
O CENTRO ACADÊMICO DE ARQUIVOLOGIA - CAARQ 

 

O Centro Acadêmico de Arquivologia é uma organização política dos estudantes de 

Arquivologia que visa representar os interesses destes perante o Departamento de 

Ciência da Informação e Documentação (CID) e a própria Universidade de Brasília 

(UNB), além de ser um centro de integração entre os alunos. 

 

Nos últimos dois anos, o CAARQ objetivou se constituir com maior força, em um órgão 

de representação do Curso de Arquivologia da UnB frente a outros cursos nos demais 

estados brasileiros e nos encontros nacionais de estudantes de Arquivologia, que 

acontecem anualmente, o ENEARQ. 

 

Há de ressaltar que o Centro Acadêmico é uma instância de todos os estudantes de 

Arquivologia da UnB, e não apenas dos seus membros participantes, ou seja, todos 

fazem parte da constituição do CA, atuando nas atividades internas e externas que 

venham a surgir. Ajudar a fortalecer o CA de Arquivologia é um dever fundado em um 

espírito coletivo para que os resultados apareçam e a convivência e representação dos 

alunos torne-se presente e constante. 

 

Estudar na UnB, uma universidade federal onde a escassez de recursos é visível em 

todos os aspectos é um desafio para todos que aqui entram e a atuação coletiva é uma 

das melhores formas de conquistar seus direitos e realizar seus deveres e o CA é uma 

das ferramentas mais eficazes para tal finalidade. 



HISTÓRIA DA ATUAL DIRETORIA 

 

Até o início de 2004, o CAARQ era uma instância sem a devida representatividade 

necessária à realização de seus objetivos. A falta de comunicação e interatividade entre 

a Diretoria e os alunos, dificultava qualquer projeto ou realização de eventos pelo 

CAARQ. A grande quantidade de membros integrantes, a falta de um Estatuto balizador 

e a dificuldade de conciliar estudo, trabalho e vida acadêmica no período noturno, 

emperrava as decisões e impossibilitava as reuniões dos membros, atividade 

imprescindível para qualquer desenvolvimento institucional em qualquer nível de 

atividade corporativo. 

 

Entre Janeiro e Fevereiro de 2004 o CAARQ começou a se reformular. Grande parte 

dos 12 integrantes eleitos em setembro de 2003 saíram, ficando apenas os alunos 

Wallace Saldanha, Marcelo Gregório e Oliver Oliveira. Outros 3 membros foram 

incluídos na diretoria por meio de uma Assembléia Geral realizada no dia 20 de Abril 

de 2003, Bruno Crescenti, Darinka Millarka e José Aparecido. A mesma Assembléia 

também aprovou o primeiro Estatuto do CAARQ, que definiu seus princípios e 

finalidades, a composição administrativa, as atribuições de seus membros e a forma de 

eleição para a Diretoria.  

 

Com a estipulação de um mínimo de 4 membros e um máximo de 8, a administração do 

CAARQ ganhou agilidade e passou a desenvolver atividades visando construir uma 

cultura acadêmica no curso de Arquivologia. Desde então o CAARQ vem fazendo 

atividades e organizando eventos com uma freqüência cada vez mais regular, integrando 

os alunos e embutindo a idéia de que estes possuem um órgão representativo na UnB. 



REALIZAÇÕES DA ATUAL DIRETORIA (em ordem cronológica) 

 

 Organização da Viagem para o IX ENEARQ (julho a outubro de 2005) 

O CAARQ colocou a venda desde o dia 6 de Junho, os pacotes para participação 

do IX Enerq e VI Congresso de Arquivos do Mercosul que será realizado em 

Campos do Jordão. 

 

 Cartilha dos Calouros 2º/2005 (agosto de 2005) 

O CAARQ com a ajuda de novos menbros do 2º semestre, aperfeiçoou a Cartilha 

do Calouro tornando-a ainda mais informativa e completa para os calouros do 

curso de arquivologia.  

 

 Eleições para o CA 2005/2006 (julho de 2005) 

Entre os meses de abril, maio e junho de 2004, o CAARQ organizou e realizou 

eleições para a Diretoria do CAARQ. Mesmo com ampla divulgação no CID e no 

site do CA com 2 meses de antecedência, novamente, apenas a chapa atual com 2 

novos membros se candidatou e se elegeu com cerca de 107 votos para exercer o 

mandado de julho de 2005 a julho de 2006. 

