
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE
AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO – CIAC,

REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 Mayara Baptista Silveira, Sabrina Nery Camargo e Salton Bruno de Paiva Ribeiro.
A professora Rosale de Mattos Souza justificou ausência. 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. Metas da Comissão: A Comissão estabeleceu, como meta
a curto prazo, aplicar um questionário de avaliação ainda no ano de 2019, com possibilidade
de apresentação do Relatório até o mês de dezembro do corrente ano. Para tanto, a proposta
aprovada objetiva a elaboração de um questionário reduzido, com foco nas questões que
envolvam as duas primeiras dimensões, a saber “Organização Didático-pedagógica” e “Corpo
Docente”. As metas para o ano de 2020 serão estabelecidas em momento oportuno. 2.
Sistemática de trabalho: Como sistemática de trabalho, foi definido pela formação de dois
grupos de trabalho compostos pelos membros da Comissão com o objetivo de analisar os
relatórios produzidos pela CIAC em anos anteriores e definir a formatação do questionário a
ser aplicado em 2019. Os grupos de trabalho dividem-se de acordo com as duas dimensões
que comporão o questionário 2019 e são assim formados: “Organização Didático-pedagógica”
- Renato Crivelli, Juliana de Medeiros Afonso e Salton Bruno de Paiva Ribeiro; “Corpo
Docente” - Mariana Lousada, Rodrigo de Resende Pinha, Cláudio Martinez Falconi, Mayara
Baptista Silveira e Sabrina Nery Camargo. O professor Renato Crivelli se incumbiu da tarefa
de consultar a professora Rosale de Mattos Souza quanto ao grupo de trabalho que deseja
integrar. O resultado das análises desenvolvidas pelos grupos de trabalho serão apresentados
na próxima reunião da Comissão e comporão o questionário de autoavaliação 2019 do curso
de Arquivologia. 3. Definição de data para a próxima reunião: Considerando o prazo
necessário para a realização dos trabalhos dos dois grupos, a Comissão definiu o dia 18 de
setembro de 2019 como data para a próxima reunião da CIAC. Nada mais havendo a tratar, às
dezessete horas e quinze minutos, 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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