
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE
AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO – CIAC,

REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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; e o representante discente Thales Oliveira do Nascimento para tratar da seguinte
pauta: 1) Organização do processo de autoavaliação do curso de Arquivologia do ano
letivo de 2021. Abrindo a reunião, o professor Renato se desculpou pelo atraso no início dos
trabalhos da Comissão no corrente ano. O professor informou que enviou à Direção da Escola
de Arquivologia uma solicitação de reconstituição da Comissão com a finalidade de ocupar os
assentos vagos, que são: uma vaga para representante técnico-administrativo, anteriormente
ocupada por Rodrigo Rezende de Pinha, e duas vagas para representantes discentes,
anteriormente ocupadas por Sabrina Nery Camargo e Salton Bruno de Paiva Ribeiro, em
razão da conclusão de curso da primeira e término do período de representação do segundo. A
solicitação integrou a pauta da 134ª Reunião Ordinária do Colegiado Conjunto da
Escola/Curso de Arquivologia, realizada no dia 14 de julho de 2022, na qual foi informado
que a solicitação para indicação de representantes discentes será encaminhada ao DACAR e,
assim que atendida, a CIAC será comunicada. Com relação ao representante
técnico-administrativo, foi considerada a dificuldade de ocupação da vaga pela falta de
quadro técnico-administrativo vinculado ao curso. A Comissão considerou a possibilidade de
solicitar a ocupação da vaga por algum representante do NAPE-UNIRIO, possibilidade esta
que terá sua viabilidade estudada e retornará futuramente para debate. Dado o informe, a
Comissão passou a tratar do ponto de pauta 1) Organização do processo de autoavaliação
do curso de Arquivologia do ano letivo de 2021. O professor Renato apresentou a
necessidade de organização do processo de autoavaliação do curso referente ao ano letivo de
2021 que, embora atrasado, ainda se encontra em tempo de ser realizado. A Comissão
considerou que, por ter sido o ano letivo de 2021 realizado em sua totalidade na modalidade
remota, os questionários aplicados em 2020 poderão ser utilizados novamente, sendo
aplicados apenas pequenos ajustes que se mostrem necessários. Assim, a Comissão
considerou como pertinente a manutenção dos grupos de trabalho organizados para a consulta
de 2020, sendo um destinado à análise e ajustes do questionário discente e outro à análise e
ajustes do questionário docente. Os grupos foram compostos da seguinte forma: Priscila,
Cláudio e Thales responsáveis pelo questionário discente e Renato e Mariana responsáveis
pelo questionário docente. Quando ocorrer a indicação dos dois representantes discentes,
esses serão distribuídos entre os grupos. A Comissão avaliou uma projeção para a realização
do presente processo de autoavaliação, considerando ser possível realizar a consulta entre os
meses de outubro e novembro, com entrega do relatório final no mês de dezembro de 2022. O
professor Renato lembrou a Comissão da dificuldade ocorrida no último processo de consulta
decorrente da dificuldade de obtenção dos números de CPF dos docentes respondentes e a
problemática identificada nesta questão. Como já relatado em ata anterior (17ª Sessão), o uso
desse dado está associado ao bom funcionamento da plataforma LimeSurvey, utilizada nas
consultas da CIAC de Arquivologia por ser ela a ferramenta utilizada institucionalmente pela
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UNIRIO em todas as suas consultas. A Comissão considerou que o uso desse dado pessoal
dos respondentes deve ser analisado com maior atenção, inclusive para a CIAC estar em
acordo com a legislação de proteção de dados pessoais. A Comissão considerou que precisa
de maiores informações para abordar essa questão e resolver sobre seus procedimentos. O
professor Renato se comprometeu a buscar orientações tanto na DTIC quanto na PROGEPE
referentes ao assunto e, após as consultas, o tema será retomado pela Comissão para análise.
A próxima reunião da Comissão ficou agendada para o dia 05 de agosto de 2022, às 14 horas.
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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