
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE
AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO – CIAC,

REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta
minutos, reuniram-se na sala da Escola de Arquivologia da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO) os membros da Comissão Interna de Autoavaliação do Curso de
Arquivologia da UNIRIO, professores Renato Crivelli Duarte e Mariana Lousada; os
técnico-administrativos Rodrigo de Resende Pinha, Juliana de Medeiros Afonso, Cláudio
Martinez Falconi; os discentes Sabrina Nery Camargo e Salton Bruno de Paiva Ribeiro. A
professora Rosale de Mattos Souza solicitou seu desligamento da Comissão em 19 de
setembro de 2019 por meio da seguinte mensagem eletrônica encaminhada aos membros da
Comissão: “Prezado Prof. Renato Crivelli e demais colegas, Conforme já havia sinalizado
para você pessoalmente, em decorrência das minhas atividades laborais, que são muitas no
momento, tais como, arquivista na UFF e Chefe de Departamento na UNIRIO, solicito
formalmente o meu desligamento da CIAC e peço substituição por outro colega professor.
Boa sorte ao grupo em suas atividades de avaliação do curso! Gostaria de saber os
resultados posteriormente. Obrigada, Abraços.”. A discente Mayara Baptista Silveira
solicitou desligamento da Comissão em 13 de outubro de 2019 por meio da seguinte
mensagem eletrônica encaminhada ao Presidente da Comissão: “Boa noite, professor Renato!
Recebi todos os e-mails referentes ao progresso sobre os questionários, mas infelizmente não
estou conseguindo acompanhar os avanços que estão acontecendo por estar envolvida com
outros projetos fora do ambiente acadêmico que estão me demandando tempo, além do tempo
que preciso dedicar somente as universidade. Como não estou conseguindo colaborar como
gostaria, peço gentilmente que considere o meu pedido de saída da Comissão em respeito ao
tempo que os demais integrantes tem dedicado a esta. Desde já, agradeço pela oportunidade!
Att,”. O Presidente da Reunião, professor Renato Crivelli, começou a tratar dos itens de pauta,
os quais foram divulgados previamente para os membros do Colegiado. 1. Apresentação do
questionário na plataforma LimeSurvey e últimas configurações. O Presidente da
Comissão, Prof. Renato Crivelli, informou que, acompanhado do técnico-administrativo
Rodrigo de Resende Pinha, no dia 10 de outubro, esteve na DTIC da Unirio, em reunião com
o servidor Antônio Ribeiro, para a criação do questionário da CIAC de 2019 na plataforma de
aplicação LimeSurvey. A estrutura do questionário estava pronta e foi apresentada aos
membros da Comissão para apreciação e aprovação. O questionário foi analisado pela
Comissão e aprovado. Para finalização do questionário na plataforma e abertura para
aplicação, restava apenas o estabelecimento do período de aplicação e inclusão dos dados do
público respondente. O público respondente do questionário de autoavaliação do curso em
2019 foi estabelecido da seguinte forma: alunos regularmente matriculados no curso de
Arquivologia da Unirio a partir do 2º período, alunos egressos do curso de Arquivologia da
Unirio nos últimos dois períodos (formados em 2018.2 e 2019.1) e docentes vinculados à
Escola de Arquivologia que ministram disciplinas para o curso de Arquivologia. A listagem
com dados do público respondente foi solicitada à Escola de Arquivologia. O período
definido para aplicação do questionário foi de 21 de outubro a 11 de novembro de 2019,
restando tempo hábil para a posterior elaboração do relatório final da Comissão. 2.
Estratégias de divulgação do questionário. A Comissão considerou como necessário o
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estabelecimento de uma estratégia de divulgação do processo de autoavaliação junto à
comunidade para o aumento da participação, sobretudo da categoria discente. O Presidente da
Comissão se comprometeu a fazer um informe na próxima reunião do DEPA e solicitar apoio
aos demais professores para estimular suas turmas a responderem o questionário. A Comissão
concordou em solicitar ainda apoio da Escola de Arquivologia e do DACAR no sentido de
promoverem divulgação por meio de seus veículos em redes sociais e por e-mail. A
plataforma LimeSurvey disponibiliza a opção de envio de lembretes ao público cadastrado
que ainda não respondeu ao questionário, ferramenta esta que será utilizada. 3. Definição de
data para a próxima reunião. A Comissão estabeleceu que a próxima reunião será realizada
em 12/11, dia seguinte ao encerramento do período de respostas do questionário, com o
objetivo de dar início à elaboração do relatório final da CIAC 2019. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a Sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai
assinada por mim, Secretário Ad Hoc e pelo Presidente da reunião.

___________________________________________________________

Renato Crivelli Duarte
Presidente

_______________________________________________________________________

Mariana Lousada
Secretário Ad Hoc

TTDD: 010.
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