
7 V 

v • â - 

arquivo 

administração 

PUBLICAÇÃO OFICIAL 
DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS 



O QUE É A AAB 

A Associação dos ArquivistasBrasileiros - AAB, fundada em 1971, com a finalidade de dignil 
car socialmente a profissão e elevar o nível técnico dos arquivistas brasileiros, é uma sociedad 
civil de direito privado, sem fins lucrativos, apolítica, cultural, entidade de utilidade pública n 
Estado do Rio de Janeiro de acordo com o Decreto n. 1.200, de 13 de abril de 1977. 

É membro integrante do Conselho Internacional de Arquivos, da Seção de Associações Profis 
sionais e faz-se representar na Conferência Internacional da Mesa-Redonda de Arquivos. 

PRINCIPAIS OBJETIVOS 

cooperar com o Governo e organizações nacionais, estrangeiras e internacionais, públicas 
e privadas, em tudo que se relacione com arquivos e documentos.; 

promover, por todos os meios, a valorização, o aperfeiçoamento e a difusão do trabalho d 
arquivo, organizando ciclos de estudos, conferências, cursos, seminários e mesas-redon 
das; 

estabelecer e manter intercâmbio com associações congêneres; 

prestar consultoria, assistência e serviços técnicos a empresas públicas e privadas. 

SERVIÇOS QUE A AAB OFERECE 

• Consultoria 

• AssistênciaTécnica 

• Cursos in company específicos para atender às necessidades da empresa 

Intermediação para contratação e administração de Recursos Humanos nas áreas de docul 
mentação e informação, mediante convênio 

Indicação de estagiários. 

QUADRO ASSOCIATIVO 

Podem ser admitidos como sócios da AAB, sem qualquer discriminação, além das pessoas que; 
exercem atividades arquivísticas, as que se interessem pelos objetivos da Associação. 

As empresas públicas e privadas podem se filiar à AAB na qualidade de pessoas jurídica 
como sócios contribuintes. As empresas associadas têm redução especial nos preços relativc 
aos vários serviços que a entidade oferece. 
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EDITORIAL 

Com mais este número da Revista Arquivo & Administração, 
a Associação dos Arquivistas Brasileiros - AAB espera estar 

contribuindo cada vez mais para o fortalecimento da 
Arquivologia brasileira, uma vez que ela vem desempenhando 
um importante papel em prol da arqui vística, já que é parte in- 
tegrante de sua história, atuando ativamente em todos os movi- 

mentos significativos da área. 

A manutenção da edição deste periódico visa à ampliação e 

divulgação da literatura especializada e integra a política de 

publicações da AAB. 

A todos os colaboradores, nossos agradecimentos. 

Saudações arquivísticas, 

Mariza Bottino 

Presidente da AAB 
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ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS: REPERTÓRIO 

BIBLIOGRÁFICO PRELIMINAR * 

Mcirizci Bottino 
Professora da UNI-RIO e da UFF. Diretora do 
Arquivo Central da UNI-RIO. 
Presidente da AAB. 

Resumo 

Levantamento bibliográfico sobre o tema arquivos universitários acompanhado 
de resumo das fontes. 

Palavras-chave, repeitório bibliográfico; arquivos; arquivos universitários. 

Apresentação 

Este Repertório bibliográfico preliminar objetiva levantar e disseminar a literatu- 
ra arquivística sobre o tema arquivos universitários, nestes compreendidos centros de 

documentação, informação e memória em instituições de ensino superior e pesquisa. 

O tema vem sendo objeto de preocupação no âmbito da arquivística, tanto em 
mvel internacional quanto nacional, o que se evidencia na produção literária, princi- 

palmente estrangeira que é bastante significativa, apresentando um número considera- 

velmente elevado de títulos quando comparada à nacional. Este Repertório, em sua 
veisão piévia e passível de ampliação e outros desdobramentos, é uma tentativa de 
supiir a lacuna existente neste ramo especializado da arquivística - no que diz respeito 
a instrumentos de pesquisa deste gênero. A intenção principal é reunir a literatura dis- 

* 
Trabalho preliminarmente divulgado no Seminário do ICA/SUV, durante o XII Congresso Internacional 
de Arqu.vos (China. 1996) e também no IV Seminário de Arquivos Universitários (Rio de Janeiro, 
1996). 
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ponível produzida sobre o tema, a fim de auxiliar os usuários em face de suas necessi- 
dades e demandas de informação, eliminando, portanto, etapas em seu processo de 
pesquisa. 

Os assuntos abordados na literatura pesquisada versam sobre avaliação de docu- 

mentos, aquisição de acervos, funções e objetivos dos arquivos universitários, 
processamento técnico do acervo, conservação e preservação de documentos, gestão 

de documentos administrativos e acadêmicos, entre outros. 

Nossa preocupação com o tema arquivos universitários remonta ao período em 

que elaboramos nossa dissertação de mestrado e ele continua sendo nossa área de atu- 

ação e objeto de pesquisa. Por conseguinte, este Repertório subproduto de nossa pes- 

quisa inicial. Outro fator que nos motivou e contribuiu para a consolidação do trabalho 

foi o fato de integrarmos o Comitê de Bibliografia da Seção de Arquivos de Universi- 
dades e de Instituições de Pesquisa, do Conselho Internacional de Arquivos (ICA/SUV), 

cabendo-nos a tarefa de arrolar material bibliográfico produzido no Brasil na área em 
questão. 

Dentre os critérios metodológicos adotados, optamos por incluir livros, artigos de 

revistas especializadas, comunicações apresentadas em congressos e seminários, ins- 

trumentos de pesquisa e manuais de procedimentos, reunidos e apresentados em ordem 
alfabética de autores. Tendo em vista facilitar a pesquisa e fornecer maior número de 

informações ao usuário, citamos todas as referências encontradas. Quando tivemos 

acesso ao texto, esboçamos um resumo indicativo da essência de cada fonte. 

