ciências Afins”, de Maria Celina S.
de Mello e Silva), a gestão documental como
instrumento de acesso à informação (“Organizar
para Melhor Informar: o estado da gestão
documental no MCTI e nas UPs a ele
vinculadas”, de José Benito Yárritu e Everaldo
Frade), o acesso em arquivos em organização
(“O acesso à informação de um arquivo em
organização: o arquivo permanente do
Observatório Nacional como estudo de caso”, de
Everaldo Frade e Beatriz Betancourt) e a gestão
de documentos institucionais (“Entre o passado
e o futuro: o desafio de avaliar massa
documental acumulada concomitantemente à

implantação de programa de gestão de
documentos”, de Maria Celina S. de Mello e Silva e
Assis Gonçalves). Todos os textos serão
publicados no segundo semestre em livro que
compilará os trabalhos apresentados no Encontro
em questão. Mais detalhes sobre essa publicação
com oAHC pelo telefone 3514-5276.

O novo prédio da Biblioteca do MAST, que servirá
ainda como base à pós-graduação do Museu,
encontra-se em fase final de preparação para sua
ocupação. No primeiro semestre foi iniciada a obra
que levará energia elétrica para o prédio e
comprados os mobiliários faltantes. A inauguração
desse novo espaço ao público está prevista para
outubro deste ano.

A Biblioteca adquiriu 4 números da Coleção
“ArqMuseus/BiblioMuseus” do IBRAM que tratam
de temas relativos à preservação de acervos
arquivísticos e bibliográficos.

O arquivo do Observatório Nacional foi objeto de
consulta para projeto de pesquisa que trata da
história do Observatório Magnético de Vassouras,
vinculado ao ON, coordenada pelo pesquisador do
MAST, Pedro Marinho.

Arquivos em organização

Laboratório de Conservação e
Restauração de Papel — LAPEL

Biblioteca

Pesquisa em

Dando continuidade ao processo de digitalização
de seus acervos, a equipe do AHC iniciou a
codificação de três arquivos já organizados
arquivisticamente e tratados pelo LAPEL. São eles
os arquivos do matemático Leopoldo Nachbin,
membro fundador do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas – CBPF e do Instituto de
Matemática Pura e Aplicada – IMPA; de OIympio da
Fonseca, primeiro diretor do Instituto Nacional de
Pesquisas daAmazônia – INPAe diretor do Instituto
Oswaldo Cruz; e deAllyrio de Mattos, astrônomo do
Observatório Nacional e diretor da divisão de
cartografia do Conselho Nacional de Geografia
(atual IBGE). A partir da codificação é possível a
captação digital das imagens da documentação e
sua disponibi l ização ao grande público
remotamente, através da base de dados doArquivo
de História da Ciência, a Zenith, acessível pela
página do Museu na internet.

Os estudos realizados para a configuração e
aquis ição do sistema automat izado de
monitoramento e controle climático das áreas de
guarda dos arquivos históricos do MAST, as
dificuldades encontradas nesse processo e os
resultados preliminares de seu funcionamento
foram a temática do trabalho “Conservación
Preventiva: el ambiente de custodia para el Archivo
de História de la Ciencia del MAST", apresentado
por Ozana Hannesch e Ana Cristina de Oliveira
Garcia, servidoras do LAPEL, no III Encuentro
Internacional de Conservación Preventiva e
Interventiva en Museos, Archivos y Bibliotecas
realizado em março em Buenos Aires pelo Museo
Histórico Nacional do Cabildo y de la Revolución de
Mayo. Mais informações sobre o trabalho com o
LAPELpelo telefone 3514-5269.
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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: VII Encontro de Arquivos Científicos é realizado pelo
MAST e Fundação Casa de Rui Barbosa

A Coordenação de Documentação e Arquivo do MAST promoveu, em parceria com a
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), o VII Encontro de Arquivos Científicos, de 24
a 26 de junho. Durante três dias, no Auditório da FCRB, foram realizadas palestras e
apresentados trabalhos relativos à temática “Gestão de Documentos e Acesso à
Informação: desafios e diretrizes para as instituições de ensino e pesquisa.” O evento
contou com a participação de profissionais de diferentes países, como Brasil, Portugal
e Reino Unido. No segundo semestre será lançado, pela FCRB, o livro com os textos
das apresentações no Encontro.

Nesta edição, destacamos o VII

E n c o n t r o d e A r q u i v o s

Científicos, realizado em

conjunto pela Fundação Casa

de Rui Barbosa e o Museu de

Astronomia e Ciências Afins –

MAST. Também merece

destaque a realização da 13ª

Edição do Curso de Segurança

d e A c e r v o s C u l t u r a i s ,

promovido mais uma vez pela

Coordenação de Documenta-

ção e Arquivos – CDA do

Museu. O início da primeira

turma do Mestrado Profissional

em Acervos de Ciência e

Tecnologia do MAST e a

mudança da equipe do Arquivo

de História da Ciência – AHC

para o novo prédio anexo do

Museu são outras ações

desenvolvidas no primeiro

semestre que destacamos.

VII Encontro de Arquivos Científicos


