
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – GESTÃO NOVOS CONTEXTOS 

 

● Eixo 1 - Comunicação 

 

○ Realização da Campanha de Associação – Vem com a AABA1; 

○ Retomada do Banco de Currículos2; 

○ Criação da Biblioteca Virtual da AABA3; 

○ Listagem de empresas arquivísticas com atuação no estado; 

○ Criação de mailing das Prefeituras e Câmaras Municipais do estado; 

○ Parceria com o APEB na campanha Bahia #UmArquivoÉ4; 

○ Alimentação periódica do site e redes sociais da AABA; 

○ Produção da série de vídeos “Insights Arquivísticos”; 

○ Criação de novo mailing da AABA. 

● Eixo 2 - Administrativo-Financeiro 

○ Intervenção nas irregularidades nos concursos da Câmara Municipal de 

Santa Maria da Vitória, Prefeitura Municipal de Pojuca e Conselho 

Regional de Farmácia (além do envio das irregularidades de outros 

estados às respectivas associações regionais ou ao FNArq), assim como 

nas inconsistências identificadas na iniciativa privada; 

○ Reunião ampliada da Diretoria no ICI/UFBA5; 

○ Pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) 

referente ao CNPJ da AABA de 2016 até 2019; 

○ Atualização da tabela de recomendação salarial6; 

○ Assumimos a suplência da Coordenação do Fórum Nacional das 

Associações de Arquivologia do Brasil7; 

                                                             
1 https://arquivistasbahia.org/2020/04/17/campanha-de-associacao-2020-vem-com-a-aaba/ 
2 https://arquivistasbahia.org/2019/11/08/banco-de-curriculos-da-aaba/ 
3 https://arquivistasbahia.org/servicos/bibliotecavirtual/ 
4 https://arquivistasbahia.org/2020/06/05/4a-semana-nacional-de-arquivos-promove-debate-e-

disponibiliza-acervo-digital/ 
5 https://arquivistasbahia.org/2019/10/01/aaba-realizara-reuniao-ampliada-da-diretoria-no-iciufba/ 
6 https://arquivistasbahia.org/profissao/tabela-salarial/ 
7 https://arquivistasbahia.org/2020/07/16/o-forum-nacional-das-associacoes-de-arquivologia-fnarq-tem-

nova-coordenacao/ 



 

○ Participação no Fórum Nacional de Entidades em Defesa do Patrimônio 

Cultural Brasileiro; 

○ Participação na Comissão de Avaliação do Prêmio Fundação Pedro 

Calmon; 

○ Participação na mesa intitulada “Avanços informacionais: o papel do 

arquivista na sociedade” durante o II CPCAD/UFBA; 

○ Regularização financeira do site da AABA junto ao responsável. 

● Eixo 3 - Eventos realizados 

○ Organização de atividades em homenagem ao dia do arquivista 20198; 

○ Roda de conversa virtual: fazer arquivístico em tempos de pandemia9;  

○ Roda de conversa virtual: Arquivos Municipais em tempos de 

pandemia10; 

○ Debate, pré-estreia e produção/direção do documentário “Entre meios e 

fins: a trajetória da função da AABA”11; 

○ Debate virtual: Historiadores e Arquivistas: um diálogo possível12. 

 

 

                                                             
8 https://arquivistasbahia.org/2019/10/09/aaba-promovera-atividades-no-iciufba-em-homenagem-ao-dia-

do-arquivista/ 
9 https://arquivistasbahia.org/2020/08/11/aaba-realizara-roda-de-conversa-virtual-sobre-o-fazer-

arquivistico-em-tempos-de-pandemia/ 
10 https://arquivistasbahia.org/2020/09/20/aaba-realizara-roda-de-conversa-virtual-sobre-os-arquivos-

municipais-em-tempos-de-pandemia/ 
11 https://arquivistasbahia.org/2020/10/15/aaba-promove-debate-e-pre-estreia-do-documentario-entre-

meios-e-fins-a-trajetoria-da-funcao-da-aaba/ 
12 https://arquivistasbahia.org/2020/10/02/aaba-realizara-no-dia-do-arquivista-debate-virtual-sobre-as-

relacoes-entre-historiadores-e-arquivistas/ 