Em face da escassez de material bibliográfico sobre o tema acessível em nossas 

bibliotecas e tendo em vista não cercear qualquer opção de escolha, mesmo a mais 
remota, não estabelecemos qualquer limite cronológico no levantamento realizado. 

A possibilidade de estudar a evolução do tema ao longo dos anos, os períodos de 

florescimento da literatura arquivística nesta área especializada e a produção diferenci- 

ada de diversos países foi fator que contribuiu decisivamente para a supressão de da- 

tas-limite no levantamento em pauta. 

No que diz respeito à obtenção do material, informamos que as fontes referenciadas 

estão disponíveis no Arquivo Nacional, Fundação Getúlio Vargas, Comisión de los 

Archivos Universitários (CAU-Peru), Society of American Archivists (EUA), Interna- 

cional Council on Archives (França), Centre Canadien d’ Information et Documentation 

en Archivistique (Canadá) e junto aos organizadores dos seminários de arquivos uni- 

versitários já realizados. 

Longe de tentar esgotar a pesquisa e com a intenção de auxiliar o usuário, espera- 

mos poder contribuir com os profissionais de informação que desenvolvem suas tare- 

fas arquivísticas junto às instituições de ensino superior e de pesquisa. 

Registramos nossos agradecimentos às professoras Ana Lúcia Louzada Werneck 

e Anamaria da Costa Cruz, que, com suas sugestões, colaboraram para o aprimoramen- 
to deste trabalho. 

ABRAHÃO, Fernando Antonio. Três séculos de história : o acervo do centro de me- 
mória e os trabalhos nele desenvolvidos. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE AR- 
QUIVOS UNIVERSITÁRIOS, L, 1991, Campinas.Atas... Campinas: UNICAMP, 
1992. p. 111-114. 

História do Centro de Memória da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
cujo objetivo é promover pesquisas e estudos sobre a região “Oeste Paulista”. O acervo 
possui documentos datados do século XVIII. 

ACKLAND, Glenda. Diversity, dynamics and distance : university archives in an 
australian context. In: Publicationnumberone. Wagga Wagga: International Council 
on Archives, 1993. p. 7-11. 

O autor apresenta um quadro sucinto das universidades australianas com um relato dos 
programas arquivísticos por elas desenvolvidos, dando ênfase às atividades arquivísticas 
da Universidade de Queensland com enfoque no programa de gestão de documentos. 

 . The establishement of an archives: University of Queensland. Archives and 
Manuscripts, [S.L], v. 10, no. 1, p. 28-35,1982. 

Aborda, principalmente, a implantação do serviço de arquivo na Universidade de 
Queensland (Austrália), iniciado em 1981. 

AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGIATE REGISTRARS AND 
ADMISSIONS OFFICERS. Retention ofrecords: aguide for retention and disposal 
of student records. [S.L]: Brigham Young University, 1987.46 p. 

Guia contendo orientação sobre a avaliação, guarda e conservação de documentos aca- 
dêmicos nos arquivos de instituições de ensino. 

ANDERSON, Sonia P. Archives of universities and scientific institutes in the United 
Kingdom and United States. Janus, Netherlands, v. 3, p. 22-24, 1984. 

Ressalta as várias políticas de aquisição de acervos como reflexo do interesse de um 
departamento universitário ou mesmo de seu responsável. 
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ARMSTRONG, Mary. University of Toronto map library aerial photo collection. Bulletin 
[de 17 Association ofCanadian Map Libraries, [S. 1.], v. 56, p. 19- 20, 1985. 

AULD, Joan. Archives and manuscripts dept, university library, Dundee. In: STANDIG 
CONFERENCE OF NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES. Report and 
discussion document. Londres: Society of Archivists, 1989. p. 41- 45. 

Aborda questões relativas ao acervo custodiado pela instituição com respeito a origem 
do serviço, tratamento do acervo, conservação, atendimento ao usuário, serviços pres- 
tados, pessoal, recursos financeiros etc. 

BARBIERI, Cristina Correia Dias. Arquivo e comunidade : proposta de integração e 
divulgação. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 3., 1994, São 
Paulo. Trabalho apresentado... São Paulo, 1994. 

Propõe a integração dos serviços prestados pelo Arquivo Central da Universidade Es- 
tadual de Campinas com a comunidade. 

BARLETTA, Jacy Machado. O sistema de arquivo da UNESP. In: SEMINÁRIO DE 
ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 2., Santa Maria, 1992. Trabalho apresentado... 
Santa Maria, 1992. 

Relato da segunda etapa da implantação do sistema de arquivos da Universidade Esta- 
dual Paulista - UNESP, gerenciada pelo Centro de Documentação e Memória. 

 , FARIA, Maria Marta Mesquita de. Projeto de implantação do sistema de arqui- 
vos da UNESP. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 1., 1991, 
Campinas: UNICAMP, 1992. p. 69-78. 

Relato da criação do Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual 
Paulista - CEDEM e do Projeto de Implantação do Sistema de Arquivos da UNESP. 

BARRITT, Marjorie. Adopting and adapting records management to college and 
university archives. TheMidwestern Archivist, [S.l.j, v. 14, no. 1, p. 5-12, 1989. 

Aponta para a necessidade da adoção de um programa de gestão de documentos nos 
aiquivos das instituições de ensino superior nos Estados Unidos em cujos arquivos 
universitários mantinha-se forte tradição de preservação de manuscritos históricos. 

 . The appraisal of personally identifiable student records. The American Archivist, 
Chicago, v. 49, no. 3, p. 263-275, 1986. 

