
• EXPOSIÇÕES

APERS na 2ª Semana Nacional de Arquivos: descrição dos eventos

Exposição “Caminhos dos Arquivos: Nossas Histórias, Nossas Heranças”
Exposição coletiva  e simultânea entre o APERS e diversas instituições arquivísticas, centros de documentação e de
memória com o  objetivo de empreender uma estratégica de marketing e compartilhamento de públicos na difusão de
acervos documentais arquivísticos e de memória. Os documentos serão expostos em formato físico, fragmentados entre
os integrantes com a finalidade de despertar no público a curiosidade de saber do conteúdo por inteiro, como se fossem
pistas, e conhecer todas as instituições, tais como: Arquivo Municipal e Protocolo Administrativo da Prefeitura Municipal
de Porto Alegre, Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul,  Memorial da Justiça Federal do Rio Grande do Sul,
Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Arquivo Histórico do
Rio Grande do Sul, Arquivo Histórico Moysés Vellinho e Memorial do Grupo Escoteiro Georg Black.

Dia: 04.06.2018 a 09.06.2018
Horário: Segunda à Sexta: 08:30h as 17:00h e Sábado: 08:30h as 12:00h
Local: APERS (Espaço Joel Abílio Pinto dos Santos) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Entrada gratuita.

Exposição “Os Bichos invadem o Arquivo: Preservando o Meio Ambiente”
Com a parceria do Comando Ambiental da Brigada Militar, esta exposição transcende a temática da 2ª Semana Nacional
de Arquivos – SNA, e a mesma coincide com a Semana do Meio Ambiente e o 05 de junho – Dia Mundial do Meio
Ambiente. Mas, nada mais oportuno que promover, também, ações de instituições que se dedicam a preservação da
flora, fauna e dos recursos naturais, a fim de proporcionar vinculação entre o tema em comemoração e a promoção do
acervo do APERS, além de visibilidade e conscientização sobre a preservação e a herança do planeta em que vivemos.

Dia: 05.06.2018 a 09.06.2018
Horário: Terça à Sexta: 08:30h as 17:00h e Sábado: 08:30h as 12:00h
Local: APERS (Sala Borges) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Entrada gratuita.

Exposição “Os Escoteiros no Arquivo” (Acampamento Escoteiro)
Em parceria com o Grupo Escoteiro Georg Black, Memorial GE Georg Black e União dos Escoteiros do Brasil/RS, a
exposição compreende a reprodução de um acampamento escoteiro, com suas respectivas pioneirias e artefatos, que
representam a vida ao ar livre, assim como atividades da vida em sociedade oportunizando compartilhamento de suas
tarefas de crescimento comum, sua história e memória do movimento escoteiro  no Brasil,  principalmente em Porto
Alegre/RS.

Dia: 04.06.2018 a 09.06.2018
Horário: Segunda à Sexta: 08:30h as 17:00h e Sábado: 08:30h as 12:00h
Local: APERS (Jardim) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Entrada gratuita.

• OFICINAS                              

Oficina “Os Tesouros da Família Arquivo”
Esta oficina desenvolve o potencial educativo e cultural do APERS em seu papel social, enquanto instituição pública de
memória, contribuindo para qualificar e aprofundar os processos de difusão de propaganda ou marketing institucional. A
dinâmica inclui visita ao acervo, apresentação de teatro de bonecos de luva, “caça ao tesouro” para localização de
documentos no interior dos prédios, leitura e discussão histórica a partir de acervo do arquivo.

Dia: 04.06.2018
Horário: 09:30h - 12:00h
Local: APERS (Sala Borges) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (50)

Oficina de “Genealogia: Especialidade Escoteira”
Esta oficina visa fornecer ferramentas teóricas necessária ao trabalho de pesquisa genealógica no intuito de despertar o
interesse dos escoteiros pelo acervo documental da Instituição insere-se na “especialidade escoteira” para conquista do
distintivo pelo jovem.

