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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DA ESCOLA DE 

ARQUIVOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

E SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15 horas, 1 

reuniram-se na sala virtual meet.google.com/eey-updd-apz os membros do Núcleo 2 

Docente Estruturante da Escola de Arquivologia do Centro de Ciência Humanas e 3 

Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Estavam 4 

presentes à reunião as Professoras Anna Carla, Bianca Amorin e Fernanda Monteiro, e 5 

os Professores Antônio Andrade, Danilo Bueno e Flávio Leal. A pauta da reunião foi a 6 

Curricularização da Extensão exigida pelo Ministério da Educação. Dando Início à 7 

reunião, o Prof. Flávio agradeceu a presença de todos e deu as boas-vindas à Professora 8 

Bianca que, aguardando sua nomeação como membro efetivo do NDE, fez-se presente. 9 

Fez uma breve fala sobre as dificuldades na efetividade da curricularização da extensão 10 

como parte obrigatória da formação dos alunos, em particular para o fato de sermos um 11 

curso noturno cujo perfil socioeconômico dos alunos que, em sua maioria, tendo a 12 

necessidade de trabalhar durante o dia, optaram pelo curso exatamente por ser noturno. 13 

Observou ainda que embora tenhamos como referência da Curricularização da Extensão 14 

uma política de 2014, quando os investimentos nas universidades eram maiores, e 15 

tínhamos uma maior oferta de estágios e empregos capazes de viabilizarem mais 16 

facilmente as atividades extensionistas, o governo atual, embora mantendo as mesmas 17 

exigências, cortou significativamente o volume dos recursos financeiros que, já 18 

inadequados para uma proposta socialmente comprometida, permitiam com que nossos 19 

alunos e alunas pudessem participar dessas atividades. Os demais participantes, 20 

lembrando das orientações da UNIRIO para a curricularização da extensão, e sugerindo 21 

possíveis alternativas, reconheceram as dificuldades de serem implementadas, sobretudo  22 

num curso noturno de bacharelado em Arquivologia,. Lembrou-se ainda que não só o 23 

Colegiado do Centro de Ciências Humanas e Sociais, identificando essas mesmas 24 

dificuldades em outros cursos, fará uma reunião no próximo dia 3 de novembro, 25 

buscando encaminhamentos que possam ajudar a contornar tais dificuldades, como a 26 

própria Pró-Reitoria de Graduação está organizando um fórum que ajude a viabilização 27 

de tais práticas. Nada mais tendo a tratar, a reunião foi encerrada e sua ata segue lavrada 28 

por mim, seu presidente, Flávio Leal da Silva. 29 
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