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Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniram-1 
se remotamente, por meio da plataforma Google Meet, os membros do Núcleo Docente 2 
Estruturante da Escola de Arquivologia do Centro de Ciências Humanas e Sociais da 3 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Estavam presentes as professoras 4 
Anna Carla Mariz, Fernanda Monteiro e os professores Danilo Bueno e Flávio Leal, tendo o 5 
professor Antônio de Andrade justificado sua ausência. Tendo como pauta 1 – Proposta, em 6 
caráter de excepcionalidade, da quebra do pré-requisito das disciplinas Classificação de 7 
Documentos Arquivísticos (HEA0031) e Avaliação de Documentos Arquivísticos (HEA0032) para 8 
os alunos cursarem, exclusivamente, as disciplinas de Arranjo e Descrição de Documentos 9 
(HEA0036) e Gestão de Documentos Arquivísticos (HEA0056); 2 - Cancelamento da disciplina 10 
Metodologia Científica (HFC0082) oferecida fora do horário do curso, demos início a reunião. 1 - 11 
Na oportunidade o professor Flávio argumentando o caráter preventivo da proposta da quebra 12 
do pré-requisito das referidas disciplinas que, não sendo ofertadas por dois semestres 13 
consecutivos, motivou alguns alunos a encaminharem a solicitação da quebra do pré-requisito. 14 
Considerando que o tempo para deliberações é relativamente curto, a antecipação do pedido 15 
junto ao NDE serviria para viabilizar, dentro do prazo para inscrição nas disciplinas, a 16 
minimização dos impactos causados pelas circunstâncias que levou o Colegiado do 17 
Departamento de Arquivologia a não oferecer essas duas disciplinas. A professora Fernanda, 18 
reiterou que a decisão de não as ofertar foi homologada pelo Colegiado do Departamento de 19 
Arquivologia, no qual a representação discente é parte integrante, que, naquele momento, 20 
entendeu que os prejuízos em não as ofertar poderiam ser menores do que ofertá-las na 21 
modalidade remota. Nesses termos, atentos as excepcionalidades impostas pela crise de saúde 22 
pública decorrente da COVID-19, o NDE acolheu a proposta que, é importante lembrar, aplicar-23 
se-á exclusivamente para os alunos que quiserem cursar as disciplinas de Arranjo e Descrição 24 
de Documentos (HEA0036) e Gestão de Documentos Arquivísticos (HEA0056) no semestre que 25 
se inicia no dia primeiro de março (ano letivo 2020-2). 2 – Considerando as dificuldades dos 26 
alunos em assistirem aulas no horário comercial, visto que a maioria trabalha, e sendo o nosso 27 
curso no turno da noite, propomos o cancelamento da oferta da disciplina Metodologia Científica 28 
(HFC0082) oferecida pelo Departamento de Ciências Sociais no horário da tarde, inviabilizando 29 
a presença de muitos de nossos alunos, possibilitando assim abrir mais vagas para os cursos 30 
que são do turno da manhã e tarde. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e 31 
segue lavrada por mim, Flávio Leal e assinada por todos os presentes.  32 
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