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Arquivo aberto
A captação das imagens do arquivo do Conselho
de Fiscalização das Expedições Artísticas e
Científicas no Brasil (CFE), arquivo contemplado
pelo Programa “memória do mundo” pela
UNESCO, teve continuidade no primeiro semestre.
Já foram captadas todas as imagens dos
documentos que compõem a série 2 desse
importante arquivo. Atualmente, as imagens estão
sendo tratadas para disponibilização remota ao
público via base de dados Zenith. Mais
informações sobre a base de dados do AHC ou
sobre os arquivos já disponibilizados para acesso
remoto podem ser obtidas através do email
arquivo@mast.br.

A Coordenação de Documentação e Arquivo do
MAST (CDA) promoveu, entre 11 e 15 de junho
últimos, a XVI Edição do Curso de Segurança de
Acervos Culturais, que contou com a participação
de mais de quarenta profissionais de instituições de
guarda de acervos, de diferentes estados, e
estudantes interessados na área. Realizado
anualmente pela CDA 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
patrimônio, proteção contra incêndios, segurança
física predial e redução de desastres em acervos
culturais. Mais informações sobre o Curso de
Segurança de Acervos Culturais devem ser
buscadas junto à Coordenação, através do
telefone 3514-5270.

Encontram-se em fase final de discussão e
redação os Procedimentos Operacionais Padrão
(POPs) do AHC.Tais procedimentos têm por
objetivo normatizar as ações da equipe do Arquivo
em suas atividades cotidianas, como a negociação,
a aquisição e movimentação de acervos e o
atendimento na sala de consultas. A ideia de Maria
Celina Soares de Mello e Silva, arquivista do MAST
que coordena a elaboração dos POPs, é que esses
estejam aprovados para aplicação já no segundo
semestre.

Arquivo em organizaçãos
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 - está em fase
final de identificação da documentação que o
compõem. Finda esta etapa, a equipe do AHC
começa a pensar um Plano de Classificação para o
arquivo em questão. 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 organização da documentação a
partir da aplicação de uma proposta de quadro de
arranjo que leva em conta as funções

desenvolvidas pelo ON ao longo de sua existência.
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, jus t i f i ca t iva e
de ta lhamento sobre a in fo rmação 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 equipe do LAPEL supervisiona o trabalho de
vistoria e higienização sumária e superficial dos
acervos arquivísticos até então não tratados, como
os arquivos Roberto Martins e Jaime Tiomno, a fim
de que os documentos possam ser guardados em
depósito sem comprometer outros acervos já
conservados. Este trabalho vem sendo realizado
pela equipe da ANDEF, contratada pelo Museu e
composta por pessoas com necessidades
especiais com experiência em serviços de
higienização de acervos, tratando-se assim,
também, de uma atividade de inclusão social.

Encontra-se em fase de revisão pelo Lapel o

"catálogo de referência para o diagnóstico do

estado de conservação dos acervos referente aos

materiais de suporte de documentos gráficos". Até

o final do ano será incluída em tal catálogo uma

nova parte, referente a materiais de escrita e

impressão. Mais informações pelo email

lapel@mast.br

Biblioteca Henrique Morize
Em fevereiro foi instalada a rede de conexão por wi
fi no prédio da Biblioteca Henrique Morize.Agora os
usuários de seus vários espaços poderão se
conectar remotamente à rede mundial de
computadores - o que antes só era possível via
conexão cabeada, no espaço de inclusão digital.

Durante a Semana de Museus a Biblioteca
promoveu, sob a coordenação da conservadora-
restauradora Ana Cristina Garcia, a "Oficina de
Diagnóstico de Livro", para um público de
bibliotecários e arquivistas. A oficina teve como
proposta apresentar a estrutura do livro, identificar
danos em encadernações e ensinar a preencher
ficha de diagnóstico.

Pesquisa em foco
O pesquisador Fábio Ferreira de Araújo, do

Instituto de Matemática da UFRJ, pesquisou os

acervos Lélio Gama para seu doutorado sobre o

tema "Atrajetória científica de Lélio Gama".
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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 Arquivo de História da Ciência participa de Acordo de:
Cooperação técnica entre MAST e INMA

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) assinou Acordo de Cooperação
Técnica com o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) em junho passado, para
auxiliar aquela instituição no processo de guarda e organização de sua documentação
histórica. Localizado na cidade de Santa Teresa (ES), o INMA é sucessor do Museu
Mello Leitão, dedicando-se a pesquisas sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica. O
Museu Mello Leitão teve como fundador Augusto Ruschi, famoso naturalista com
importantes trabalhos sobre os beija-flores do país. A primeira atividade da equipe do
Arquivo de História da Ciência (AHC) junto ao INMA é a de auxiliá-los na organização
do arquivo pessoal de Ruschi, sob a guarda daquela instituição, para disponibilizá-lo à
consulta pública. O AHC, juntamente com os demais setores da Coordenação de
Documentação e Arquivo (CODAR) do MAST, vem, nos últimos anos, desenvolvendo
junto a diversas instituições de pesquisa brasileiras ações de auxílio à guarda,
organização e disponibilização da memória das mesmas ao público em geral. Mais
informações sobre as ações de assessoria técnica da CODAR a outras instituições
podem ser obtidas através do email arquivo@mast.br ou pelo telefone (21) 3514-
5270.

Nesta edição, destacamos a

assinatura do Acordo de Cooperação

Técnica entre o MAST e o Instituto

Nacional da Mata Atlântica (INMA),

que possibilitará a orientação da

equ ipe da Coordenação de

Documentação e Arquivo (CODAR)

ao processo de organização do

arquivo pessoal do naturalista

Augusto Ruschi, sob guarda daquela

Instituição. Merece destaque,

também, a realização pela CODAR

da 16ª 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 o prosseguimento da

c a p t a ç ã o d a s i m a g e n s d a

documentação do arquivo CFE.

Everaldo Frade, da equipe do AHC do MAST, no
INMA para acertar os detalhes do acordo de

cooperação técnica entre as duas instituições.