Análise dos efeitos da legislação educacional na guarda dos documentos dos discentes, 
o valor do acervo como também a questão do acesso aos documentos pelos estudantes. 

 . Rapport d activités de la Section Provisoire des Archives des Universités et des 
Institutions de Recherche (ICA/SUV). Bulletin [du] Conseil International des 
Archives, Paris, n. 45, p. 27-29, 1995. 
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Relatório das atividades da Seção, criada em 1992, e dos seminários realizados em 
Lancashine (1994) e em Washington (1995). 

DESPY-MEYER, Andrée. Introduction au Séminaire inaugural de la section 
des archives des universités. Janus, Netherlands, v. 2, p. 7, 1995. 

Apresenta os objetivos da Seção e atividades desenvolvidas. 

BAUMANN, Roland M. Oberlin College and the movement to establish an archives 
1920-1966. The Midwstern Archivist, [S. 1.], v. 13, no. 1, p. 27-38, 1988. 

BELLOTO, Heloisa Liberalli. Patrimônio cultural, arquivo e universidade. B.C.M.U., 
Campinas, v. 6, n. 11, p. 11-18, 1994. 

Reflexão sobre o que são bens culturais com enfoque nos documentos arquivísticos, 
ressaltando o papel a ser desempenhado pelas universidades através dos arquivos uni- 
versitários, centros de memória e de documentação na preservação do patrimônio cul- 
tural. 

 . Uma política de arquivos para a universidade brasileira. In: SEMINÁRIO NA- 
CIONAL DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 1., 1991, Campinas. Atas ... Cam- 
pinas : UNICAMP, 1992. p. 11-25. 

Discute o perfil de universidade e arquivo com os pontos de convergência existentes, 
concluindo sobre os objetivos de uma política para os arquivos universitários. 

 . Universidade e arquivo : perfil, história e convergência. Trans-in-formação, 
Campinas, v. 1, n. 3, p. 15-28,1989. 

Apresenta a evolução histórica das universidades e dos arquivos estabelecendo pontos 
de convergência. 

BERWANGER, Ana Regina et al. Projeto de implantação do sistema de arquivo da 
UFSM. Santa Maria : UFSM, 1992. 

Relato do projeto de implantação do sistema de arquivos da Universidade Federal de 
Santa Maria com a apresentação da estrutura da instituição e diagnóstico da situação de 
seus arquivos. 

BLENDON, Edith James. University archives: a reason for existence. The American 
Archivist, Chicago, v. 38, no. 2, p. 175-190, 1975. 

Aborda a razão da existência do arquivo universitário fundamentada na pesquisa aca- 
dêmica cujo acervo contribui para o conhecimento da história institucional, produção 
científica, história social e política bem como divulgação e publicação de documentos 
de valor permanente. 
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BOCCACIO, Mary. Tendências dos arquivos e coleções de manuscritos das institui- 
ções de ensino superior, [s.d.]. 13 p. Datilografado. 

Apresenta a evolução dos programas arquivísticos nas instituições de ensino superior 
nos Estados Unidos e conclui expondo a situação dos arquivos da Universidade de 
Maryland, explicitando as atividades desenvolvidas. 

BOLES, Frank, YOUNG, Julia Marks. Exploring the black box : the appraisal of 
university administrative records. The American Archivist, Chicago v 48 no 2 d 
121-140,1985. ’ ’ ' ’F' 

Examina a difícil tarefa da avaliação dos documentos, abordando três aspectos funda- 
mentais que são o valor da informação, custo do armazenamento e as conseqüências do 
estabelecimento de prazos de retenção. 

BOLETÍN DE LA COMISIÓN DE LOS ARCHIVOS UNIVERSITÁRIOS. Lima : 

Pontifícia Universidad Católica dei Peru, n. 1-19, 1991-1996. 

Veículo de comunicação da Comisión de ios Archivos Universitários (CAU) do Peru, 
contendo notícias e disseminando artigos abordando vários temas de interesse na área! 

BOTTINO, Mariza. El archivo universitário : necesidad e importância. Boletín de la 
Comisión de los Archivos Universitários, Lima, n. 13, p. 2, 1994. 

Reflexão sobre a necessidade e importância do arquivo universitário na preservação da 
memória da universidade, na gestão administrativa, no ensino, na pesquisa e na exten- 
são. 

 . Arquivos Universitários : considerações em torno da questão. Panorama da 
situação no Brasil 1994. p. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) Insti- 
tuto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 1994. 

O trabalho possui duas partes: a primeira considera o arquivo universitário no contexto 
universidade-arquivo-arquivologia e ressalta, em termos de história, conceito, função, 
missão, objetivos e aspectos relacionados ao seu desempenho, exclusivamente com 
base na literatura. A segunda parte se refere ao desenvolvimento do tema no Brasil, 
apresentando dados sobre as instituições que integram o Grupo de Estudos de Arqui- 
vos Universitários, obtidos através de questionários, entrevistas e visitas. Por fim, con- 
sideia a necessidade de se priorizar a implantação do arquivo universitário como parte 
integrante do Sistema de Informação da Universidade. 

 . Os arquivos universitários no Brasil. In: A INFORMAÇÃO : questões e proble- 
mas. Niterói: EdUFF, 1995. p. 61-67. 

A paitii da evolução histórica da universidade e Arquivologia no Brasil, apresenta um 
panorama dos arquivos universitários brasileiros. 

 . O binômio universidade-arquivo universitário e o contexto brasileiro. In: 
REUNIÓN DE ARCHIVOS UNIVERSITÁRIOS, 6., 1994, Lima. Trabalho apre- 
sentado... Lima, 1994. 16 p. 

Mostra a relação existente entre a universidade e o arquivo universitário, direcionando 
a discussão para a realidade brasileira. 

