
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE
AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO – CIAC,

REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2021

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniram-se, por
meio da plataforma de reuniões virtuais Google Meet, os membros da Comissão Interna de
Autoavaliação do Curso de Arquivologia da UNIRIO, professores Renato Crivelli Duarte,
Mariana Lousada e Priscila Ribeiro Gomes; o técnico-administrativo Cláudio Martinez
Falconi; os representantes discentes Sabrina Nery Camargo e Thales Oliveira do Nascimento,
para tratar da seguinte pauta: 1) Análise dos resultados dos grupos de trabalho para
elaboração dos questionários e 2) Criação dos questionários na plataforma LimeSurvey.
O professor Renato Crivelli deu início à reunião. 1) Análise dos resultados dos grupos de
trabalho para elaboração dos questionários. Conforme acordado na última reunião, os
grupos de trabalho criados com a finalidade de elaborar os questionários discente e docente
entregaram aos membros da Comissão suas propostas. Cada grupo realizou uma apresentação
das questões pensadas para o questionário que elaborou. Após as apresentações, iniciou-se a
análise das estruturas e questões dos questionários e um debate para alinhar ambos os
questionários. Após o debate, obteve-se a versão final da minuta dos questionários que seria
utilizada para a produção da versão definitiva a ser aplicada. O professor Renato se incumbiu
de organizar os pontos debatidos, realizar os ajustes apontados e estruturar os questionários de
modo que pudessem ser aplicados à plataforma LimeSurvey. Ficou acordado que, antes após a
organização e ajustes, o professor Renato enviaria por e-mail à Comissão a última minuta,
para aprovação dos membros. 2) Criação dos questionários na plataforma LimeSurvey.
Com a finalização da elaboração das minutas dos questionários e sua organização, o próximo
passo será a criação da consulta na plataforma LimeSurvey, que será utilizada para aplicar os
questionários. O professor Renato informou que a criação da consulta na plataforma é uma
ação realizada em conjunto com a DTIC, setor responsável pela administração da plataforma
na UNIRIO e que, portanto, será necessário realizar um contato, via portal de serviços da
DTIC, para agendar o início da criação. O professor Renato se incumiu de realizar os contatos
necessários com o setor responsável e dar início ao processo de criação da consulta na
plataforma. Ficou acordado que, caso seja necessária alguma ação ou decisão da Comissão ao
longo deste processo de criação, as consultas aos membros serão realizadas por e-mail. Ficou
acordado também que, por se tratar de um processo que envolve outros setores da UNIRIO,
não seria viável estabelecer uma data para a próxima reunião da Comissão, sendo o
agendamento desta dependente do andamento dos trabalhos de criação da consulta na
plataforma. Assim, a próxima reunião não tem data pré estabelecida e será marcada quando os
trabalhos na plataforma estiverem finalizados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, Presidente
da reunião.

___________________________________________________________

Renato Crivelli Duarte
Presidente
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