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ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Código de Referência 

BB 

 

Título 

Bernardo Beiguelman 

 

Nível de Descrição 

Fundo 

 

Data de Produção 

1932-2010 

 

Dimensão e suporte 

Documentos textuais:  10 metros lineares 

Documentos iconográficos: 1622 itens (256 fotografias; 1366 dispositivos de slides) 

Documentos tridimensionais: 03 objetos (caixas de madeira com lâminas de 

microscopias + 01 broche de metal) 

 

 

ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Produtor 

Bernardo Beiguelman (1932-2010) 

 

Biografia 

O Prof. Dr. Bernardo Beiguelman, nascido em Santos (SP) em 1932 e falecido na 

cidade de São Paulo em 2010, é considerado um dos pioneiros na pesquisa e no ensino 

da Genética Médica no Brasil. Em sua atuação na Unicamp, destacou-se como 

fundador, em 1963, do Departamento de Genética Médica da FCM/Unicamp, no qual 

atuou como Coordenador e Professor de Genética Médica até sua aposentadoria (1997). 

Foi criador do Ambulatório de Genética Clínica (1969) e primeiro Pró-Reitor de Pós-

Graduação da Universidade. Graduado em História Natural pela USP (1953), obteve o 

título de Doutor em Ciências Biológicas pela mesma instituição (1961) e de Livre-

docente de Genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (1969). 

Além disso, foi Conselheiro da Organização Mundial da Saúde (1972-1992), Membro 

do Comitê Assessor de Genética, da Comissão Assessora do Programa Integrado de 

Genética, Titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do 

Estado de São Paulo, Presidente da Sociedade Brasileira de Genética (1970-1972) e da 
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Associação Latino-americana de Genética (1970-1972), Conselheiro eleito da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Foi homenageado como 

Professor Emérito da Unicamp (2004), também recebeu a Comenda da Ordem Nacional 

do Mérito Científico (2004) e a Medalha do CNPq em reconhecimento aos serviços 

prestados ao desenvolvimento cientifico do Brasil (1981). Além disso, recebeu a 

homenagem do 51º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Genética (2005) e 

homenagens e placas de prata da UNICAMP e placa de bronze no Hospital das Clínicas 

dessa universidade, além de ter sido homenageado inúmeras vezes pelas turmas de 

formandos da FCM/Unicamp. Dentre as suas linhas de pesquisa merecem destaque seus 

trabalhos pioneiros sobre a resistência e suscetibilidade hereditária à hanseníase (lepra), 

suas pesquisas sobre genética antropológica, a série de trabalhos sobre a epidemiologia 

de gêmeos, que trouxe informações importantes sobre a biologia da reprodução humana 

e, mais recentemente, os trabalhos sobre epidemiologia genética de doenças 

transmissíveis comuns na Amazônia. 

 

Entidade Custodiadora 

 Centro de Memória e Arquivo da Faculdade de Ciências Médicas 

 

Histórico arquivístico 

 No ano de 2010, o Departamento de Genética da Faculdade de Ciências Médicas 

entrou em contato com a família de Bernardo Beiguelman  informando que  havia 

interesse na criação de um fundo documental com o seu acervo. O fundo pessoal de 

Bernardo Beiguelman que estava na residência do titular foi doado ao Centro de 

Memória e Arquivo da FCM por sua esposa Sylvia Beiguelman em 2011. 

 

Procedência 

Doação de Sylvia Beiguelman, em 2011. 

 

 

ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

 

Âmbito e Conteúdo 
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 Reúne álbuns de fotografia, comprovantes curriculares, recortes de jornais sobre o 

titular, homenagens recebidas como professor e cientista, slides utilizados em aula, 

lâminas de microscopias, relatórios e trabalhos apresentados em congressos, separatas 

de publicação do titular, livros e teses de publicação do titular, artigos de terceiros, 

pareceres e assessoria à pesquisa e correspondências recebidas e expedidas 

 

Sistema de arranjo  

 

-Grupos 01  (DP) :  Docência e Pesquisa 

-Grupo 02  (FAC):  Formação e Administração da Carreira 

 -Grupo 03 (GIEP): Gestão de Instituições de Ensino e Pesquisa 

                 -Pró-Reitor de Pós-Graduação 

-Grupo 04 (PB):  Pesquisa: Bioética 

-Grupo 05  (PAP):  Planejamento e Administração da Pesquisa 

-Grupo 06 (RII): Relações Interinstitucionais e Intergrupos 

   - Coleção Henrique Krieger  

-Grupo 07 (VP): Vida Pessoal  

 

 

ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

 

Condições de acesso 

Sem restrição. 