 

 Organização do churrasco "Bota Fora da Profª Iracema" (julho de 2005) 

O CAARQ ajudou a organizar o churrasco de despedida da Professora Iracema no 

dia 18 de Junho de 2005. O churrasco contou com a participação de mais de 80 

pessoas no decorrer do dia e durou atá a 1 hora da manhã do dia 19. 

 

 Camisetas da Arquivologia (junho de 2005) 

O CAARQ realizou um concurso para a escolha de uma frase para compor a 

camiseta da Arquivologia. O concurso contou com 15 frases inscritas, destas 5 

foram votadas pelos membros do CA e colocadas em votação pelos alunos em 

uma Assembléia. Após a escolha da frase, foi desenvolvido um lay-out e colocada 

a venda para os alunos que poderiam escolher a cor e o da camisa e da arte assim 

como o tamanho da camiseta. 

 

 



 Premiação dos Vencedores da Copa FA-FACE (junho de 2005) 

Organização de um evento de premiação aos jogadores, no dia 03 de Junho de 

2005, que conquistaram o título da I Copa FA-FACE na modalidade futsal. Foram 

entregues as medalhas e um troféu de campeão aos alunos vencedores. 

 

 Organização da Copa FA-FACE (abril de 2005) 

O Centro Acadêmico de Arquivologia participou de toda a organização da 

competição realizado nos dias 16,17 e 30 de Abril de 2005. A competição tinha as 

modalidade de Futsal, Vôlei e Handebol masculino e feminino. A Arquivologia 

participou com 3 times, 2 no futsal e 1 no vôlei sendo que um dos times se sagrou 

campeão da modalidade de futsal 

 

 Cartilha dos Calouros 1º/2005 (março de 2005) 

O CAARQ elaborou uma pequena Cartilha Informativa para os calouros, com 

informações sobre a UnB e a vida no campus universitário auxiliando no início da 

adaptação dos novos alunos do curso.  

 

 Novo CA Virtual (janeiro de 2005) 

Visando atualizar o site e conseguir uma maior visualização deste no 

Departamento, o CAARQ lançou em janeiro de 2005 o seu novo CA Virtual. Mais 

moderno e com mais conteúdo. 

 

 Viagem ao VIII ENEARQ (outubro de 2004) 

Apesar da greve, do pouco tempo para organizar a viagem e da falta de um fundo 

financeiro, o CAARQ conseguiu realizar a viajem para o VIII Enearq realizado em 

Vitória - ES. Uma viagem como esta não acontecia desde 2000 e esperamos que a 

partir de agora torne-se uma tradição e que seja cada vez melhor. 

 

 Trote da Arquivologia (maio e outubro de 2004) 

Com a participação de veteranos e alunos de todos os semestres, o CAARQ já 

organizou dois TROTES. Um no 1º semestre de 2004 e outro no 2º semestre de 

2004 Antes de ser uma brincadeira onde se dá muita risada e se suja um pouco, o 

TROTE da Arquivologia serve para "apresentar" os calouros aos demais alunos 



que tem poucas oportunidades de conhecê-los. O TROTE também é parte 

constituinte de um Programa Assistencial chamada CALOURO HUMANO. 

 

 Eleições para o CA 2004/2005 (julho de 2004) 

Entre os meses de abril, maio e junho de 2004, o CAARQ organizou e realizou 

eleições para a Diretoria do CAARQ. Mesmo com ampla divulgação no CID e no 

site do CA com 2 meses de antecedência, apenas a chapa atual se candidatou e se 

elegeu com mais de 120 votos para exercer o mandado de julho de 2004 a julho de 

2005. 

 

 Estatuto do CAARQ (abril de 2004) 

O Estatuto do CAARQ foi aprovado em Assembléia no dia 20 de abril de 2004, às 

18:45 no auditório do CID. O Estatuto foi a primeira realização concreta da atual 

diretoria com o intuito de institucionalizar o Centro Acadêmico de Arquivologia. 

 

 CA Virtual (março de 2004) 

O CA Virtual foi feito para suprir uma necessidade de comunicação do CA com o 

corpo estudantil ao qual representa. Esperamos que ele seja mantido e 

aperfeiçoado pelas próximas administrações. 

