
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE
AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO – CIAC,

REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 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. 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 relatório automático
gerado pela plataforma LimeSurvey. O Presidente da Comissão, Prof. Renato Crivelli,
apresentou aos membros da Comissão o extrato de dados gerado automaticamente pela
plataforma LimeSurvey, contendo os resultados da consulta feita à comunidade. Com este
extrato a Comissão elaborará o relatório final da CIAC 2019. Para a elaboração do relatório
final, a Comissão resolveu pela extração de dois relatórios da plataforma, sendo um com as
respostas oriundas do segmento Docente, e outro com as respostas dos segmentos Discentes e
Egressos. A união dos segmentos Discentes e Egressos em apenas um relatório se deu em
função da baixa participação de egressos. 2. Definição de plano de trabalho para
elaboração do relatório final. Após apreciação dos extratos da consulta à comunidade, a
Comissão concordou em criar dois grupos de trabalho para a elaboração do relatório final da
CIAC. Os grupos de trabalho terão como objetivo compilar os dados quantitativos contidos
nos extratos e convertê-los em tabelas que comporão o relatório final, além de apresentar
interpretações qualitativas a partir dos dados quantitativos. Os grupos de trabalho foram
divididos por segmento e assim organizados: os técnico-administrativos Juliana de Medeiros
Afonso, Cláudio Martinez Falconi e os discentes Sabrina Nery Camargo e Salton Bruno de
Paiva Ribeiro se responsabilizaram pelos segmentos Discentes e Egressos; a Profa. Mariana
Lousada e o técnico-administrativo Rodrigo de Resende Pinha se responsabilizaram pelo
segmento Docentes. Ao Presidente da Comissão, Prof. Renato Crivelli, coube a compilação
dos resultados dos dois grupos de trabalho, elaboração de textos de abertura, encerramento e
analíticos por questão do questionário, além da formatação do relatório final. O prazo para
entrega dos trabalhos dos grupos foi definido para 26 de novembro, de modo a viabilizar a
compilação e formatação do relatório final para sua entrega à Escola de Arquivologia na
primeira semana de dezembro de 2019. As minutas do relatório final serão compartilhadas
entre os membros da Comissão e, a depender do andamento, será considerada a necessidade
de nova reunião da Comissão em data futura ou não. 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
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