 

Condições de reprodução 

Sem restrição. 

 

Idioma 

Português, Alemão, Francês, Inglês, Espanhol, Italiano. 

 

Regras ou convenções 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. NOBRADE: norma brasileira de descrição 

arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. 

 

Data da descrição 

2016 

 

Responsáveis pelas informações 

Rafaela Basso 
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Inventário Sumário do Fundo  

 

Bernardo Beiguelman 

 

Grupo 01 : Docência e Pesquisa 

 

Composto por documentos que representam as atividades de formação e ensino 

realizadas tanto em cursos regulares de graduação e pós, quanto em cursos livres ou 

temporários ministrados fora do ambiente acadêmico ou em eventos técnico-científicos. 

Além disso, contempla as atividades de pesquisa, onde se destacam as de divulgação de 

resultados e as leituras de interesse profissional. 

 

Série 01: Apresentação de Trabalhos e Participação em Eventos Técnico-Científicos 

(77 documentos) 

Composta por 43 sub-series, referemtes à participação do titular em congressos e 

reuniões cientificas. Entre os documentos destacam-se correspondências, folders e 

folhetos de divulgação, certificados, fotografias, atestados e programas. 

Destaque para o dossiê Dossiê Diapositivos, contendo slides com material didático e 

científico usados em aulas como também na apresentação de trabalhos em eventos.  

Datas: 1966-2003 

 

Série 02: Cooperação Institucional (05 documentos) 

Contempla a contribuição do titular do fundo para outras instituições na organização de 

sua grade curricular ou na implementação de novos cursos. Esta dividida em três sub-

séries:  Fundação Universitária do ABC, Puc-Campinas, Unesp – Curso de Pós-

Graduação em Ciências Biológicas. Documentos contendo programa de disciplina, 

atestado, ofício, proposta de criação do curso, solicitação, etc. 

Datas:1971;1986;1991 

 

Série 03: Divulgação de Resultados (812 documentos) 

Esta série está dividida em duas sub-séires, Trabalhos Próprios e Trabalhos em 

Coautoria que contém os documentos gerados em função atividades de comunicação e 

disseminação de resultados como a publicação livros, de artigos e conferências, bem 

como comunicações em congressos. 

Datas: 1955-2003  

 

Série 04: Leituras de Interesse Profissional (126 documentos)                                                                      

Contém referências bibliográficas os quais o titular utilizou em seus estudos, na 

elaboração de aulas e pesquisas. Contém artigos e separatas, reportagens, livros e 

capítulos de livros, programas de estágio, folders, boletins, revistas e periódicos, entre 

outras espécies documentais que contribuíram para sua formação ou aperfeiçoamento 

profissional ou desenvolvimento de pesquisas e projetos. 

Datas: 1914-2003 

 

Série 05: Organização e Coordenação de Cursos e Eventos (188 documentos) 

Documentos gerados em função dos cursos organizados, especialmente fora do 

ambiente institucional da Universidade, em eventos técnico-cientificos. Contém 12 sub-
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séries que contemplam os seguintes documentos: correspondências, cartaz, folder, 

certificados, folder, caderno de resumos,  recorte de jornais, entre outros. 

Datas:1963-2003 

 

Série 06: Orientação de Dissertações e Teses (12 documentos) 

Documentos gerados em função das atividade de orientações de teses e dissertações 

realizadas pelor produtor do fundo. Contém teses, pareces, tabelas e gráficos. 

1996;1998 

 

Série 07: Participação em Bancas de seleção de concurso  e defesa (mestrado 

doutorado e concurso de livre-docência, etc) (492 documentos) 

Está dividida em 15 sub-séries, as quais estão relacionadas abaixo e tratam das 

instituições as quais o titular do fundo participou de banca de seleção de concurso ou 

banca examinadora de teses.  

