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                                                      Certificação Digital 

 

No dia 26 de outubro passado ocorreu uma reunião no Arquivo Geral 
da Cidade do Rio de Janeiro com a participação de Beatriz Kushnir, 
diretora do AGCRJ, e Renato Martini, Presidente do Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação – ITI, da Casa Civil da Presidência da República, 
com o objetivo de formalizar o protocolo de intenções entre o AGCRJ e o 
ITI sobre Certificação Digital.   
 

 
Aniversário do AGCRJ 

Nos dias 12 e 13 de novembro iniciaremos as comemorações dos 120 anos de história do AGCRJ na Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, com a seguinte programação:   

 

Dia 12, segunda-feira 
 
Lançamento do sexto número da Revista do Arquivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro e os lançamentos dos livros: “O Senado da Câmara e a 
transferência da família real portuguesa para o Brasil”, de Fátima Gouvêa; 
“Filhos da pátria, homens do progresso”, de Rosane dos Santos Torres 
(premiada no Concurso de Monografias de 2011); e “A atuação dos 
marchantes no Rio de Janeiro colonial”, de Georgia da Costa Tavares 
(inaugura a série Produção Intelectual/AGCRJ). Na ocasião, será divulgado 

o vencedor do Concurso de Monografias Arquivo da Cidade/Prêmio Afonso Carlos Marques dos Santos/2012. 
 

Dia 13, terça-feira 
 

Workshop de Acervos Fotográficos, em parceria com o APERJ (Arquivo Público do Estado do RJ) 
Programação: às 9h, credenciamento; às 9h30, abertura com Beatriz Kushnir e Paulo Knauss; às 10h, 

palestra “Perspectivas de pesquisa em acervos fotográficos a partir da experiência do Grupo de Pesquisa 
Acervos Fotográficos – GPAF”, com André Porto Ancona Lopez – UNB; às 11h30, palestra “Conservação 
preventiva de acervos fotográficos”, com Sandra Baruki – CCPF/Funarte; às 12h30, intervalo para almoço; às 14h, 
Mesa redonda “Desafios e perspectivas institucionais”, com Sérgio Lima (Arquivo Nacional), Aline Lopes de 
Lacerda (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz), Martina Spohr (CPDOC/FGV), Roberta Zanatta (Instituto Moreira 
Salles), Antonia Salvador Benitez (Universidad Complutense de Madrid), Beatriz Kushnir (AGCRJ) e Maria Teresa 
Villela Bandeira de Mello (APERJ); às 16h15, debate; e às 17h, encerramento do evento. 
 

Inscrições disponíveis através do formulário no site www.aperj.rj.gov.br. Os interessados devem enviá-lo até 
o dia 9, sexta-feira para workshop2012@aperj.rj.gov  

http://www.aperj.rj.gov.br/
mailto:workshop2012@aperj.rj.gov
http://www.aperj.rj.gov.br
http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/publicacoes-revista.html
http://pt-br.facebook.com/pages/Arquivo-Geral-da-Cidade-do-RJ/104162926328723
https://twitter.com/AGCRJ

