
 

 

 

 

 

 

DIREITO DE RESPOSTA DO CAARQ ÀS CRÍTICAS DIRIGIDAS A DIRETORIA 

ATUAL 

 

 
É com orgulho que a atual diretoria vê a disputa pela Diretoria do CA com duas chapas 

concorrentes, isso mostra que nosso trabalho foi bem feito e que nosso principal objetivo, que era 

tornar o CA em um órgão de representação dos alunos de Arquivologia foi conquistado. Na semana 

que vem uma nova Diretoria tomará posse. Torcemos para que ela tenha o mesmo ímpeto que nós e 

que o CA continue se desenvolvendo em prol de uma Arquivologia melhor. 

Diante das críticas apresentadas durante a campanha eleitoral e no debate entre as Chapas 

1 e 2, no dia 8 de junho de 2006, e por listas de discussões veiculadas na Internet, o Centro 

Acadêmico de Arquivologia da UnB, no uso do direito de resposta, vem apresentar abaixo os 

esclarecimentos que julgamos necessários para que não tenhamos nossa imagem arranhada por 

afirmações baseadas no calor das discussões eleitorais: 

 

“O CA é uma roda que não deu certo” 

No debate foi dito que o CA “é uma roda que não deu certo”. Com relação a esta 

afirmação, temos a declarar que o CA só existe hoje porque um pequeno grupo de alunos teve a 

coragem de assumir um CA em 2004 que não tinha sequer legitimidade e colocá-lo para funcionar. 

Arrumamos a casa, institucionalizamos o CA com o Estatuto e o Regulamento Eleitoral, colocamos 

as contas em dia junto ao DEA, colocamos um site no ar e o mantemos atualizado desde março de 

2004, realizamos duas palestras no CID, duas viagens para eventos fora de Brasília, organizamos 

dois pacotes (aéreo/terrestre) para o II CNA em Porto Alegre-RS, efetivamos a participação da 

Arquivologia nos principais eventos esportivos da UnB, criamos uma camiseta para o nosso curso, 

conseguimos um sofá novo, limpamos a nossa imagem junto aos professores e implementamos a 

Cartilha dos Calouros (entregue para os calouros no 1º dia de aula). Desde a primeira gestão o CA 

tem procurado agregar parceiros na empreitada e renovar seu quadro de membros novos para 

manter a chama do CA acesa e graças a este procedimento é que o CA hoje é o que é. 

 

Quanto à transparência financeira 

Considerando a afirmação de que o CA não é transparente na prestação de contas, o CA 

esclarece que no início de 2004, o CA estava com a prestação de contas de 2002 e 2003 em atraso 

junto ao DEA e que a atual gestão regularizou as pendências, o que facilitou o acesso às bolsas de 

viagem utilizadas em 2004 para o ENEARQ de Vitória-ES e em 2005 para o VI CAM em Campos 

do Jordão-SP. Outrossim, informamos ainda que a prestação de contas destas viagens está em dia 

junto ao DEA. Esta função é a nossa principal obrigação financeira perante à UnB e os Alunos.  

Já com relação à apresentação das contas aos alunos, não a fazíamos anteriormente pois 

acumulávamos sucessivos prejuízos, custeados às expensas dos membros do CA, por não termos 

nenhuma renda em caixa e somente com a realização da viagem para o VI CAM em outubro de 

2005 é que conseguimos obter um saldo positivo em caixa o que nos possibilitou a realização de 

vários projetos desde então. A fim de corrigir esta falha que era a falta de uma prestação de contas 

no site e ouvir as sugestões dos alunos, publicamos no site do CA a prestação de contas de 2004 até 

junho de 2006. 



O CA delegou a responsabilidade do controle de caixa ao Diretor de Finanças que possui 

idoneidade, livre arbítrio e total liberdade para a movimentação das contas da forma que lhe 

aprouver, até porque o CA não é dotado de personalidade jurídica para abertura de conta bancária 

para movimentação financeira e inexiste a possibilidade de abertura de uma conta desta natureza 

desvinculada da pessoa física que esteja responsável para tal. Consideramos a proposta de criação 

de CNPJ para o CA uma incoerência, pois implica em novos gastos com a abertura e a manutenção 

da personalidade jurídica, o que não cabe em nossas necessidades. 

