CONCLUSÕES II Foro FIED‐ Costa Rica 2010

Os integrantes do Grupo de Reflexão do Projeto Avaliação de Documentos em Iberoamérica,
reunidos de 23 a 27 de agosto de 2010 na Cidade Universitária Rodrigo Facio da Universidade
de Costa Rica, em Montes de Oca, retomando os compromissos assumidos durante o I Fórum
Internacional de Avaliação de Documentos, que aconteceu na Cidade de Córdoba, Argentina,
em agosto de 2009, como conclusão das atividades desenvolvidas durante esta semana
(conferências, III Convívio Arquivístico e II FIED), constatamos:
a) A exigência de que o marco jurídico administrativo inclua as disposições e processos
relacionados á avaliação documental como garantia de transparência e imparcialidade
das ações de governo;
b) A uniformização da metodologia, recursos didáticos e conteúdos básicos dos Programas
de Ensino dos Centros de Ensino da região, apesar das diferenças terminológicas y de
marcos institucionais;
c) O valor da interdisciplinaridade profissional nos processos de avaliação, em especial a
integração entre as comissões de avaliação;
d) A necessidade de expor experiências concretas e realizar análises comparativas, que
constituem a base da comunicação profissional e permitam chegar ao consenso,
debater e divergir com respeito e cordialidade para contribuir para criar e avançar nas
teorias e no consenso dos fundamentos.
e) A conveniência de conceitualizar a terminologia, criando tendência sem impor o uso de
uma definiçao única.
f) A importância de receber propostas dos participantes e por vídeo conferência, da
Argentina, México e Peru, para otimizar o projeto, de acordo com os reais interesses da
comunidade arquivística.

Para isso, comprometemo‐nos a dar continuidade às seguintes ações:
• Ratificar as Propostas da Declaração de Córdoba, Argentina.
• Reconhecer a necessidade de buscar oportunidades de crescimento, compartilhar as
situações e realidades, para avançar nos conceitos teóricos.
• Começar a elaborar uma série de conteúdos básicos para os Programas de Ensino,
atendendo as particularidades encontradas pelo Grupo, em especial no que se refere à
bibliografia e terminologia.

• Refletir sobre la avaliação documental tanto como exercício intelectual, quanto para os
arquivos em papel, como para os de ambiente eletrônico, sem deixar de advertir que o
formato digital demanda outros aspectos a considerar.
• Incluir a técnica de amostragem como objeto de estudo da avaliação documental
conciliando a arquivística e a estatística como duas vozes e um caminho conjunto por
percorrer e explorar.
• Continuar trabalhando com a terminologia específica da avaliação dos documentos
considerando a realidade iberoamericana para que responda tanto à teoría como à
prática e ao marco jurídico de cada país.
Os integrantes do FIED agradecemos à Universidade de Costa Rica, ao Arquivo Universitário
Rafael Loría Obregón, à Seção de Arquivística, à Comissão de Arquivos Universitários –CAU‐ e ao
Conselho Nacional de Reitores –CONARE‐ à calorosa acolhida com que nos brindaram durante
nossa estadia nesta formosa cidade de Costa Rica.
San José de Costa Rica, 27 de agosto de 2010

