
PLANO DE ATIVIDADES DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO - 2018 

Dimensões Metas 

Reuniões de Colegiado 
 Estabelecimento e cumprimento do calendário anual de reuniões dos colegiados da Escola e 

do curso, incentivando uma maior participação docente e estudantil nas decisões; 

Comissão Interna de Autoavaliação de Curso  

(CIAC) 

 Consolidação do processo de autoavaliação periódica do curso pela CIAC como insumo 

para aprimoramento contínuo do planejamento e apropriação dos resultados pela comunidade 

acadêmica; 

Organização Didático-Pedagógica 

 Aprimoramento nas estratégias de aprendizagem e nas práticas pedagógicas que estimulem 

mais autonomia do discente em uma relação teoria-prática; 

 Manutenção do caderno dos planos de ensino das disciplinas do curso de Arquivologia da 

UNIRIO, com a bibliografia adequada em relação às unidades curriculares; 

Apoio acadêmico e pedagógico aos estudantes 

 Incentivo a projetos com bolsistas de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão envolvendo 

alunos do curso de Arquivologia; 

 Estabelecimento de regulamentações específicas sobre os estágios e as atividades 

complementares no âmbito da Escola de Arquivologia; 

Trabalho de Conclusão de Curso 
 Continuação das reflexões acerca das possibilidades de revisão das diretrizes do TCC. 

 

Comunicação na comunidade do curso 

 Intensificação 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. 

Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 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; 

 Estabelecimento e cumprimento do calendário anual de reuniões; 

Eventos 

 Semana de acolhimento dos ingressantes, 2018.1 e 2 

 Dia Internacional dos Arquivos, 09 de junho 

 Dia do Arquivista, 20 de outubro 

 XXIX Jornada Arquivística da UNIRIO, novembro 

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; 

Colação de grau 

 Criação da Comissão Permanente de Formatura, visando organizar a cerimônia 

semestral de colação de grau; 

 Organização da colação de grau 2017.2 e 2018.1; 
 