Dia: 05.06.2018
Horário: 09h às 12h
Local: APERS (Auditório Marcos Justo Tramontini) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Ministrante: Historiador Daniel Teixeira Meirelles Leite
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (50)



Oficina de “Genealogia”
Esta oficina objetiva fornecer ferramentas teóricas necessária ao trabalho de pesquisa genealógica, com a participação
de representante da Family Search, no intuito de despertar o interesse pelo acervo documental da Instituição para
construção de árvore genealógica ou encaminhamento da segunda cidadania.

Dia: 09.06.2018
Horário: 09h às 12h
Local: APERS (Sala Borges) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto 
Alegre/RS. Ministrantes: Historiador Daniel Teixeira Meirelles Leite e Jorge 
Todeschini Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (35)

Oficina de “Preservação de Documentos Audiovisuais”
A oficina tem a proposta de promover e fornecer ferramentas teóricas e práticas para fomentar o cuidado necessário com 
acervos documentais audiovisuais, públicos ou privados, para contribuir na longevidade da documentação.

Dia 05.06.2018
Horário: 10h às 12h
Local: Cinemateca Capitólio (Sala Multimídia - 3ª andar) - Rua Démetrio Ribeiro, 1085, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Ministrante: Maria Osmari Ravagnani
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (35)

Oficina “Preservação de Documentos”
A oficina tem a proposta de promover e fornecer ferramentas teóricas e práticas para fomentar o cuidado necessário com 
acervos documentais públicos ou privados, para contribuir na longevidade da documentação.

Dia 04.06.2018
Horário: 18h às 21h
Local: APERS (Auditório Marcos Justo Tramontini) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Ministrante: Historiadora Maria Lúcia Ricardo Souto
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (50)

Oficina de “Paleografia”
A oficina tem a proposta de despertar o interesse pelo estudo e leitura de antigas formas de escrita, incluindo a 
decifração e a interpretação, que objetiva oferecer ferramentas necessárias ao trabalho do pesquisador.

Dia: 06.06.2018
Horário: 14h às 17h
Local: APERS (Auditório Marcos Justo Tramontini) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Ministrante: Arquivista Vanessa Gomes de Campos
Inscrições: R$25,00 - Vagas limitadas (50)
Depósito na conta da Associação dos Amigos do APERS - CNPJ: 01.347.417/0001-97 
Banco:041 Banrisul Agencia: 100 Conta Poupança: 41.373.079.0-6
O comprovante de pagamento deve ser enviado para o e-mail sna.apers@yahoo.com, até dia 30.05.2018

• VISITAS                                                            

Visita Técnica ao “Arquivo Municipal de Porto 

Alegre”
Pensando na responsabilidade de guardião de acervo e no intuito de valorização da diversidade de acervos expostos e
acolhidos  nos  espaços  de  guarda  da  instituição,  o  APERS promove uma visita  técnica,  em parceria  com Arquivo
Municipal de Porto Alegre/RS, para o público em geral.

Dia: 06.06.2018
Horário: 9:30h – 11h
Local: Arquivo Municipal de Porto Alegre/RS e Protocolo Administrativo. 
Endereço: Rua 7 de Setembro, 1123, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (30)

Visita Guiada no “APERS”
Pensando na responsabilidade de guardião de acervo e no valor sociocultural da Instituição, com a proposta de
conhecer o acervo e a estrutura do complexo arquitetônico formado por dois prédios em estilo neoclássico, projetados
para a guarda e conservação de documentos e um terceiro prédio em estilo moderno, o APERS promove visitas guiadas
ao seu complexo arquitetônico.

Datas e Horários: 06.06.2018 - Horário: 14h às 15h
07.06.2018 - Horários: 09:30h às 10:30h e 14h às 15h
08.06.2018 - Horários: 09:30h às 10:30h e 14h às 15h

Local: APERS (Sala Borges) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (30)
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Visita Guiada ao “Cemitério da Santa Casa”
O Arquivo Público, no intuito de divulgação e valorização da diversidade de acervos, principalmente a céu aberto (arte
cemiterial), fomentando parcerias além de seu espaço, promove a “Visita Guiada ao Cemitério”, objetivando quebrar
preconceitos e desmistificação deste espaço.

