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Proposta 

O documento imagético é trabalhado constantemente pelas Unidades Informacionais - 

Arquivo, Biblioteca, Museus e Centros de Documentação, mas seu processamento, guarda 

conservação e recuperação dependem das instituições que os detém e são específicos a 

cada uma delas. A temática é recorrente e as discussões são profícuas, demonstrando o 

grande volume documental existente e a relevância que possuem em nossa sociedade. A 

premência no tratamento desses documentos é recorrente na maioria das Unidades, mas a 

polissemia da imagem dificulta o processamento, acarretando muitas vezes em uma 

análise superficial e reduzida aos registros imagéticos. Questões do contexto de produção 

e/ou acumulação, técnicas utilizadas, autoria, circulação comercial e distribuição não são 

disponibilizados ao pesquisador e na maioria das vezes não são considerados pelas 

Unidades detentoras dos originais. Destaca-se que o próprio entendimento das funções e 

objetivos dessas Unidades, a compreensão de documento imagético e de todo o 

processamento documental, desde a identificação e organização, o tratamento técnico e a 

conservação, a recuperação e a disponibilização desses documentos para pesquisa, são 

etapas que definem e caracterizam as informações e o próprio documento. Temos como 

premissa a importância desses processamentos, pois em última instância são formas de 

preservação e manutenção da história do documento e de manutenção de uma memória. 

Com esses parâmetros pretende-se promover e discutir os procedimentos adotados nas 

diversas Unidades Informacionais dos países latino-americanos e do Caribe. 



Coordenadores: 

André Porto Ancona Lopez (UNB) - apalopez@gmail.com  

André Porto Ancona Lopez é professor da Faculdade de Ciência da Informação da 

Universidade de Brasília, Atuou como professor visitante na pós-graduação em 

Ciência da Informação da Universidad de Antioquia, Medellín, Colômbia e na 

Universidad Complutense de Madrid, Espanha. Atualmente desenvolve junto ao 

CNPq, como projeto de produtividade, pesquisa relacionado à criação de uma revista 

científica sobre patrimônio documental fotográfico e participa do grupo de trabalho do 

Conselho Internacional de Arquivos sobre arquivos fotográficos e audiovisuais (ICA-

PAAG). Coordena, junto à Rede Ibero-americana de Ensino Arquivístico 

Universitário, blog destinado a amparar as ações de comunicação de tal rede. Desde 

de 2010 coordena, junto com outros pesquisadores latino-americanos, o simpósio 

Acceso a la Información, filiado à rede Internacional del Conocimiento. Seu currículo 

Lattes está disponível em:http://apalopez.info/cv 

André Malverdes (UFES) - malverdes@gmail.com  

Doutorado Interinstitucional (DINTER) UnB/UFES, Ciência da Informação, Linha 

Organização da Informação, Grupo Acervos Fotográficos, em andamento. Mestre em 

História Social das Relações Políticas(2007), Especialista em História Social do 

Brasil(2002), Licenciado e Bacharel em História(2000), e Bacharel em 

Arquivologia(2004), todos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professor 

Assistente do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Consultor em empresas públicas e privadas na área de Centros de Memória, 

Gestão Documental, Eventos e Treinamentos. Autor dos livros “No escurinho dos 

cinemas: a história das salas de exibição na Grande Vitória (2008)”; “Memórias 

fotográficas da História das salas de cinema de Vitória (2011)” Organizador do 

“Inventário Analítico DEIP/ES Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda” , 

“Inventário Analítico Teatro da Barra/ES”e do “Inventário Cine Memória-As Salas de 

Cinema do Espírito Santo”. Conselheiro Estadual de Cultura na Câmara Técnica do 

Patrimônio Arquitetônico, Bens Imóveis e Acervos no biênio 2008-2012. 

Representante no Conselho Nacional de Política Cultural - Colegiado Setorial de 

Arquivos (2012-2014). Associado Efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do 

Espírito Santo. 

Telma Campanha de Carvalho Madio (UNESP) - telmaccarvalho@marilia.unesp.br 

Possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(1985), especialização em Arquivo pelo IEB/USP (1988), mestrado em História pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1999) e doutorado em Ciências da 

Comunicação pela Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é professora 

assistente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP, no 

Departamento de Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências - 

Campus Marília, ministrando disciplinas na graduação e na pós-graduação. 

Coordenadora do Laboratório de Conservação, desde 2006. Em diversos períodos 

atuou como coordenadora do curso de Arquivologia e atualmente membro titular do 

Conselho de Curso e Departamental. Atua nas linhas de Pesquisa Produção e 

Organização da Informação e Gestão da Informação, com os temas: organização e 

identificação arquivística, fotografia, acervos audiovisuais, conservação preventiva e 

História Contemporânea do Brasil. 



Histórico do Simpósio 

Trata-se da primeira edição junto ao ECHTEC, porém como resultado de um largo 

recorrido do Grupo de Pesquisa Acervos Fotográficos (GPAF), desde 2008, que acabou de 

realizar no dia 25 de novembro de 2014 o seu VII encontro de pesquisa, contando com 

participantes internacionais e de diferentes UFs do Brasil. Desde 2010 o grupo tem 

organizado eventos abertos à participação de quaisquer interessados (membros do GPAF 

ou não) para apresentação de trabalhos e amplo debate, conforme a cronologia abaixo: 

• dez/2010: Brasília - FCI/UnB – I Reunião aberta: apresentação de pesquisa de 

alunos do grupo para comunidade interessada, como atividade integrante do 

Workshop Internacional de Ciência da Informação 2010,com a participação de 

convidado internacional; 

• jan/2011: Brasília – Cedoc/UnB -  II Reunião aberta: apresentação de pesquisa de 

alunos do grupo para comunidade interessada; 

• set/2011:  Marília – PPGCI/Unesp – III Reunião aberta com convidados de IES de 3 

distintas UFs; 

• dez/2011: Brasília - FCI/UnB – IV Reunião aberta, como atividade integrante do 

Workshop Internacional de Ciência da Informação 2011,com a participação de 2 

convidados internacionais; 

• nov/2012: Rio de Janeiro – AGCRJ - Worhshop de acervos fotográficos, com 

participação de convidados de várias instituições de guarda e pesquisa com acervos 

fotográficos, e pesquisador internacional; 

• dez/2013: Brasília - FCI/UnB –V I Reunião aberta: apresentação de pesquisa de 

alunos do grupo para comunidade interessada, como atividade integrante do 

Workshop Internacional de Ciência da Informação 2013; 

• nov/2014: Vitória – Dinter UFES/UnB – VII Encontro do GPAF com participação de 

convidado internacional e pesquisadores de outras UFs 

 

 

 

 