Faculdade da Santa Cada de São Paulo, Fundação Oswaldo Cruz, Secretaria de 

Estado dos Negócios da Educação, Universidade de Brasília, Universidade Estadual de 

Campinas, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal do ABC, 

Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade 

Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São 

Paulo, Universidad de la Republica/Uruguay e Universidade de São Paulo.  

Entre os principais documentos temos: atas, atestados, cartas-convite e cartas de 

agradecimento, certificados, fotografias, declarações, pareceres, folhas de rosto, ofícios, 

etc. 

Datas: 1969-2004 

 

Série 08: Realização de aulas, cursos, palestras  e outras atividades didáticas (1579 

documentos) 

Está dividida em 46 sub-séries relacionadas aos locais onde Bernardo Beiguelman 

realizou atividades didáticas, aulas ou palestras em instituições cientifico-acadêmicas. 

Documentos contendo atestado,  carta-convite,  declaração, comunicado, programação, 

folder, recorte de jornal e fotografias. Destaque para o dossiê Material Didático com 

estudos, conteúdo de aula e slides e também para a coleção de diapositivos que 

contemplam mais de 1309 slides. 

Datas:1952-2003 

 

Grupo 02: Formação e  Administração da Carreira 

Composto por documentos relativos aos estudos, a formação e a organização da 

trajetória profissional do titular do fundo. 

 

Série 01: Administração da vida acadêmica (43 documentos) 

Trata de documentos relativos aos estudos e a formação acadêmica do titular. Está 

dividida em 08 sub-séries: Curso de Extensão Universitária – Genética Médica, Curso 

de Desenho Mecânico, Curso de Férias de Zoologia, Doutorado, Especialização em 

Biologia, Ensino Médio e Fundamental, Graduação em História Natural e Livre-

Docência. Entre os principais documentos temos: certificados, diplomas, fotografias, 

boletins de notas e faltas, notícias e reportagens de jornais e teses.  

Datas: 1932-1971 

 

Série 02: Bolsas de Estudos (04 documentos) 
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Composta por certificados, recorte de jornal, correspondência e declaração.  

Datas:1958;1959 

 

Série 03: Cargos e/ou funções exercidas em outras Unidades (53 documentos) 

Diz respeito as funções exercidas pelo titular do fundo em outras Unidades fora da 

Unicamp, como professor e/ou pesquisador. Contempla 07 sub-séries: Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Marília, Instituto de Investigação de Ciências 

Biológicas, Curso Normal, Instituto de Educação Júlio Prestes/Colégio Estadual 

Monsenhor Seckler, Puc-Campinas, Secretaria de Saúde Pública e da Assistência 

Social, Universidade de São Paulo. Composta por certificados, atestados, fotografias, 

publicação em diário oficial e correspondências recebidas e expedidas. 

Datas:1956; 1960;1966;1969; 1970;1973;2000. 

 

Série 04: Cargos e/ou funções exercidas na Unicamp (10 documentos) 

Trata da trajetória da carreira desenvolvida na Unicamp, em cargos ligados a 

administração ou que prestou assessoria técnico-cientifica. Está sub-dividida em 03 sub-

séries: Conselho Diretor da Universidade, Conselho de Administração – Hospital das 

Clinicas e Fundo de Apoio ao Ensino e Pesquisa. Documentos contendo ofício, 

portaria, declaração e súmula de reunião.  

Datas:1975; 1990;1991;1994;1998;2007 

 

Série 05: Participação em Homenagens (82 documentos) 

Está dividida em duas sub-séries. Homenagens e Congratulações Recebidas e 

Promoção de Homenagens. Contém documentos relativos as homenagens recebidas e 

promovidas pelo titular do fundo ao longo da sua carreira.Entre os documentos 

destacam-se cartão, convite de formatura, correspondências expedidas e recebidas, 

discursos e fotografias.  