Dia: 06.06.2018
Horário: 18h às 20:00h
Local: Cemitério da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia - Av. Prof. Oscar Pereira, Azenha, Porto Alegre/RS. 
(Encontro em frente ao portão do Cemitério)
Guia: Historiador Daniel Teixeira Meirelles Leite 
Inscrições: R$20,00 - Vagas limitadas (40)
Depósito na conta da Associação dos Amigos do APERS - CNPJ: 01.347.417/0001-97 
Banco:041 Banrisul Agência: 100 Conta Poupança: 41.373.079.0-6
O comprovante de pagamento deve ser enviado para o e-mail sna.apers@yahoo.com, até dia 30.05.2018 
Em caso de chuva, a atividade será cancelada, recomenda-se que os visitantes levem lanternas.

Visita Guiada ao “Cemitério Memorial Martim Lutero”
O Arquivo Público, no intuito de divulgação e valorização a diversidade de acervos, principalmente a céu aberto (arte
cemiterial), fomentando parcerias além de seu espaço, promove a “Visita Guiada ao Cemitério”, objetivando quebrar
preconceitos e desmistificação deste espaço.

Dia:08.06.2018
Horário: 18h as 20h
Local: Cemitério Memorial Martim Lutero - Rua: Guilherme Schell, 467, Santo Antônio. Porto Alegre/RS. (Encontro em frente 
ao portão do Cemitério).
Guia historiador: Luiza Fabiana Neitzke de Carvalho 
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (40)
Em caso de chuva, a atividade será cancelada, recomenda-se que os visitantes levem lanternas.

• PALESTRAS

“Encontro dos Arquivistas”
O APERS propõe um encontro de arquivistas, a fim de debaterem temas relevantes, atuais e polêmicos em suas áreas e
locais de atuação, com o objetivo de discutir vários aspectos de um ou mais assuntos e extrair conclusões positivas,
como base para uma mudança de atuação daquele campo específico, em um espaço multidisciplinar, equitativo e livre,
para que profissionais compartilhem suas experiências e conhecimentos, proponham linhas e correntes de trabalho para
enriquecimento de todos.

Dia: 08.06.2018
Horário: 09h as 10:30h
Local: APERS (Auditório) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS.
Palestrantes: Arquivista Carlos Dinarte (IPERGS), Professora Arquivista Valeria Bertotti (UFRGS); Zimino Tartari, Paulo Gui- 
marães e Matheus Berino (BAGERGS).
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (50)

Painel “Difusão e Diversidade de Acervos na Web”
Trata-se de um painel para explanar, debater e obter conclusões, em que os expositores debatem o assunto em pauta, a
fim de promover a troca de experiências de atividades arquivísticas na Web, com profissionais que atuam com gestão
documental de acervos na Internet.

Dia: 08.06.2018
Horário: 14h as 16h
Local: APERS (Auditório) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Palestrantes: Arquivistas Yuri Victorino, Érico Moraes e Mauro Amaral.
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (50)

Lançamento do Projeto “Jogoteca Educativa do APERS” - Painel “Documentos e Jogos no Ensino de História”
O painel “Documentos e Jogos no Ensino de História”, com objetivo de gerar aprendizagens significativas, relacionadas
à história  e  ao patrimônio  cultural,  cria-se jogos que utilizem documentos arquivísticos como referência  e  fonte  de
reflexão, para instigar a curiosidade pela pesquisa histórica e o interesse pelo acesso ao patrimônio documental de
forma lúdica que contribua para que os estudantes possam significar individual e coletivamente os bens culturais e deles
se apropriar.

Dia: 04.06.2018
Horário: 14h - 15:30h
Local: APERS (Sala Borges) - Rua Riachuelo,1031, Centro Histórico. Porto Alegre/RS. 
Palestrante: Nilton Mullet Pereira - FACED - UFRGS
Inscrições Gratuitas - Vagas limitadas (50)
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