 . Reflexões sobre a realidade arquivistica no contexto universitário. In: SEMI- 
NÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 3., 1994, São Paulo. Trabalho apre- 
sentado... São Paulo, 1994. 32 p. 

O trabalho busca refletir sobre a realidade arquivística no contexto universitário. Par- 
tindo do entendimento do que é universidade, aborda o conceito, missão e funções do 
arquivo universitário bem como as iniciativas do setor no âmbito internacional. 

Num segundo momento, são apresentadas as etapas de sistematização, identificando os 
fatores de desenvolvimento dos arquivos universitários com um panorama da realida- 
de brasileira. Considerações finais são apresentadas, acompanhadas de sugestões em 
prol de seu desenvolvimento. 

BRAVO DE VARONA, Esperanza. La sección de archivos de universidades y escuelas 
superiores. In: Publication number one. Wagga Wagga : International Council on 
Archives, 1993. p. 25-31. 

Origem da Seção de Arquivos de Universidades e Escolas Superiores do Conselho 
Internacional de Arquivos (ICA/SUV) ocorrida durante o XII Congresso Internacional 
de Arquivos, em Montreal, no ano de 1992. Apresenta estatuto, objetivos e plano de 
trabalho para o período de 1992-1996. 

BRICHFORD, Maynard. Academic archives : Überlieferungsbildung. The American 
Archivist, Chicago, v. 43, no. 4, p. 449-460, 1980. 

A partir da idéia de que os arquivos universitários se constituem num repositório de 
fontes de informação, ressalta a responsabilidade do arquivista na transmissão da cul- 
tura e apresenta as atividades e características dos arquivos universitários nos Estados 
Unidos, estabelecendo um paralelo com aqueles da Europa. 

 . Appraisal and processing. College and university archives : selected readings. 
Chicago : Society of American Archivists, 1979. p. 8-18. 

O autor aborda a questão da avaliação dos documentos como uma das mais importan- 
tes tarefas a serem executadas no arquivo universitário. Aponta as várias tipologias 
documentais existentes. Num segundo momento, fala sobre o processamento técnico 
do acervo no que diz respeito à classificação, arranjo, acesso e descrição. 

 . The Illiarch. College and university archives: selected readings. Chicago : 
Society of American Archivists, 1979. p. 19-30. 

Arq. & Adm., Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 57-79, jul./dez. 1998 63 



O autor fala sobre a criação, o desenvolvimento e acervo do arquivo da Universidade 
de Illinois, assinalando também problemas existentes. 

BROWNE, Henry J. An appeal for archives in institutions of higher learning. The 
American Archivist, Chicago, v. 16, no. 3, p. 213-226, 1953. 

Discussão detalhada das inúmeras atividades arquivísticas a serem desenvolvidas em 
arquivos de instituições de ensino superior, orientando na tarefa de “educar” e mostrar 
a importância do arquivo aos administradores. 

BURCKEL, Nicholas C. Business archives in a university setting : status and propect. 
College and Research Libraries, [S. 1.], v. 41, n. 3, p. 227-234, 1980. 

 • The expanding role of a college or university archives. In: COLLEGE and 
university archives: selected readings. Chicago : Society of American Archivists 
1979. p. 47-57. 

Expõe as funções do arquivo universitário, assinalando produtos e serviços a serem 
oferecidos. 

BURN, Margy. Historie photograph collection. University of Adelaide Libray News 
[S.I.], v. 6, no. 1, p. 3-4, 1984. 

 , Cook, J Frank. A profile of college and university archives in the United States. 
The American Archivist, Chicago, v. 45, n. 4, p. 410-428, 1982. 

Apresenta o resultado da pesquisa efetuada junto aos arquivos de 110 instituições de 
ensino superior nos EUA com relação a pessoal, objetivos, serviços prestados, recursos 
financeiros e problemas existentes. 

CARRERO DE BRIGNETI, Rosa Kuon. El rol dei archivo en una universidad estatal 
peruana : el caso UNFV. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 
3., 1994, São Paulo. Trabalho apresentado... São Paulo, 1994. 

Apresenta a situação do arquivo da Universidade Nacional FedericoVillarreal, no Peru, 
que é uma entidade estatal subordinada às normas do Sistema Nacional de Arquivos 
daquele país. 

CHEPESIUK, Ron, EVANS, Ann Y. Videotaping history : the Winthorp college 
archives experience. The American Archivist, Chicago, v. 48, no. 1, p. 65-68, 
1985. 

CHOUINARD, Denys, ROUSSEAU, Jean-Yves, Roy, Madeleine. Uinformatisation d’un 
Service d’archives. Uexpérience de 1’Université de Montréal. Archives, Québec, v. 
22, p. 41-58, 1990. 
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Relato do processo de informatização dos arquivos da Universidade de Montreal mos- 
trando as diferentes etapas da elaboração do sistema. 

CLOUD, Patrícia D. Fitting in the automation of the archives at Nothwestern University. 
Provenance, [S. 1.], v. 5, no. 2, p. 14-26, 1987. 

 . The Northwestern University Archives. Illinois Libraries, [S. 1.], v. 69, n. 8, p. 

595, 1987. 

COLLINS, Pierre. Le secteur des archives régionales de 1’ Université du Québec à 
Rimouski. In: COLLOQUELES ARCHIVES ETL’ARCHIVISTIQUEEN MILIEU 
UNIVERSITAIRE, 1991, Québec. Actes... Québec : Université Lavai, 1991. p. 45- 
48. 

Apresenta a linha de acervo do setor de arquivo, bem como os critérios seletivos da 
aquisição. 

CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. Communiqué: ICA/SUV: Michigan, 
v. 1-2, n. 12, 1995-1996. 

Veículo oficial de comunicação da Seção, com notícias e artigos de interesse da área. 