Datas: 1954-2008 

 

Série 06: Participação em Concurso (07 documentos) 

Está dividida em 02 sub-séries,  Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Júlio Prestes de 

Albuquerque e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília que dizem respeito 

a instituições que Bernardo Beiguelman ingressou através da realização de prova de 

concurso público antes de ingressar na Unicamp. Documentos: certificados, declaração 

e termo de contrato. 

Datas: 1954; 1959 

 

Série 07: Participação na Política Universitária (01 documento) 

Contém 01 carta de apoio redigida pelo titular do fundo em apoio a candidatura de um 

colega  para a gestão da Faculdade de Ciências Médicas. 

s/d 

 

Série 08: Realização de Estágio (05 documentos) 

Contém declarações que comprovam a realização de estágios no início da carreira do 

titular do fundo. 

Datas:1954; 1955; 1977 

 

Série 09: Sistematização da Trajetória (100 documentos) 

Diz respeito aos documentos que abrangem o percurso profissional exercido pelo titular 

do fundo na Unicamp. Conta com 06 sub-séries: Afastamentos, Aposentadoria, 
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Evolução Funcional, Relatórios, Reportagem na mídia e Publicação Diário Oficial. 

Contempla os seguintes documentos: portarias,decretos, nomeações, declaração, 

contrato de trabalho, sumúla curricular, relatórios, reportagens em boletins, revistas e 

periódicos, pareceres e publicações em diário oficial. 

Datas:1963-2003 

 

Grupo 03: Gestão de Instituições de Ensino e Pesquisa  

Sub-Grupo: Pró-Reitor de Pós-Graduação 

Este grupo contempla as atividades administrativas exercidas por Bernardo Beiguelman 

enquanto Pró-Reitor de Pós-Graduação, onde foi responsável por desenvolver e 

implementar políticas de fomento e apoio à pesquisa, pós-graduação e inovação na 

Universidade Estadual de Campinas. 

 

Série 01: Cooperação Institucional (12 documentos) 

Contempla as atividades de cooperação institucional realizada pelo titular do fundo 

enquanto Pró-Reitor de Pós-Graduação. Documentos: acordos, correspondências 

recebidas, currículo vitae, projeto, fotografia,  

Datas:1987-1990 

 

Série 02: Correspondência Administrativa (13 documentos) 

Contempla correspondências referemtes as atividades do titular como Pró-Reitor de 

Pós-Graduação. 

Datas:1985-1990 

 

Série 03: Legislação e Normas (6 documentos) 

Corresponde aos estudos realizados por Bernardo Beiguelman no que refere a 

implementação de normas do funcionamento dos cursos de pós-graduação na Unicamp. 

Entre os documentos encontram-se decretos, normas, pareceres, regimentos e 

resoluções.  

Datas:1983;1984;1989 

 

Série 04: Leitura de Interesse Profissional  (03 documento) 

Documentos contendo artigos e sepratas consultados pelo titular do fundo no 

desempenho de suas funções como Pró-Reitor de Pós-Graduação. 

1989;1987 

 

 

Série 05: Participação em Eventos Técnico-Científicos ( 21 documentos) 

Está dividida em 16 sub-séries as quais contemplam os eventos técnico-científicos  os 

quais o titular do fundo participou através da realização de conferências e 

comunicações. 

Documentos: correspondências recebidas, declaração, fotografias, anais, certificados, 

programas, atestados, entre outos.  

Datas:1983;1984;1989  

 

Série 06: Produção Cientifica (15 documentos) 

Está dividida em 03 sub-séries, Trabalhos em Co-autoria, Trabalhos Próprios, 

Trabalhos de Terceiros que comtemplam  artigos e separatas publicados pelo titular do 

fundo ou por terceiros sobre o processo de produção e de sistematização do 

conhecimento de pós-graduação. 
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Datas:1978;1980;1986 

 

Série 07: Relatórios e Sistematização de Dados (07 documentos) 

Contempla um dossiê com um conjunto de documentos,  levantamentos estatísticos e 

relatórios utilizados nas atividades de gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 

Data: 1986-1988 

 

Série 08: Sistematização da Trajetória (10 documentos) 

São documentos relacionados a trajetória administrativa do titular do fundo  no cargo de 

Pró-Reitor de Pós-Graduação.Documentos: portarias, relatórios de viagens, reportagem  

de jornal e revista além de documentação referemte a direitos trabalhistas.  

