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Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezoito horas, reuniram-se na sala

virtual do Google Meet, da conta da Escola de Arquivologia do Centro de Ciência Humanas e

Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (https://meet.google.com/ctt-

snxw-hee?authuser=2), os membros dos colegiados da Escola de Arquivologia e do Curso de

Bacharelado em Arquivologia. Estavam presentes, além do representante dos estudantes Da-

nilo Augusto Ferreira Barros, os professores Ana Amélia Lage Martins, Anna Carla Almeida

Mariz, Antonio Rodrigues de Andrade, Brenda Couto de Brito Rocco, Bruno Ferreira Leite,

Danilo André Cinacchi Bueno, Dayanne da Silva Prudencio, Eliezer Pires da Silva, Fernanda

da Costa Monteiro Araujo, Flavio Leal da Silva, Geni Chaves Fernandes, Igor Silva Gak, Jair

Martins de Miranda, João Marcus Figueiredo Assis, Mariana Lousada, Priscila Ribeiro Go-

mes, Renato Crivelli Duarte, Rosa Lucia Rosa Gomes e Rosale de Mattos Souza. O professor

Eliezer Pires da Silva abriu a reunião, passando aos pontos da pauta:  1) Conclusão do pro-

cesso de consulta pública para a direção da Escola de Arquivologia, utilizando recursos

on-line. O professor Eliezer Pires da Silva relatou que o processo de consulta para direção de

cinco escolas do CCH, que foi iniciado em fevereiro de 2020, conduzido pela decania do Cen-

tro, envolvendo as escolas de Biblioteconomia, Turismo, Filosofia, Serviço Social e Arquivo-

logia,  acabou interrompido com a suspensão do calendário acadêmico em 16 de março de

2020, dias antes do período de votação. O professor Eliezer Pires da Silva explicou que, em

20 de julho de 2020, a decania do CCH demandou que o colegiado da Escola de Arquivologia

se manifestasse sobre a possibilidade de conclusão da consulta por intermédio de recursos on-

line. O Colegiado aprovou que a decania do CCH conclua o processo de consulta pública para

a direção da Escola de Arquivologia de forma remota utilizando, para isso, os recursos das

TIC. 2) Efetivação do desligamento da coordenação do curso, solicitado pela professora

Priscila Ribeiro Gomes. A professora Priscila Ribeiro Gomes explicou que adiou o seu desli-

gamento da coordenação do curso, solicitado após o período de dois anos na função, em janei-

ro de 2020, tendo em vista a visita do MEC que foi agendada para março de 2020. Posterior-

mente essa visita dos avaliadores foi cancelada em razão da pandemia. A professora Priscila

Ribeiro Gomes registrou que não tem mais condições de continuar e solicitou que o colegiado

indicasse o novo coordenador para facilitar o seu desligamento. O colegiado agradeceu a pro-
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fessora Priscila Ribeiro Gomes pelas contribuições dadas ao curso. O professor Igor Silva

Gak, atual substituto, concordou em assumir a coordenação do curso até a nova direção da Es-

cola indicar outro professor. O Colegiado aprovou a indicação do professor Igor Silva Gak

para assumir o cargo de Coordenador do Curso de Bacharelado em Arquivologia, a partir da

dispensa da professora Priscila Ribeiro Gomes. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos presidentes

dos colegiados.
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