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ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS 

COLEGIADOS DA ESCOLA E DO CURSO DE 

ARQUIVOLOGIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 

2021. 

 

Aos 28 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, 1 

reuniram-se na sala virtual do Meet, vinculada ao e-mail da Escola de Arquivologia do 2 

Centro de Ciência Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de 3 

Janeiro (UNIRIO), os membros dos colegiados da Escola de Arquivologia e do Curso 4 

de Bacharelado em Arquivologia. Estiveram presentes à reunião o Servidor Técnico 5 

Administrativo Cláudio Falcone, as Professoras Brenda Rocco, Fernanda Monteiro, 6 

Dayanne Prudêncio, Anna Carla Mariz, Mariana Lousada, os Professores Danilo 7 

Bueno, Flávio Leal e Bruno Leite, e os representantes do DACAR Thales Oliveira e 8 

Danilo Ferreira. Justificaram a ausência as professoras Priscila Gomes e Rosale 9 

Mattos, e os professores Antonio Andrade, Bruno Leite, Igor Gak, João Marcus e 10 

Renato Duarte. Foram discutidos os seguintes pontos de pauta:1) Solicitação da 11 

PROGRAD de abertura de Processo de Jubilamentos; 2) Proposta de Calendário 12 

da Câmara de Graduação para o ano de 2021, 3) Semana Nacional de Arquivos e 13 

4) Informes. Dando início a reunião, passando aos pontos da pauta: 1) Solicitação 14 

da PROGRAD de abertura de Processo de Jubilamentos. Os professores Danilo e 15 

Flávio comunicaram que, a partir das demandas encaminhadas pela PROGRAD para 16 

a abertura dos processos de jubilamentos, identificou-se inconsistências normativas 17 

que impediam a Escola em dar prosseguimento ao solicitado, posto que algumas das 18 

exigências normativas não foram cumpridas, como a necessidade de entrevista pela 19 

Comissão de Matrícula quando da segunda reprovação do aluno(a). Lembraram ainda 20 

que estas questões foram encaminhadas à Decania do CCH para avaliação e 21 

aguardam retorno para as providências. As principais inconsistências, presumidas, 22 

são: Coeficiente de Rendimento Geral superior a quatro (4,0) entre os alunos com 4 23 

reprovações em uma única disciplina; ausência de atas das reuniões com os alunos 24 

com duas ou mais reprovações em uma única disciplina; imprecisões terminológicas e 25 

sobreposições de normas parecem criar mais de um entendimento sobre como e 26 

quando o aluno passa a ter a condição de jubilamento, nesses casos ressaltados. Foi 27 

apresentado a relação com a situação detalhada de cada aluno. Uma dúvida gerada 28 

também foi: Alunos em condições de jubilamento que fizeram inscrições em 29 

disciplinas atualmente, como proceder? Foi indicado um estudo maior em conjunto 30 

com o CCH, para discutir essas inconsistências e novos encaminhamentos.2) 31 

Proposta de Calendário da Câmara de Graduação para o ano de 2021 – após 32 

apresentada a proposta de calendário do CCH para o ano de 2021 a ser debatida na 33 

próxima reunião da Câmara de Graduação e algumas considerações gerais, a 34 

proposta foi considerada como suficiente para o momento emergencial. A proposta, 35 

ainda está sujeita à modificações na Câmara de Graduação e após aprovada por 36 

essa instância será enviada ao CONSEPE – Conselho de Ensino e Pesquisa, para 37 
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análise e aprovação final. 3) 5ª Semana Nacional de Arquivos– Tema 38 

Empoderando Arquivos (Conselho Internacional de Arquivos (CIA). Os 39 

professores Danilo e Flávio falaram da proposta da Escola para o evento e pediram 40 

informações sobre as atividades planejadas pelos professores do Departamento de 41 

Arquivologia para a Semana Nacional de Arquivos. Convidaram ainda as professoras 42 

e professores do Curso que, embora de outras áreas do conhecimento, gostariam de 43 

participar de algumas das atividades, inclusive com propostas de diálogos sobre suas 44 

experiências de aula com os alunos da Arquivologia, de atividades de pesquisas, 45 

administrativas e particulares. As propostas sugeridas pela Escola/Curso reforça, a 46 

partir do que temos denominado internamente como Campo da Arquivologia da 47 

UNIRIO (DEPA, PPGARQ, ARQUIVO CENTRAL, DACAR e ESCOLA/CURSO DE 48 

ARQUIVOLOGIA), a unificação do calendário de atividades, bem como a amplitude 49 

das possibilidades de abordagens sobre o tema “Empoderando Arquivos”, proposta 50 

para o evento pelo Conselho Internacional de Arquivos - CIA. Nesse sentido, a 51 

proposta busca articular diálogos com diferentes atores que, não estando inseridos 52 

necessária e conscientemente no campo da Arquivologia, se disponham a conversar 53 

sobre suas experiências / olhares / leituras, sobretudo quando consideramos que o 54 

“empoderando Arquivos” não se efetivará apenas com diálogos entre os pares do 55 

campo. Uma segunda proposta foi a de podermos, com vistas a esse entendimento, 56 

termos umas conversas com egressos, ainda ou preferencialmente, com aqueles que 57 

não atuam no campo. Embora as propostas não tivessem sujeitas a deliberações, 58 

elas foram tidas como pertinentes.4) Informes: O Professor Danilo informou sobre a 59 

Colação de Grau da segunda turma via remota, considerando o êxito, embora ainda 60 

com problemas técnicos referentes ao formato remoto; E, nada mais havendo a tratar, 61 

foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai 62 

assinada pelos presidentes dos colegiados. 63 
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