Datas:1986-1989 

 

Grupo 04: Pesquisa 

Sub-Grupo: Bioética  

Este grupo inclui as atividades de pesquisa, sobretudo a realização de estudos,  relativas 

a uma das grandes áreas de atuação do titular: a Biomédica.  

 

Série 01: Leitura de Interesse Profissional (106 documentos) 

Contém referências bibliográficas os quais o titular utilizou em seus estudos na área de 

Bioética. Entre os documentos destacamos: artigos e separatas, capítulos de livros, 

recortes de jornais, revistas e referências bibliográficas.  

Datas:1919;1975-2002 

 

Série 02:  Legislação e Normas (07 documentos) 

Diz respeito ao estudo de legislação e normas relativas a área de ética para a medicina. 

Documentos: correspondência recebida, folder, projeto de lei e resolução. 

Datas:1995;1996 

 

Série 03: Programação da Pesquisa (03 documentos) 

Diz respeito as anotações avulsas relativas ao desenvolvimento de pesquisa 

desenvolvida pelo titular do fundo na área de Bioética. 

Data: 1987 

 

Série 04: Publicação em Diário Oficial (03 documentos) 

Trata-se da publicação em diário oficial de normativas que conduzem as pesquisas no 

campo da bioética no país. Documentos: Atos do Poder Executivo e Decreto. 

 

Grupo 05: Planejamento e Administração da Pesquisa 

Este grupo traz as atividades relativas ao planejamento de recursos financeiros, 

orçamentários e de infra-estrutura necessários para a realização das pesquisas 

estruturadas tanto nos laboratórios quanto nos departamentos aos quais Bernardo 

Beiguelman atuou durante sua trajetória profissional. 

 

Série 01: Gestão de Recursos Financeiros para Compra de Materiais e Infraestrutura 

(08 documentos) 

Contém correspondências, intruções e orçamentos referentes a solicitação/ concessão de 

auxílios para aquisição de equipamentos e infra-estrutura para pesquisa. 

Datas: 1965-1967 
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Série 02: Programação de Pesquisa (27 documentos) 

Documentos referentes as atividades de pesquisa tais como projetos e cadernos de 

estudos e pesquisa, entre outros documentos voltados para a prática da pesquisa, 

especialmente nos laboratórios onde o titular do fundo atuou. 

Datas:1972-1984 

 

Série 03: Realização de exames e experiências ( 154 documentos) 

Contém tabelas, gráficos, laudos, exames médicos, prontuários, dados computados 

referentes as atividades de pesquisa feitas pelo titular do fundo. 

Datas: 1995;1996;2000 

 

Série 04: Relatórios e Prestação de Contas (31 documentos) 

Diz respeito ao  relato de todas as atividades desenvolvidas pelo titular do fundo no 

desempenho de sua função de pesquisador. Destaque para as atividades de prestação de 

contas dos financiamentos providos por agências de fomento. Documentos: 

correspondências recebidas e expedidas, prestação de contas e relatórios. 

Datas: 1987;1996 

 

Solicitação e Concessão de Auxílios ( 41 documentos) 

Composta por 04 sub-sréries CAPES, CNPQ, FAEP –UNICAMP e FAPESP.Contém 

documentos que refletem o apoio dessas instituições de fomento as pesquisas 

desenvolvidas pelo titular,através de conceção de auxílios e convênios, bem como as 

prestações de contas realizadas pelo titular. Documentos destacados: correspondências, 

notas fiscais, formulários, projetos, relatórios e recibos. 

Datas:1973; 1980-2001 

 

Grupo 06: Relações Interinstitucionais e Intergrupos 

Este grupo traz documentos que retratam a participação e, muitas vezes, a gestão do 

titular do fundo em instituições cientifico-academicas sejam do Brasil ou estrangeiras. 

Além disso, retrata as atividades relativas as trocas institucionais e a cooperação 

técnico-cientifica feita pelo titular do fundo a instituições de ensino e tecnologias, tanto 

públicas quanto privadas. 