 

Quanto à transparência em reuniões e nas decisões da Diretoria 

No debate o fato das reuniões da diretoria serem feitas sem a participação dos alunos foi 

mostrado como algo venéreo que implicava em uma total falta de transparência da diretoria. O 

CAARQ, considerando apenas sua diretoria, tem como principal objetivo, atender as demandas dos 

alunos do curso de Arquivologia da UnB. Com uma breve consulta à nossa página de realizações no 

site do CA, fica claro que todas as atividades feitas até hoje, sempre visaram os interesses dos 

alunos de Arquivologia. 

A criação do CA Virtual (site) em março de 2004, foi a maneira que o CA encontrou para 

manter um canal de comunicação aberto 24 horas por dia com os alunos de Arquivologia da UnB. A 

diretoria, que tem seus nomes divulgados no site, também sempre esteve disponível para atender 

sugestões e críticas dos alunos na própria UnB. 

Assim como as realizações, as nossas propostas de trabalho também foram elencadas no 

site e sempre trabalhando para que nossas propostas fossem concretizadas, inclusive as sugeridas 

pelos alunos, a exemplo do patrocínio para o JIUNBS. 

As reuniões sempre foram feitas “fechadas” pelo simples motivo que se fossemos reunir 

50 pessoas para cada reunião, nunca seria decidido nada. É uma questão meramente administrativa. 

Vale ressaltar também, que grande parte das decisões tomadas nas reuniões sempre foram 

comunicadas aos alunos através da lista de e-mails que o CAARQ tem em mãos. Simplesmente 397 

e-mails atualmente. Algumas decisões inclusive, foram colocadas em debates e concursos como o 

caso da camiseta da arquivologia, que teve o slogan definido por meio de um concurso e o layout 

apresentado aos alunos para aprovarem. 

 

Quanto à comunicação 

Algumas perguntas passadas para as Chapas no dia do debate afirmavam que não havia 

qualquer comunicação entre a Diretoria do CAARQ e os alunos. Esta afirmação é a mais pura 

inverdade e reflete um total desconhecimento do dia a dia do curso de arquivologia por parte do 

aluno que levantou tal questionamento. 

Somos um dos 3 CA’s que possui um site e com certeza, o único que possui um site 

funcional, comunicativo, imparcial e útil para os alunos. Inicialmente criado dentro do provedor de 

um outro site que gentilmente nos cedeu o espaço em troca de publicidade, hoje temos nosso 

próprio domínio .COM.BR pago por 2 anos para que as próximas gestões possam manter o site sem 

riscos financeiros.  

Abaixo listamos alguns números do CA Virtual: 

 68 textos e artigos de arquivologia 

 5 livros da série Como Fazer da USP 

 1 dicionário de Terminologia Arquivística 

 1 Livro verde da SOCINFO 

 3 apostilas de informática 

 397 e-mails cadastrados 

 Acesso a 30 revistas Ciência da Informação do IBICT 

 Normas da ABNT (apresentação, citação e referência) 

 146 links sobre arquivologia 



 Horário dos ônibus que passam pela UnB 

 Bancos da UnB 

 Restaurantes e lanchonetes da UnB 

 Reprografias na UnB 

 Siglas das Salas 

Lembramos também que o CA sempre divulga seus projetos, realizações e eventos por 

meio da nossa lista de e-mails, cartazes no Departamento e pela divulgação boca a boca com os 

alunos. Só não sabe das realizações e decisões do CAARQ quem realmente não se interessa pela 

vida acadêmica. 

 

Quanto à estrutura administrativa 

O Estatuto do CA aprovado em Assembléia Geral dos Estudantes em abril de 2004, prevê 

que a definição da Diretoria, dar-se-á de acordo com as necessidades vigentes, sendo facultada o 

número de pastas e que a hierarquia adotada será de forma horizontal, de tal maneira, que não se 

criem cargos hierárquicos, bem como é facultada a figura do diretor-presidente, desde que esse não 

tenha maiores poderes que os demais diretores. A limitação de integrantes na Diretoria do CAARQ 

entre 4 e 8 integrantes, teve como objetivo evitar os erros dos CA’s passados, que eram “inchados” 

e não conseguiam deliberar pela dificuldade de se reunir e por isso tornavam-se ineficazes. O 

estatuto que a atual gestão do CA aprovou é flexível com relação à composição interna do CA e 

achamos que da forma que está assegura a liberdade de organização às gestões futuras e atende 

perfeitamente as necessidades atuais do CA. Qualquer mudança que implique na reformulação do 

estatuto deve ser aprovada em Assembléia Geral. 