CONTACTO : Boletín Oficial de la Comisión de Archivos Universitários, Chile, v. 1, 
abr. 1996. 

Boletim da Comisión de Archivos Universitários do Chile, sob a responsabilidade de 
Ivan Guerrero Rodriguez da Universidade de la Frontera. Divulga notícias e artigos de 
interesse do setor de arquivos universitários. 

COOK, J. Frank. Academic archivist and the SAA, 1938-1979: from Arcana Siwash to 
the C&U PAG. The American Archivist, Chicago, v. 51, no. 4, p. 428-439, 1988. 

Histórico dos programas arquivísticos desenvolvidos pelas instituições de ensino su- 
perior nos Estados Unidos de 1930 até 1979, quando da criação do Comitê de arquivos 
universitários pela Society of American Archivists. 

DEAN, John F. Cornell University : a developing preservation program. Conservation 
Administration News, [S. 1.], v. 39, n. 4-5, p. 30-31,1989. 

DE GRAFF, Kathryn. De Paul University Archives. Illinois Libraries, [S. 1.], v. 69, no. 
8, p. 576, 1987. 

DELGADO AGUILAR, Willian. La evaluación de los servicios de archivo. Boletín de 
la Comisión de los Archivos Universitários, Lima, n. 3, p. 1-2, 1993. 

Aplicação das normas de qualidade para o controle dos serviços do arquivo universitá- 
rio. 

Arq. & Adm., Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 57-79, jul./dez. 1998 65 



DESPY-MEYER, Andrée. Les archives de 1 ‘Université Libre de Bruxelles. In: 
Publication number one. Wagga Wagga : International Council on Archives 1993 
p. 16-18. 

Apresenta o arquivo da Université Libre de Bruxelles cuja missão principal éreunir e 
conservar a documentação oficial produzida e acumulada, bem como aquelanão- 
institucional, fazendo com que o arquivo se constitua num centro de pesquisas que 
permita a interpretação da história da universidade. 

DEVRIESE, Didier. Les archives de la recherche en milieu académique. Janus, 
Netherlands, v. 2, p. 20-28, 1995. 

Discute a questão do recolhimento dos arquivos “científicos”, fruto das pesquisas de- 
senvolvidas na universidade. 

Dl GIANNI, Tercio Pereira. O arquivo histórico do Campus de Franca. Recursos 
arquivísticos e apoio à pesquisa. Estudos de História, Franca, v. 2, n. 1, p 35-44 
1995. 

Apresenta o trabalho de implantação do arquivo permanente do Campus de Franca, 
integrado ao Sistema de Arquivos da UNESP (SAUNESP), enfatizando os documentos 
já tratados e disponíveis como subsidiários para a pesquisa, especialmente nas áreas de 
História, Direito e Serviço Social. 

 ■ O arquivo permanente do Campus de Franca : piloto do SAUNESP. In: SEMI- 
NÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 3., 1994, São Paulo. Trabalho apre- 
sentado... São Paulo, 1994. 

Apresenta os resultados dos trabalhos de implantação do Arquivo Permanente do 
Campus de Franca da Universidade Estadual Paulista - UNESP, com o relato das ativi- 
dades de arranjo, do recolhimento do acevo e da ação cultural e educativa desenvolvi- 
da. 

DÍNEL, Guy. Les archives universitaires: une composante fondamentale du systhème 
archivistique Quèbecois. Archives, Québec, v. 24, n. 1-2, p. 175-199, 1992. 

Aponta o importante papel representado pelos arquivos universitários no sistema 
arquivístico do Québec e relata a estrutura organizacional dos arquivos das universida- 
des do Québec, atividades desenvolvidas e serviços prestados. 

ELSEN, Marie K. Spindex in a university archives. The American Archivist, Chicago, 
v. 45, n. 2, p. 190-192, 1982. 

ELSTON, Charles B. University students records: research use, privacy rights and the 
Buckley Law. In: COLLEGE and university archives: selected readings. Chicago : 
Society of American Archivist, 1979. p. 68-79. 
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Analisa a questão do acesso e uso dos arquivos estudantis a partir da Lei Buckley e suas 
implicações nos arquivos universitários. 

FORTI, Maria Aparecida. O arquivamento intermediário do sistema de arquivo da 
UNICAMP. In : SEMINÁRIO NACIONAL DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 
2., 1992, Santa Maria. Trabalho apresentado... Santa Maria, 1992. 

Discute o arquivamento intermediário do acervo dos arquivos setoriais da Universida- 
de Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 . O fundo Paulo Duarte: da organização original à recuperação das informações. 
In: SEMINÁRIO NACIONAL DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 1., 1991, Cam- 
pinas. Atas... Campinas: UNICAMP, 1992. p. 139-143. 

Relato sobre a organização do Fundo privado “Paulo Duarte”, pertecente ao acervo do 
Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 

FRIDELL, Gun. Gothenburg University Library : the sound and video archives. 
Phonographic Bulletin, [S. 1.], v. 45, p. 19-20, 1986. 

FOURNIER, Francês. Faculty papers : appraisal for aquisition and selection. AABC 
Newsletter, [S.l.j v. l,n. 1, p. 8-10, 1991. 

 . For they would gladley learn and gladly teach : university faculty and their 
papers: a challenge for archivists. Archivaria, [S. 1.], v. 34, no. 58-74, 1992. 

GEARY, James W. Catholic archives in a public instituition : a case study of the 
arrangement between Kent State University and the Diocese of Youngstown, Ohio. 
The American Archivist, Chicago, v. 46, no. 2, p. 175-182, 1983. 

GLEZER, Raquel. Arquivos Universitários: para quê? Trans-in-formação, Campinas, 
v. 1, n. 3, p. 29-34, 1989. 