 

Série 01: Assessoria e/ou Consultoria Técnico cientifica (385 documentos) 

Está dividida em 23 sub-séries que dizem respeito aos locais onde o titular do fundo 

prestou serviços e/ou consultoria técnico-cientifica.  

Documentos contendo correspondências expedidas e recebidas, declarações, pareceres, 

comunicados, atas e pautas de reuniões, ficha de inscrição, entre outros. 

Datas:1967-2000 

 

Série 02: Intercâmbio e Cooperação Técnico-Cientifica (750 documentos) 

Esta série trata das trocas institucionais e da cooperação técnico-cientifica realizada 

entre Bernardo Beiguelman e demais pesquisadoes e instituições a nível nacional, 

especialmente internacional.Está subdivida em 63 subséries, sendo que destas 54 dizem 

respeito aos grupos de países os quais fizeram solicitação de separatas produizidas pelo 

titular do fundo. Documentos contemplados:  correspondências expedidas e recebidas, 

declarações, pedidos de separatas, pareceres, programa de curso entre outros. 

Datas:     1962-2001                                                                                                                           

 

Série 03: Participação em Academias, Sociedades e Associações (123 documentos) 
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Está subdivida em 29 sub-séries que dizem respeito as sociedades e associações 

cientificas que Bernardo Beiguelman participou durante sua trajetória profissional. 

Documentos: anuários, correspondências, fotografias,  estatutos, regimentos, 

certificados, declarações, diplomas, ofícios, boletins, reportagens de jornal, carteirinha 

de membro, entre outros. 

Datas: 1955-2007 

 

Série 04: Participação de Comissão Julgadora em Eventos e Premiações (05 

documentos) 

Está dividida em 04 sub-séries: Congresso Brasileiro de Hansenologia, Congresso 

International de Genética Humana, Prêmio Dr. Antenor Consoni, Congresso Brasileiro 

de Reumatologia que tratam da participação de Bernardo Beiguelman enquanto 

avaliador de premiações, com especial atenção aqueles ocorridos em eventos técnico-

cientificos. Documentos: certificados e correspondências recebidas. 

Datas: 1970;1974;1978;1994 

 

Série 05: Participação em Conselhos Editoriais e Publicação (91 documentos) 

Está dividida em 14 sub-séries que dizem  respeito a participação do titular do fundo em 

conselhos editoriais em revistas especializadas em sua área de atuação. 

Datas: 1975-2004 

 

Série 06: Participação e Organização de Eventos de Sociedade e Associações (137 

documentos) 

Está divida em 15 sub-séries que tratam da participação de Bernardo Beiguelman em 

eventos técnico-científicos de sociedades e associações, seja na organização ou nas 

atividades de comunicação e disseminação de resultados. 

Documentos: certificados, anais, cartas-convite, programas, artigos, folder, declarações, 

atas de reunião, informes, fotografias, atestados, entre outros. 

Datas:1963-1997 

 

Relações Interinstitucionais e Intergrupos 

Coleção Henrique Krieger 

Esta coleção traz os conjuntos de documentos reunidos por Bernardo Beiguelman e 

guardados sobre a atuação do seu colega de profissão, o geneticista Henrique Krieger, 

especialista em genética humana e médica e professor aposentado da Universidade de 

São Paulo. 

 

Série 01: Academia de Ciências do Estado de São Paulo (21 documentos) 

Contempla a participação de  Henrique Krieger exercida enquanto membro da 

Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Documentos: cédula de votação, 

correspondência recebida, estatuto, proposta para novos membros e relação de membros 

titulares. 

Datas: 1987;1988 

 

Série 02: CNPQ - Comitê de Assessoramento de  Genética. (11 documentos) 

Contempla as atividades profissionais exercidas por Henrique Krieger no Comitê de 

Assessoramento de  Genética no que diz respeito as atividades de apoio à pesquisa e de 

formação de recursos humanos. Documentos: anotações, caderno de resumos, dados 

computados, notas e correspondências recebidas.  

Datas: 1987;1988 
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Série 03: Documentos Pessoais (02 documentos)  

Composta por correspondência recebida de caráter pessoal. 

