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No dia 03 do mês de novembro de 2016 o C.A.C.I.F realizou  Assembleia Geral 

anteriormente agendada e discutida pelas gestões dos três cursos integrantes, 

respectivamente Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia.  A assembleia ocorreu 

no prédio da Faculdade da Ciência da Informação durante dois turnos, as 12Hrs e as 18 

Hrs, e teve como pauta “A ocupação do prédio da FCI por parte do Movimento 

Estudantil”. Tal pauta foi colocada para debate em ambos os turnos, apresentando 

perspectivas e opiniões dos que estavam presentes e quiseram manifestar sua voz. A 

votação para apuração dos que eram a favor, contra ou abstenções ocorreu ao final de 

cada apresentação de ideais. A necessidade de duas assembleias procurou atender o 

número máximo de estudantes dos três cursos durante os períodos diurno e noturno. 

Notificamos que o processo de apuração dos votos ocorreu no primeiro turno da 

assembleia por meio da contagem individual dos que estavam presentes e assinalaram 

sua opção levantando a mão, cujo resultado pôde ser acompanhado por meio digital1. 

No segundo turno a gestões deliberaram o voto por meio de cédulas de papel e a 

apresentação de documento oficial com foto e assinatura na lista de presença.  Após o 

fim do processo de votação e da apuração dos votos, a opinião estudantil do quórum 

presente se apresentou da seguinte forma: 

Turno  12 Hrs 18 Hrs Total Porcentagem  

A Favor 52 97 149 57.35% 

Contra 30 77 107 41.20% 

Abstenção  1 3 4 1.45% 

Total de votos 260 

Tabela 01. Apuração de votos 

 

                                                           
1 Documento digital disponibilizado na rede social do Centro Acadêmico de Arquivologia, endereço 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100013623739517) 
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Ressaltamos que a Assembleia Geral foi anteriormente agendada e discutida de forma 

conjunta pelos três cursos, registrando, também, a primeira assembleia realizada pelos 

cursos que apresentou e buscou dar voz ao corpo estudantil como um todo, realizando 

as votações nos respectivos departamentos e não exclusivamente no Centro Acadêmico 

da Ciência da Informação.  

A apuração dos votos registrou majoritariamente a opinião do corpo estudantil presente  

de forma  A FAVOR da ocupação, ficando sob responsabilidade e vontade própria dos 

envolvidos e manifestar seu desejo de ocupação  do prédio. Os processos de assembleia, 

votação e apuração dos votos ocorreu de forma legitima entre as gestões dos cursos e 

seu resultado cabe como decisão do movimento estudantil dos alunos de graduação de 

Ciência da Informação. Todos os documentos originais relacionados a esta ação 

encontram-se sob custódia do C.A.C.I.F e podem ser consultados por qualquer membro 

da comunidade acadêmica, seja estudantil ou docente, desde que previamente solicitado. 

Segue abaixo o quórum presente; 

Curso Total de alunos 
Total de 

Assinaturas 
Porcentagem  

Arquivologia 351 139 40% 

Biblioteconomia 339 98 29% 

Museologia 203 53 26% 

 

Total 893 290 32% 

Tabela 02. Quórum presente 
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