
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE
AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO – CIAC,

REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019

Aos dezoito dias do mês de setembro 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, Rosale de Mattos Souza 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
discente Mayara Baptista Silveira justificou ausência. O Presidente da Reunião, professor
Renato Crivelli Duarte, começou a tratar dos itens de pauta, os quais foram divulgados
previamente para os membros do Colegiado. 1. Análise das considerações dos Grupos de
Trabalho. Os grupos de trabalho estabelecidos na 8ª reunião da CIAC apresentaram suas
respectivas considerações a respeito das dimensões que comporão o questionário de
autoavaliação do curso em 2019. As considerações dos grupos foram analisadas e debatidas
pelos membros da Comissão, resultando na reformulação do questionário aplicado nos anos
anteriores com a supressão de algumas perguntas e mudanças na apresentação de outras. As
análises dos grupos de trabalho e da Comissão seguiram na tentativa de tornar o questionário
mais objetivo aos respondentes. As propostas apresentadas pelos grupos de trabalho foram
recebidas pelo Presidente da Comissão, que se incumbiu de compilar os apontamentos em
uma minuta de questionário e encaminhar aos membros da Comissão para análise e
fechamento do questionário. Após o fechamento do questionário, será agendado um horário
de atendimento junto à DTIC da Unirio para a elaboração do questionário na plataforma
LimeSurvey. 2. Definição do período de aplicação do questionário. A Comissão considerou
o período necessário para finalização das atividades de elaboração do questionário e,
posteriormente, o período necessário para análise e compilação dos dados e produção do
relatório final da CIAC. Assim, período viável de aplicação do questionário junto à
comunidade foi estabelecido para meados de outubro a meados de novembro, sem datas
específicas, a serem definidas na próxima reunião. 3. Definição de data para a próxima
reunião. O Presidente da Comissão, Prof. Renato Crivelli Duarte, não propôs data para a
próxima reunião, pois o estabelecimento da data dependeria também da agenda da DTIC para
elaboração do questionário na plataforma LimeSurvey. Assim, se comprometeu a chamar a
próxima reunião quando o questionário estiver construído na plataforma. 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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