Reflexão acerca das dificuldades de manutenção dos arquivos universitários, ressal- 
tando a preocupação com respeito à preservação da produção científica na universida- 
de. 

GOYER, Gérard. Les particularités de la gestion des archives à 1’Université Lavai. In: 
COLLOQUE LES ARCHIVES ET L’ARCHIVISTIQUE EN MILIEU 
UNIVERSITAIRE, 1991, Québec. Actes... Québec : Université Lavai, 1991. p. 25- 
35. 

Relato da implantação do programa de gestão de documentos na Universidade Lavai, 
ressaltando as vantagens de sua aplicação, o tratamento da documentação corrente e 
intermediária bem como considerações sobre a tabela de temporalidade. 

 , MERCIER, Hélène. La loi sur les archives à 1 ‘Université Lavai: 1 ‘expérience 
d ‘un organisme public. Archives, Québec, v. 22, n. 1, p. 3-29, 1990. 
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GRANSTROM, Claes. University archives and the archivist. Swedish experiences. In: 
Publication number one. Wagga Wagga : International Council on Archives 1993 
p. 20-21. 

Panorama da situação dos arquivos universitários na Suécia, bem como da legislação 
pertinente. 

GREENE, Mark A. Using college and university archives as instructional materiais: a 
case study and an exortation. The Midwestem Archivist, [S. 1.], v. 14 no 1 p 31- 
38, 1989. 

Mostra o importante papel do arquivista em disseminar o uso do acervo custodiado 
pelo arquivo universitário na pesquisa acadêmica e apoio ao ensino, integrado à sua 
função administrativa. Relata a experiência do Carleton College. 

GUERRERO RODRIGUEZ, Ivan. Tradición, cambio y proyección: los archivos 
universitários chilenos. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 3., 
1994. São Paulo, Trabalho apresentado.... São Paulo, 1994. 

Aborda a relação universidade-arquivo e o estado atua! da questão nas universidades 
chilenas. 

GUIVEN FLORES, César. Archivos universitários de Puerto Rico. In: REUNIÓN DE 
ARCHIVOS UNIVERSITÁRIOS, 6., 1994, Lima. Trabalho apresentado... Lima 
1994. 29 p. 

Relato do estágio atual dos arquivos universitários em Porto Rico, abordando questões 
como estrutura e organização, classificação, arranjo, recuperação da informação, 
microfilmagem e automação. 

GUTIÉRREZ MUNOZ, César. Algo se mueve en el Perú. Arquivo Rio Claro, Rio Cla- 
ro, v. 10/12, n. 1/3, p. 5-9, 1991-1993. 

Apresenta o histórico e a importância das reuniões de arquivos universitários (RAU) 
no Peru. 

 • El archivista en el âmbito universitário. In: CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LOS ARCHIVOS, 12., 1992. Montréal. Trabalho apresentado. Montréal, 1992, 
17 p. 

Apresenta o perfil do arquivista com ênfase no profissional que atua no arquivo univer- 
sitário. 

 • El archivo universitário. Lima: Pontifícia Universidad Católica dei Perú, 1994. 
51 p. 

A partir do binômio universidade-arquivo, aborda o arquivo universitário e o perfil do 
arquivista. Apresenta, também, relato sobre a Comissão de Arquivos Universitários 
(CAU) e as reuniões de Arquivos Universitários (RAU), ambas do Peru. 

 , Una experiencia archivista universitária en Lima. Anuário Interamericano de 

Archivos, Cordoba, v. 11, p. 153-162, 1984. 

Relato da experiência arquivística da Pontifícia Universidad Católica dei Perú, com a 
criação do Arquivo Histórico Riva-Agüero e de seu arquivo institucional, com a apre- 
sentação das atividades desenvolvidas na área. 

HAAS, Richard L. Collection reappraisal: the experience at the University of Cincinnati. 
The American Archivist, Chicago, v. 47, no. 1, p. 51-54, 1984. 

Procedimentos adotados pela Universidade de Cincinnati no processo de reavaliação 
dos acervos. 

HAYASHI, Maria Cristina P. Inocentini, VICINO, Mariangela de Lello. Memória do 
movimento estudantil: a experiência de organização do arquivo CAASO. In: SE- 
MINÁRIO NACIONAL DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 1., 1991, Campi- 
nas. Atas ... Campinas: UNICAMP, 1992. p. 107-110. 

Relato da organização do acervo do Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira - 
CAASO, entidade estudantil que congrega estudantes da Universidade Federal de São 
Carlos. 

HOLDEN, Harley P. Student records: the harvard experience. The American Archivist, 
Chicago, v. 39, no. 4, p. 461-467, 1976. 

Relato da experiência desenvolvida na Universidade de Harvard, no que diz respeito 
ao acesso e ao uso dos documentos de estudantes com base na legislação existente. 

HONHART, Frederick L. The solicitation appraisal and acquisition of faculty papers. 
College and Research Libraries, [S. 1.], v. 44, no. 3, p. 236-241, 1983. 

HOUT, Christiane. Les relations entre les Services d’archives universitaires et les 
programmes d’ enseignement et de recherche: le cas de 1 ‘Université du Québec 
à Montréal. In: COLLOQUE LES ARCHIVES ET L ‘ARCHIVISTIQUE EN 
MILIEU UNIVERSITAIRE, 1991, Québec. Actes... Québec: Université Lavai, 
1991. p. 77-82. 

Mostra a colaboração e o apoio dado pelo serviço de arquivo da Universidade do Québec 
no desenvolvimento do ensino da arquivística na universidade, bem como no atendi- 
mento e na orientação aos estudantes na prática arquivística. 

INFORMATIVO DO ARQUIVO CENTRAL/SIARQ. Campinas: UNICAMP, n.l- 2, 
1995-1996. 
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Boletim informativo do Sistema de Arquivo da UNICAMP, contendo normas e proce- 
dimentos adotados, divulgação de eventos e notícias da área arquivística. 

