
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - APERJ 

(http://www.rj.gov.br/web/casacivil/exibeConteudo?article-id=2980837) 

- Proposta, projeto: “O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, unidade 

administrativa da estrutura básica da Secretaria de Estado da Casa Civil, tem 

por finalidade implementar a política estadual de arquivos definida pelo Conselho 

Estadual de Arquivos - CONEARQ, por meio da gestão, recolhimento, 

tratamento técnico, preservação e divulgação do patrimônio documental 

estadual, garantindo pleno acesso à informação visando apoiar a administração 

pública e a tomada de decisões governamentais de caráter político-

administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e incentivar a produção de 

conhecimento científico e cultural.” 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos, Livros: Entrada APERJ/Publicações; “o Arquivo 

Público do Estado do Rio de Janeiro firma parcerias para publicar 

periodicamente livros, instrumentos de pesquisa, catálogos e revistas, além de 

realizar bienalmente o concurso de monografias”. As publicações disponíveis no 

APERJ podem ser adquiridas gratuitamente na recepção e as esgotadas podem 

ser consultadas na Biblioteca do APERJ. Não há versões digitais. 

 Artigos em jornais e revistas: Não há. 

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Não há. 

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Na entrada 

Acervo/Exposições Virtuais há apenas a indicação de uma exposição virtual 

“Governadores em Foco”, mas sem link ativo.  

- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Na entrada APERJ/Quem 

é quem, estão listados os principais profissionais, com nome completo e cargo, 

sem link para o Lattes. 

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: A base de dados 

APERJ contém informações sobre os documentos que integram o acervo 

arquivístico da instituição. Ela está em constante alimentação e revisão e, na 

medida em que os fundos/coleções forem tratados, as informações serão 

disponibilizadas para consulta na web. Além disso, alguns dos acervos também 



se encontram em outras bases, como os acervos “Memórias Reveladas” e 

“Polícias Políticas” – alguns desses estão disponíveis digitalmente.  

- Cronologia: Na entrada APERJ/Relatórios anuais, há as realizações do 

Arquivo do ano 2007 até 2016.  

- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas: Não há. 

- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: Não há. 

- Endereço: Praia de Botafogo, 480 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ. 

- Telefone: (21) 2332-1449. 

- E-mail: aperj@aperj.rj.gov.br. 

 


