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1) OBJETIVOS E METAS: 
 
1.1) OBJETIVOS E METAS PARA O ANO DE 2011: 
 

a) Conclusão das obras do novo prédio do ICI no campus de Ondina e mudança para o local; 

b) Permuta de imóvel com a Pró-reitoria de Extensão, que ocupará o prédio atual do ICI de 
Ondina, cedendo-nos a ocupação do atual imóvel onde se encontra a Proext; 

c) Ampliação do quadro permanente de docentes e de técnicos-administrativos da Unidade, via 
Decreto REUNI, e de técnicos-administrativos pelo RJU; 

d) Iniciar a primeira turma de doutorado em Ciência da Informação; 

e) Promover e estimular a capacitação do corpo técnico-administrativo e a educação 
continuada do corpo docente; 

f) Dar continuidade à busca da melhoria das condições de trabalho, propocionando salas 
devidamente equipadas, visando à permanência dos docentes no ambiente de trabalho e, 
desta forma, promovendo maior participação dos mesmos na gestão do ICI; 

g) Implantar na sua integralidade o novo Regimento Interno da Unidade, aprovado por 
unanimidade pela Congregação do ICI, que se encontra na Comissão de Normas e Recursos 
do Consuni. O novo RI-ICI traz muitas modificações ao cotidiano de gestão da Unidade, 
como, por exemplo, o fim dos Departamentos e a criação da Coordenação Acadêmica e dos 
novos Núcleos Acadêmicos que a constituirão. Essas grandes modificações só serão 
implantadas após a aprovação do Consuni para o nosso RI; 

h) Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do ICI e implantar o Arquivo 
Setorial da Unidade; 

i) Implantar efetivamente o Núcleo Setorial da TV UFBA no ICI; 

j) Implantar efetivamente o Núcleo de Estágio dos Colegiados de Cursos de Graduação, 
previsto no novo RI-ICI; 

k) Implantar o Colegiado de Pesquisa, Criação, Inovação e Extensão e seus Núcleos 
Interdisciplinares (de Pesquisa, Criação e Inovação; de Extensão; e de Ensino à Distância), 
previstos no novo RI-ICI; 

l) Atualizar todos os Regulamentos e Regimentos da Unidade em decorrência do novo Estatuto 
e do novo Regimento Geral da UFBA, bem como em conseqüência do novo RI-ICI; 

m) Fortalecimento do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, particularmente 
com ampliação de seus recursos humanos e com a implantação do curso de doutorado em 
Ciência da Informação, já aprovado pela CAPES, com conceito 4; 

n) Estabelecer, fortalecer e/ou ampliar as ações de intercâmbio com a Universidade do Porto 
(Portugal), com Universidad Carlos III (Espanha), com a Universidad de Murcia (Espanha), 



com a Université de Lyon III (França), com a École Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB, França), com o Arquivo Nacional (Brasil), com o 
Conselho Nacional de Arquivos, com a Biblioteca Nacional (Brasil), com o Centro de Pesquisa 
e Documentação da História Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio Vargas e com a 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); 

o) Aperfeiçoar as ações que nos permitam participar mais efetivamente de subprojetos de CT-
Infra e correlatos; 

p) Fortalecimento da infraestrutura de equipamentos e instalações da Unidade, especialmente 
dos Laboratórios, com a mudança para o novo prédio em construção em Ondina, cuja 
previsão de conclusão está indicada para outubro de 2011; 

q) Recriar o sítio eletrônico da Unidade com o uso de tecnologias e ferramentas mais atuais, 
mais intuitivas na atualização de dados e mais participativas; 

r) Implantar rede wifi na Unidade; 

s) Aperfeiçoar e estimular a comunicação na Unidade, tanto em seus formatos e tecnologias 
como em sua qualidade, transparência e participação colaborativa; 

t) Aperfeiçoar a elaboração e apresentação de Relatórios diversos de instâncias gestoras na 
Unidade; 

u) Aperfeiçoar a avaliação interna dos cursos de graduação; 

v) Estimular a criação de empresas juniores ligadas aos cursos de graduação da Unidade; 

w) Encaminhar as providências para substituição da disciplina LET044–Língua Portuguesa como 
Instrumento de Comunicação por LETA09 - Oficina de elaboração e produção de textos, que 
já vem sendo solicitada ao Departamento de Letras Vernáculas e oferecida em todos os 
semestres, com boa aceitação por parte dos alunos; 

x) Retomar as conversações com a Escola de Música da UFBA, sobre possibilidade de oferta de 
temas relativos a arquivos musicais nos novos componentes denominados Tópicos Especiais 
em Arquivologia; 

y) Ampliar as modalidades e alternativas de TCC para a graduação em Arquivologia (que 
atualmente só prevê monografias), enviando a devida documentação para aprovação nas 
instâncias superiores; 

z) Encaminhar as providências para a criação do componente optativo Arquivos Eclesiásticos no 
curso de Arquivologia; 

aa) Manter entendimentos com o curso de Museologia visando criar componente curricular 
optativo para o curso de Arquivologia; 

bb) Encaminhar as providências e apoiar a organização da III Reunião Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Arquivologia, a ser realizada em conjunto com o V Congresso Nacional de 
Arquivologia, em Salvador, em 2012; 

cc) Continuar a organização do acervo arquivístico do Colegiado de Arquivologia com elaboração 
de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos; 