INOJOSA, Rose Marie. A qualidade da informação e da documentação na universida- 
de. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 3., 1994, 
São Paulo. Trabalho apresentado... São Paulo, 1994. 

Aborda o conceito de qualidade e sua aplicação à informação, a universidade como 
ambiente informativo, a gestão dos fundos arquivísticos e o impacto dos novos supor- 
tes da informação nos arquivos. 

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. SECTION OF UNIVERSITY AND 
COLLEGE ARCHIVES. Publication number one. Compilado por Alan Ives. Wagga 
Wagga, 1993. 106 p. 

Contém oito artigos abordando a situação dos arquivos universitários na Austrália, 
Bélgica e Suécia. Inclui também texto sobre a história e a criação da referida Seção 
junto ao Conselho Internacional de Arquivos (ICA/SUV). 

IVES, Alan. Proposedsection of university andcollege archives: working paper. Wagga 
Wagga : Charles Sturt University, 1992. 34 p. 

Documento apresentando as bases sobre as quais é proposta a criação da seção pelo 
Conselho Internacional de Arquivos, como também a programação do encontro em 
Montréal, em 1992. 

JOHNSTON, Dorothy. Dept of manuscripts, University of Nottingham Library. In: 
STANDING CONFERENCE OF NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES. 
Report and discussion document. Londres: Society of Archivists, 1989. p. 47-54. 

Questões sobre origem, espaço físico, orçamento, pessoal, conservação dos documen- 
tos e serviços oferecidos, do Departamento de Manuscritos da Universidade de 
Nottinghan. 

JONSSON, Christina, HJORTH-REKSTEN, Eli. Documenting Science and technology 
: the Swedish perpective. Janus, Netherlands, v. 2, p. 29-33, 1995. 

Discorre sobre os acervos produzidos e acumulados pelas pesquisas, custodiados pelos 
institutos de ciência e tecnologia e instituições de ensino superior na Suécia. 

KOCH, David U. The university archives of Southern Illinois University of Carbondale. 
Illinois Libraries, [S. 1.], v. 69, no. 8, p. 598,1987. 

KOHL, Michael F. It only happens once every hundred years: making the most of the 
centenial opportunity. The American Archivist, Chicago, v. 54, no. 3, p. 390-397, 
1991. 
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LAMBERT James Une politique d‘acquisition des archives privées à l‘Université Lavai. 
In: COLLOQUE LES ARCHIVES ET L ‘ARCHIVISTIQUE EN MILIEU 
UNIVERSITAIRE, 1991, Québec. Actes ... Québec: Université Lavai, 1991. p. 57- 
64. 

Levanta os aspectos relevantes a serem considerados ao se estabelecer uma política de 
aquisição de acervos privados a serem incorporados ao arquivo universitário. Experi- 
ência da Universidade Lavai (Canadá). 

Vers une politique de la référence à la Division des Archives de 1 ‘Université 
Lavai. Justification et projet de politique. Archives, Québec, v. 21, n. 3, p. 15-35, 
1990. 

Projeto de política de referência no arquivo da Universidade Lavai. Considerações pre- 
liminares em torno da necessidade ejustificatica são apresentadas. 

LEWIS, Karen R. A manual for the visual collections ofthe Harvard University Archives. 
Cambridge : Harvard University Library, 1981. 49 p. 

MAHER, William J. The current State of academic archives : a procustean bed for 
archival principies? The American Archivist, Chicago, v. 52, n. 3, p. 342-349,1989. 

A implantação e o desenvolvimento do arquivo universitário dependem de uma série 
de fatores como por exemplo, natureza da instituição, posição do arquivo na estrutura 
organizacional teoria e princípios arquivísticos, ensino e pesquisa, os quais são aborda- 
dos pelo autor. 

 . The management of college and university archives. Metuchem, N.J., London ; 
[s.n], 1992. 430 p. 

O livro aborda aspectos teóricos e práticos da administração de arquivos em institui- 
ções de ensino superior. Partindo das bases fundamentais de sustentação do arquivo 
universitário que são conceito, missão, objetivos, recursos humanos e financeiros, par- 
te para os aspectos teóricos da arquivística como avaliação, classificação, arranjo, des- 
crição, acesso etc. Também são discutidas questões sobre acervos especiais, produtos e 
serviços dos arquivos universitários. 

MALATIAN, Teresa M. O centro de documentação e memória da UNESP : uma expe- 
riência com arquivos universitários. Estudos de História, Franca, v. 2, n. 1, p. 9-17, 
1995. 

Relato da criação do Centro de Documentação e Memória da UNESP e o projeto do 
Sistema de Arquivos da UNESP. 

MARTINS, Neire do Rossio. A avaliação dos documentos da UNICAMP. In: SEMI- 
NÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 2., 1992, Santa Maria. Trabalho apre- 
sentado... Santa Maria, 1992. 



Apresenta os procedimentos adotados e os resultados da avaliação dos documentos da 
Universidade Estadual de Campinas. 

 • A sistematização dos arquivos da UNICAMP. In: SEMINÁRIO DE ARQUI- 
VOS UNIVERSITÁRIOS, 1., 1991, Campinas. Ato... Campinas: UNICAMP, 1992. 
p. 55-68. 

Apresenta o projeto de criação do Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de 
Campinas. 

 , FORTI, Maria Aparecida. O sistema de protocolo e o sistema de arquivos: uma 
experiência de integração. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 
3., 1994. São Paulo. Trabalho apresentado... São Paulo, 1994. 