Data: 1979 

 

Série 04: Fundação  Oswaldo Cruz (28 documentos) 

Contempla a atuação de Henrique Krieger como pesquisador na Fundação Oswaldo 

Cruz.Série composta pelos seguintes documentos: atestado, circular, correspondência 

recebida e expedida, declaração, ofício e termos de convênio e contrato.  

Datas:1981-1994 

 

Série 05: Intercâmbio e Cooperação Técnico-Científica (11 documentos) 

Contempla as atividades de cooperação técnico-cientifica  e trocas institucionais com 

profissionais de outras áreas. Destaque para o Dossiê Vera Gama de Oliveira.  

Documentos: correspondência recebida, informativo, parecer, relatórios, anotações e 

resultados de pesquisa.  

Datas: 1979;1983; 1985;1991;2005 

 

Série 06: Leitura de Interesse Profissional (04 documentos) 

Comtempla os estudos realizados por Henrique Krieger  no desenvolvimento de suas 

pesquisas. Documentos: anais de evento, artigos e separatas, apostila de curso,  revistas 

e periódicos científicos.   

Datas: 1958; 1979; 1986 

 

Série 07: Participação e organização de eventos técnico-científicos (63 documentos)  

Documentos relativos à participação de Henrique Krieger em congressos e reuniões 

cientificas. Entre os documentos destacam-se certificados, chamadas para resumos, 

fichas de inscrição, programa e relatório.  

Datas: 1977; 1979;1980; 1985;1995;1996 

 

Série 08: Produção Cientifica (12 documentos) 

Diz respeito aos trabalhos de autoria de Henrique Krieger, onde encontram-se artigos e 

separatas, formulário para apresentação de resumo e rascunho. 

Datas: 1977;1992 

 

Série 09: Programação de pesquisa (03 documentos) 

Diz respeito as atividades de pesquisa na área de Genética Epidemiológica Tratam dos 

seguintes documentos: cadernos de estudos e pesquisa, anotações de pesquisa, material 

didático. 

s/d 

 

Série 10: USP – Instituto de Ciências Biomédicas (19 documentos) 

Diz respeito aos documentos gerados em função das atividades de docente de Henrique 

Krieger na Universidade de São Paulo, onde ele se aposentou. Documentos: 

correspondência recebida e expedida, declaração, ofício, parecer, relatório de avaliação, 

sumúla curricular, súmula de reunião, além de tabelas e gráficos. 

Datas: 1991-1994 

 

Grupo 07: Vida Pessoal 
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Este grupo é composto por documentos que retratam as relações familiares, de 

sociabilidade e culturais desenvolvidas pelo titular do fundo, ao longo de sua trajetória 

de vida, além de outros documentos de caráter pessoal. 

 

Série 01 : Documentos Pessoais (50  documentos)  

Datas: 1943 a 2007 

Documentos contendo atestado de boa conduta, fotografias, carteirinhas de associado, 

correspondências, convite, notícias e reportagens de jornal,etc.  

 

Série 02: Documentos de Terceiros (01 documento) 

Data: s/d 

Contém um cartão. 

 

Série 03: Leitura de Interesse Pessoal (12 documentos)  

Datas:  

Composta por artigos, reportagens de jornal e internet, folders, orações, bem como 

leituras de interesse pessoal. 

Data: s/d 

 

 

Série 04: Manifestações Póstumas (23 documentos) 

Composta por cartões, telegramas e mensagens de pêsames, obituários,  solicitação  de 

missa e notíciais na imprensa sobre o falecimento de Bernardo Beiguelman. 

Data: 2010 

 

Série 05: Organização Financeira (04 documentos) 

Documentos contendo recibos de pagamento e orientação jurídica referente aos 

onerários do titular do fundo. 

Datas: 1996;2010 

 

Série 06: Relações Familiares (09 documentos) 

Série contendo fotografias, termos, desenhos, currículo além de outros documentos que 

refletem suas relações com os familiares. 

Datas: 1973;2010 

 

Série 07: Relações de Sociabilidade (17 documentos) 

Contém correspondências, convites e fotografias.  

Datas:1947; 2002-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


