DECLARAÇÃO DE CÓRDOBA, ARGENTINA
Os profissionais de Arquivo, representantes da República Argentina,
República Federativa do Brasil, República da Colômbia, República da Costa
Rica, Espanha, República do Peru e República Oriental de Uruguai,
estivemos reunidos no “Centro de Producción e Investigación en Artes” da
“Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba”, nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2009, durante o primeiro Fórum
Internacional de Avaliação de Documentos, realizado como atividade do
Projeto “Avaliação de Documentos na América Latina”, aprovado pelo
Conselho Internacional de Arquivos. Com o mesmo propósito, participaram
simultaneamente por meio de Videoconferência, arquivistas peruanos
reunidos em instalações do Ministério de Relações Exteriores, na cidade de
Lima.
CONSTATAMOS:
- O risco a que está sujeito tanto o patrimônio documental que se
produziu no passado, e, principalmente, o que se produz na atualidade,
em consequência do aumento da produção de documentos e de uma
deficiente Gestão Documental;
- A preocupação que expressam os profissionais de Arquivologia, ante
esta situação;
- A necessidade de prosseguir na aplicação de critérios, métodos e
técnicas de Avaliação e Seleção Documental que garantam a
conservação do patrimônio documental;
- A conveniência de acelerar os trabalhos que permitam a normalização
e homologação conceitual e terminológica do processo de Avaliação de
documentos;
- A falta de técnicos e arquivistas profissionais, bem como a ausência
da referida função nas instituições públicas e privadas que garantam
uma correta gestão do acervo documental.
- A insuficiência de Arquivos que disponham de instalações adequadas
para a correta conservação do patrimônio documental.

Assim,
PROPOMOS
- Fortalecer a formação arquivística universitária de qualidade e fomentar
o aperfeiçoamento permanente que permitam aos profissionais fazer
frente aos desafios e necessidades que surgem para o exercício da
função arquivística e gestão de documentos
- Incorporar a unidade orgânica do Arquivo nas estruturas institucionais,
sejam públicas ou privadas
- Incentivar a criação de cargos de arquivista e preenchê-los com
profissionais responsáveis e especializados em gestão de documentos
- Avançar na construção e no aperfeiçoamento das instituições de
Arquivo que garantam a conservação permanente dos documentos que
tenham sido avaliados
- Instituir e implantar processos de avaliação de documentos tanto nas
instituições públicas como privadas.
-

Incentivar a criação de grupos de trabalho pluri e interdisciplinares, em
nível nacional e internacional, sobre Avaliação Documental, visando à
continuidade do estudo dos temas que foram objeto de debate neste
Fórum

- Realizar com freqüência encontros abertos com grupos de profissionais
da América Latina, cujo objetivo principal será a discussão de questões
comuns relativas à Avaliação de documentos
- Fomentar o reconhecimento da função arquivística
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