Relato da experiência de integração do Sistema de Protocolo ao Sistema de Arquivos 
da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

MARTINS, Roberto de Andrade. O sistema de arquivos da universidade e a memória 
científica. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 1., 1991, Cam- 
pinas. Atas... Campinas: UNICAMP, 1992. p. 27-48. 

Discute a importância do papel dos arquivos universitários na preservação da memória 
científica, contribuindo para a história da ciência e para o planejamento de uma política 
científica e tecnológica. 

MASON, Philip P. College and university archives : 1962. The American Archivist 
Chicago, v. 26, no. 2, p. 161-165, 1963. 

Resultado da pesquisa efetuada junto a 350 instituições de ensino superior nos EUA 
com o objetivo de conhecer os programas arquivísticos nelas desenvolvidos. 

MAUREL, Dominique. Université de Montréal: interrelations entre le Service des 
archives et les programmes d’enseignements et de recherche en archivistique de 1’ 
Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de I ‘Information. In: COLLOQUE LES 
ARCHIVES ET L’ ARCHIVISTIQUE EN MILIEU UNIVERSITAIRE, 1991, 
Québec. Actes... Québec : Université Lavai, 1991. p. 65-75. 

Relata a colaboração mútua existente entre a EBSI e o serviço de arquivo da Universi- 
dade de Montréal no que diz respeito ao ensino, estágio e pesquisa. 

McCLAREN, Collin. Records repositories in British Universities. The American 
Archivist, Chicago, v. 38, no. 2, p. 181-190, 1975. 

Panorama dos arquivos universitários na Inglaterra com relato das atividades desen- 
volvidas. 

MORELLE, Laurent. Qu’est-ce que les archives?: un débat insolite au sein des facultés 
parisiennes en 1878. La Gazette des Archives, Paris, n. 134-135, p. 195- 203, 1986. 

Reflexão em torno da noção de arquivo em instituição de ensino superior, com base 
nos registros dos debates ocorridos na Faculdade de Medicina de Paris, em 1878. 

MOSS, Michael. Changes in the structure and financing of universities: the impact on 
archives and research collections. Journal ofthe Society of Archivists, [S. 1.], v. 13, 
no. 2, p. 113-118, 1992. 

NAHUET, Robert. Les structures universitaires et les fonds d’archives : les visions 
maximaliste et minimaliste. Archives, Québec, v. 22, n. 3, p. 67-72, 1991. 

O trabalho se divide em três partes: a primeira, discute os princípios arquivísticos pre- 
conizados em séculos anteriores; a segunda, apresenta um esboço da estrutura univer- 
sitária no Québec (Canadá), e a terceira, a arquivística no meio universitário. 

NEVES, Dulce Amélia de Brito et al. Sistema de arquivos da Universidade Federal da 
Paraíba. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 3., 1994, São Pau- 
lo. Trabalho apresentado... São Paulo, 1994. 

Relata as etapas de trabalho da comissão de avaliação e eliminação de documentos da 
UFPB, com o objetivo de organização dos arquivos concluindo com a apresentação de 
um projeto de criação do Sistema de Arquivos e Informação. 

OETTING, Edward C. Indexing student newspaper. The American Archivist, Chicago, 
v. 43, no. 2, p. 211-212, 1980. 

PALHETA, Maria Suely Matias. O sistema de arquivos da Universidade Federal do 
Pará. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 1., 1991, Campinas. 
Atas... Campinas: UNICAMP, 1992. p. 79-103. 

Apresentação do sistema de arquivo da Universidade do Pará, com a aplicação da 
informática na recuperação da informação. 

PERCIVAL, Janet. University College London. In: STANDING CONFERENCE OF 
NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES. Report and discusion document. 
Londres: Society of Archivists, 1989. p. 55-68. 

Resultados de pesquisa sobre o perfil dos arquivos universitários, com informações 
sobre origem, espaço físico, processamento técnico do acervo, recursos humanos e 
financeiros, conservação, fundos existentes entre outras. 

PLANTE, Denis. Guide du chercherur aux archives historiques. Montréal: Université 
de Montréal, 1991.45 p. 

Guia dos fundos existentes na Universidade de Montréal com indicação dos respecti- 
vos instrumentos de pesquisas e normas de acesso e consulta ao acervo. 
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PONTES, Ricardo Silva Thé, FERREIRA FILHO, Valderi Dias. Contribuição do siste- 
ma de automação universitária à modernização do Arquivo Central da Universida- 
de Federal do Ceará. In: SEMINÁRIO DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 3., 
1994, São Paulo. Trabalho apresentado... São Paulo, 1994. 

Apresenta as atividades da Seção de Arquivos e Microfilmagem da Universidade Fe- 
deral do Ceará, relatando o processo de implantação do programa de microfilmagem 
juntamente com a informatização do acervo, iniciados em 1990. 

POSNER, Ernest. The college and university archives in the United States. COLLEGE 
and University archives: selected readings. Chicago: Society of American Archivists 
1979, p. 80-88. 

Evolução histórica dos arquivos de instituição de ensino superior nos Estados Unidos. 

POSTIGO DE COLIN, Sheila. Los archivos universitários dei Perú. In: SEMINÁRIO 
DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 3., 1994, São Paulo. Trabalho apresentado. 
São Paulo, 1994. 

Relato da trajetória, desde 1989, da Reunião de Arquivos Universitários (RAU) e da 
Comissão de Arquivos Universitários (CAU) do Peru, no sentido de apoiar o desenvol- 
vimento dos arquivos universitários no país. 

POTTS, David B. College archives as Windows on american society. The American 
Archivist, Chicago, v. 40, no. 1, p. 43-49, 1977. 

O autor aborda a importância dos arquivos universitários como fonte de informação 
para a pesquisa sobre a educação superior na América do século XIX, a contribuição 
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Abstract 

This work presents an anotated bibliography of readings on college and university 
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