
PLANO DE ATIVIDADES DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO 2019 
Dimensões Linhas de ação Metas 

Organização Didático-
pedagógica 

Estrutura curricular   Manutenção da oferta efetiva da maioria das optativas e da aproximação com a modalidade a 
distância. 

 Manutenção do caderno dos planos de ensino das disciplinas do curso de Arquivologia da UNIRIO, com 
a bibliografia adequada em relação às unidades curriculares; 

Eventos  Semana de acolhimento dos ingressantes, 2019.1 e 2 
 Dia Internacional dos Arquivos, 09 de junho 
 Dia do Arquivista, 20 de outubro 
 XXX Jornada Arquivística da UNIRIO, novembro 
 Colação de grau 2018.2 e 2019.1; 

Estágio curricular supervisionado   Aprimoramento da orientação e acompanhamento dos alunos na disciplina Estágio Curricular 
Supervisionado, sugerido pela CIAC. 

 Seminário de estágios, com participação de convidado e apresentação dos melhores relatórios. 

Egressos   Estabelecimento de contato e acompanhamento de egressos mediante a seleção e encontro mensal 
com o objetivo de mapear trajetórias, a inserção atual do profissional e as perspectivas da área, 
incluindo o registro desses acontecimentos na página do Facebook e canal do Youtube da Escola. 
Sugestão da CIAC. 

Trabalhos de Conclusão de Curso   Ampliação da disponibilização dos TCC no site da Escola. 

Corpo Docente  

Apoio ao discente   Divulgação permanente dos programas de suporte aos discentes desenvolvidos pela Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis. 

 Manutenção do uso das redes sociais como canal para divulgar os eventos e os acontecimentos na 
área, esclarecer sobre normativas acadêmicas vigentes na UNIRIO, além de indicar textos com o 
objetivo de fomentar a leitura entre os estudantes. 

Gestão do curso e autoavaliação   Debate sobre os resultados do relatório da CIAC 2018, promovendo a apropriação dos resultados pela 
comunidade acadêmica; 

 Promoção de seminários para o aprimoramento dos professores com relação aos aspectos didáticos, 
sugeridos pela CIAC. 

Núcleo Docente Estruturante   Continuação da revisão do Projeto Pedagógico do Curso, considerando o perfil profissional do egresso, 
a estrutura curricular, o contexto educacional e novas práticas emergentes no campo do conhecimento 
da Arquivologia; 

Atuação do colegiado de curso   Estabelecimento e cumprimento do calendário anual de reuniões do NDE e dos colegiados da Escola e 
do curso, mantendo a participação docente e estudantil nas decisões; 

Infraestrutura  

Biblioteca  Identificação da demanda por ampliação e atualização do acervo da bibliografia do curso de 
Arquivologia na Biblioteca Central da UNIRIO, com a colaboração dos professores; 

Laboratórios   Identificação no site Escola dos Laboratórios que atendem ao curso, com as respectivas normas de 
funcionamento. 

 