 

 

 

 



O CA VIRTUAL E A NECESSIDADE DE UM CA REAL 

 

Com a falta de um espaço físico, o CAARQ montou o CA Virtual. Como já dito 

anteriormente, o objetivo do CA Virtual foi aumentar a comunicação entre a Diretoria 

do CAARQ e os alunos do curso de Arquivologia. Praticamente todas as realizações 

citadas no tópico anterior, tiveram sua divulgação pelo site, com auxílio de cartazes e 

propaganda “boca a boca”.  

 

Além de noticiar as atividades do CAARQ, o CA Virtual disponibiliza materiais 

didáticos para dowload, links para diversos sites relacionados à Arquivologia, horário 

dos ônibus na UnB e um espaço para que o aluno se comunique com a diretoria entre 

outras coisas. 

 

O aluno pode fazer seu cadastro no site e receber notícias sobre atividades do CA, 

congressos, oportunidades de emprego e qualquer outro tipo de informação relevante ao 

curso de Arquivologia. Desde a abertura do CA Virtual foram feitas 283 cadastros. 

Destes, 32 são de indivíduos de outros estados. 

 

No último mês de Agosto o CA Virtual completou 6.765 acessos, desde sua 

inauguração em Março de 2004. Com uma média mensal de 398 acessos por mês na 

página e um pico de 782 acessos em Junho de 2005. Como fator redutor no índice de 

acessos, encontramos os períodos de férias e a greve em agosto de 2004.  

 

Apesar do sucesso que o CA Virtual é no que diz respeito ao cumprimento de seus 

objetivos, ele não possibilita a comunicação direta e pessoal dos membros da Diretoria 

com os alunos. Em todos os eventos onde “entradas” ou “carnês” tiveram que ser 

entregues ou vendidos, os alunos tem dificuldade em encontrar um dos membros da 

Diretoria e estes têm que sacrificar tempo e muitas vezes dinheiro para ir atrás da 

demanda.  

 

Outro fator de preocupação da atual diretoria é a continuidade do CA Virtual após a 

saída de seus membros. É muito raro encontrar alunos de Arquivologia com 

conhecimento em HTML ou outra linguagem e mais difícil ainda é convence-los a 

participar do Centro Acadêmico. O receio da atual Diretoria de que tudo aquilo que foi 



conquistado acabe apenas em registros arquivados como nos CA’s passados é uma 

preocupação que deve ser de todos os que vivem este momento e não apenas dos 

Membros da Diretoria atual. 

 

Apenas a constituição física de um Centro Acadêmico pode tornar concreto o que já foi 

feito e incentivar a constituição de novas diretorias no futuro. Experiência semelhante à 

nossa foi vivida pelo Centro Acadêmico de Medicina Veterinária (CAVET), que por 

não ter uma sala para se alojar, criou um site e o manteve em pleno funcionamento por 2 

anos (entre 2000 e 2002), mas com a saída dos membros da Diretoria pouco antes da 

aquisição de uma sala no ICC Sul em 2003, criou-se um vácuo de registros do que foi 

feito por aqueles alunos e em poucos anos não será mais do que uma lembrança dos que 

participaram da empreitada. Os atuais calouros de Medicina Veterinária não conhecem a 

história de seu CA e muito menos, a luta das Diretorias entre 2000 e 2003 para 

conseguir a sala que ocupam hoje. 

 

Hoje somos um dos pouquíssimos cursos que ainda não possuem um CA Real e nem 

por isso tomamos medidas radicais como o CACIC (Contabilidade) ou o CADIR 

(Direito) que invadiram salas e se negaram a sair no final dos anos 90. É política do 

CAARQ não criar arruaças e perturbações no Departamento de Ciência da Informação e 

Documentação, por respeito às aulas, aos professores e também à Biblioteca que divide 

parede com o CID. 

 

Consideramos a aquisição de um local físico, um direito das organizações estudantis. Os 

CA’s tiveram importância relevante nas manifestações estudantis durante a Ditadura 

Militar e foram pontos de encontros de estudantes no Movimento Caras Pintadas em 

1992. Recentemente as organizações estudantis organizaram vários protestos contra os 

governos FHC e Lula. Se a discussão política dentro de CA é muitas vezes tendenciosa 

e simplista como muitas vezes é, a ausência de um CA impossibilita o amadurecimento 

destas simplesmente por não dar nem mesmo a chance de sua existência. 