 

Quanto à Reformulação Curricular 

Atualmente existe no CID uma Comissão de Reforma Curricular para os Cursos de 

Arquivologia e Biblioteconomia e o CA está representado por José Aparecido, que indicou os 

alunos Cristina Gualberto, Cíntia Aparecida, Bruno Crescenti e Valdeme Daniel para composição 

dos Grupos de Discussão que estão divididos em Grupo de Fundamentos da Ciência da Informação, 

coordenado pelo Professor Antonio Miranda, Grupo de Gestão da Informação e Comunicação 

coordenado pelo Professor Renato Tarciso, Organização e Tratamento coordenada pelo Professor 

Tarciso Zonadone, Grupo de Tecnologia da Informação coordenado pelo Professor Rogério Araújo 

e o Grupo de Metodologia da Pesquisa coordenada pela Professora Sofia Batista. Entretanto, as 

discussões sobre a reforma estão paradas desde o ano passado em função da greve dos professores e 

serão retomadas tão logo a nova chefia do departamento tome posse. Até a reabertura das 

discussões o CA estará recebendo as sugestões dos alunos, arquivistas e profissionais da área para 

melhorar nosso currículo e isto , o que é o que temos feito desde Outubro de 2005. 

 

Quanto ao uso do Centro Comunitário  

Sobre a participação do CA em eventos no Centro Comunitário e utilização do espaço 

para realização de eventos da Arquivologia, o CA declara que a não participou destes eventos em 

função da falta de fundos em caixa para investimento e da falta de pessoas para trabalhar nas 

barracas nos dias dos eventos. Apesar de um CA ativo, nem sempre podemos contar com todos os 

membros na realização das atividades acadêmicas.  

Dizer que o CA tem direito a usar o Centro Comunitário por um semestre é tanto quanto 

um exagero, mas cabe às gestões futuras aproveitar a base que o CA está deixando para se fazer 

mais participativo nas atividades do Centro Comunitário. 

 

Quanto ao CA Físico 

Sobre a reivindicação do espaço físico, em junho de 2004 o CA encaminhou expediente 

em conjunto com a OMNIDOCS à Chefia do Departamento pleiteando este direito e como ficamos 

na esfera do pode e não pode, em junho de 2005 entramos com novo expediente encaminhando 



projeto de criação do espaço físico para o CAARQ e solicitando a inclusão de nosso projeto para 

discussão na reunião do Colegiado. Em Setembro aconteceu a reunião e obtivemos a anuência do 

Colegiado para o projeto de avanço de aproximadamente  três metros do CABIBLIO e divisão do 

espaço entre os CÃ’s.  

O que nos ficou faltando foi apenas uma não objeção do CABIBLIO e para tanto 

marcamos uma reunião em dezembro do ano passado e nenhum deles compareceu, outra reunião foi 

marcada para fevereiro e eles também não compareceram. O CABIBLIO marcou uma reunião para 

o dia 18 de Abril e ninguém deles apareceu. O CA não tendo mais condições de resolver o impasse 

com uma reunião entre CA’s, procurou a Chefia do CID e também não obteve uma resposta 

concreta e a última atitude que pretendemos tomar com relação ao assunto é o encaminhamento de 

um ofício ao CABIBLIO, com cópia à Chefia do departamento, solicitando uma resposta formal 

sobre o assunto. 

O documento será encaminhado tão logo o projeto seja revisto pelo CA e a nova Chefia 

do CID tome posse. 

 

Considerações finais 

Acreditamos que atual gestão do CA realizou a contento aquilo que se propôs a fazer, 

tanto é que a maioria das propostas das chapas candidatas já faziam parte das nossas propostas ou 

foram discutidas em reuniões do CAARQ, nas quais membros das chapas também estiveram 

presentes. Muitas das idéias e ideais apresentados no debate são frutos do nosso trabalho e assumir 

a autoria durante a campanha é ANTIÉTICO, mas não estamos aqui para julgar nenhuma das 

chapas e sim responder as críticas que nos foram feitas. 

Esperamos que nas eleições do CAARQ os alunos façam o uso consciente do voto e que a 

Chapa Vencedora tenha o mesmo ou um maior sucesso do que nos tivemos durante estas nossas 

duas gestões. 

 

 

 

 

 

 

Nossos sinceros agradecimentos ao apoio de todos vocês!!! 

 

 

 

 

CAARQ 

Gestão 2004/2005 e 2005/2006 


