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Revista do Arquivo publicará suplemento com artigos sobre            
governança nos arquivos

A edição nº 7 da Revista do Arquivo, a ser publicada no final de outubro próximo, traz como tema do dossiê 
de artigos Governança dos arquivos: desafios para a gestão e para a memória.

Inspirado no tema proposto pelo Conselho Internacional dos Arquivos (ICA) deste ano e reconhecida sua 
pertinência na atual conjuntura do país, especialmente em relação aos arquivos e instituições congêneres, a 
temática foi proposta para a Revista e uma grande expectativa foi criada em torno da produção científica sob 
a forma de artigos.

Em que pese a importância da abordagem desse tema, os resultados não foram os esperados e isto provocou 
reflexões para compreender o ocorrido. Seria este um tema de pouca penetração (ou de interesse) no âmbito 
da academia? A chamada de artigos teria falhado no diálogo com o público alvo? Os profissionais da área têm 
tido oportunidade de refletir sobre políticas e relações que condicionam suas práticas cotidianas? Afinal, mui-
tas produções não foram aprovadas por falta de diálogo com o tema sugerido, não obstante os bons objetos 
de pesquisa propostos.

As reflexões e participação nas comemorações da Semana Internacional de Arquivos de 2018 atestam a im-
portância do tema. Por este motivo, os editores da Revista do Arquivo reafirmam o desafio! Será produzido 
um suplemento da Revista com artigos que contemplem os aspectos propostos na chamada de artigos da 
Revista nº 7 (ver ao lado), a ser publicado em 7 de junho de 2019, no evento em comemoração ao Dia Inter-
nacional dos Arquivos.

Convidamos você a elaborar artigo e submetê-lo à Revista até o dia 11 de março de 2019. O tema da gover-
nança é de suma importância para aqueles que se dedicam à causa dos arquivos, seja no campo da prática, 
seja no plano do esforço teórico. Recomendamos a leitura do texto introdutório a esta edição, assinado por 
José Maria Jardim!

Marcelo Antonio Chaves

Editor da Revista do Arquivo 
São Paulo, 29 de outubro de 2018.
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CHAMADA DE ARTIGOS 
SUPLEMENTO JUNHO DE 2019

 
Periódico do APESP abre chamada para envio de artigos sobre o tema

Governança dos arquivos: desafios para a gestão e para a memória

Este será o tema central do Suplemento da Revista do Arquivo, a ser lançado em junho de 2019. A governança 
dos arquivos, enquanto instituição, sugere temáticas variadas e que devem estimular a reflexão de gestores 
e estudiosos: 

• Administração de arquivos; 

• Gestão de pessoas nos arquivos; 

• Desafios para formar, capacitar e manter equipes técnicas especializadas nos arquivos;

• 40 anos da regulamentação da profissão de arquivistas e de técnico de arquivo;

• Jurisdição e o lugar do arquivo na administração; 

• Micropolíticas nos ambientes dos arquivos; 

• Gerenciamento de prédios e equipamentos de arquivos; 

• Ética profissional nos arquivos; 

• A gestão dos arquivos, a política e suas redes de poder; 

• Legislação e relações de trabalho nos arquivos; 

• Condições de trabalho nos arquivos; 

• Sustentabilidade política nos arquivos; 

• Sustentabilidade financeira nos arquivos; 

• Arquivos e planos estratégicos; 

• Gestão de arquivos em situações de conflitos; 

• Aspectos da governança no âmbito da 1ª Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ);

• Estratégias para boa governança.

Eis apenas um pequeno leque de abordagens possíveis e atuais que convidam gestores e pesquisadores à 
produção intelectual sobre o tema para difusão no Suplemento da Revista do Arquivo, a ser publicada em 
junho de 2019.

Pedimos que os trabalhos sejam enviados até dia 11 de março de 2019 para o e-mail revistadoarquivo@
arquivoestado.sp.gov.br, observando-se as normas estabelecidas para esta publicação disponibilizadas no 
link: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/normas_para_publicacao.php.