dd) Aperfeiçoamento e atualização das ementas dos componentes curriculares do curso de 
Arquivologia; 

ee) Apoiar a participação em ACC; 

ff) Estimular a agir para a ampliação da participação ativa do corpo discente na melhoria do 
ensino e da formação e para a melhor convivência entre os estudantes do ICI; 

gg) Continuar estudos associados ao Projeto Melhor Curso, sobre perfil dos cursos de Graduação 
em Arquivologia e em Biblioteconomia e Documentação, dos egressos e do mercado de 
trabalho; 

hh) Publicação do livro complementar ao projeto sobre a história da UFBA, denominado “Os 
Reitores”;  



ii) Publicação do livro “Perspectiva em Informação: cultura percepção e representação” 
(bilíngüe), produto da comemoração ao Ano da França no Brasil; 

jj) Submissão do novo currículo do curso de Biblioteconomia e Documentação a instâncias 
superiores, para aprovação, e implementação em 2012.1. 

 
1.2) ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS DOS OBJETIVOS E METAS DEFINIDOS PARA O ANO DE 2010: 
 

a) Lançamento da Pedra Fundamental do novo prédio do ICI, no Campus de Ondina: objetivo 
alcançado, com procedimentos inéditos na UFBA e no Brasil, e com indicações de 
especialistas de que foram procedimentos inéditos também internacionalmente; 

b) Criação de uma disciplina, ou de um projeto de extensão, ou outra forma ainda a ser 
gerada, acerca do que vem sendo denominado pela Escola de Música (EMUS) da UFBA de 
“Arquivologia musical”: as conversações com a Escola de Música da UFBA, sobre 
possibilidade de oferta de temas relativos a arquivos musicais nos novos componentes 
denominados Tópicos Especiais em Arquivologia, continuarão, com o retorno de prof. Pablo 
Sotuyo, que está fora do país, em estágio pós-doutoral; 

c) Ajustes finais e prosseguimento da tramitação do projeto de Reestruturação Curricular do 
curso de Biblioteconomia e Documentação para sua implementação em 2011.1: meta 
alcançada, objetivo em andamento. De acordo com a Prograd não seria possível a 
implantação para 2011 em razão da exigüidade temporal, vez que o processo deveria ainda 
ser aprovado no Colegiado, na Congregação e demais instâncias da UFBA. A previsão, 
portanto, de sua implantação é para 2012.1. 

d) Seminário sobre Preservação de Documentação e de Imagem em Movimento: objetivo 
alcançado; 

e) Apoio e participação na Semana do Arquivista 2010: objetivo alcançado; 

f) Publicações institucionais de “UFBA: do século XIX ao século XXI”; do livro complementar ao 
projeto sobre a história da UFBA, denominado “Os Reitores”; e do livro bilíngüe 
“Perspectiva em Informação: cultura percepção e representação”, produto da comemoração 
ao Ano da França no Brasil: objetivos parcialmente alcançados, pois os dois últimos livros 
referidos estão ainda no prelo; 

g) Continuar intensificando os contatos com outras universidades brasileiras e estrangeiras e 
outras instituições para a celebração de convênios e parcerias: metas alcançadas, objetivo 
em andamento; 

h) Agilizar ações para melhoria dos arquivos do ICI: metas alcançadas, objetivo em andamento; 
Por meio de bolsas da Proae (Projeto Institucional PERMANECER) foi possível concluir uma 
parte dos trabalhos, como o arquivo acadêmico e foi também concluída a seleção dos 
arquivos administrativo e contábil, mas ainda há muito trabalho a ser executado. Foram 
digitalizados os arquivos referentes aos históricos escolares da Escola de Biblioteconomia e 
Documentação e da Escola de Comunicação que estão sob a guarda do ICI. Após seleção do 
material arquivístico foi efetuado um contato com a Empresa Gráfica da Bahia para 
proceder à fragmentação de documentos, de acordo com a legislação em vigor. O arquivo 
deslizante solicitado à Proplad não foi entregue, o que dificulta o desenvolvimento do 
trabalho com eficácia e qualidade; 

i) Manutenção do prédio do ICI-Ondina, instalando os laboratórios de Digitalização e 
Preservação que fazem parte do Núcleo de Laboratórios: metas alcançadas parcialmente, 
objetivo em andamento; foi montado um pequeno laboratório de digitalização com a 
participação de professor e alunos de arquivologia; o mobiliário solicitado à Proplad para 
as salas de aula do laboratório foram entregues; 

j) Encaminhar a CAPES projeto para implantação do doutorado: meta e objetivo alcançados, 
com aprovação com conceito 4; 

k) Proposta do Novo Regimento Interno do ICI: meta alcançada, com aprovação por 
unanimidade da Congregação, em julho de 2010; atualmente está em análise na Comissão 
de Normas e Recursos do Consuni. Vale destacar a participação de toda comunidade, cujas 
sugestões procedentes foram integralmente incorporadas ao texto final. 



l) Processo eleitoral para a gestão 2010/2014: objetivo alcançado; 

m) Atualizar e reinaugurar a Galeria de Fotos dos Ex-Diretores do ICI: objetivo alcançado. 

 

O apoio dos órgãos da Reitoria da UFBA, da VICE–REITORIA, DA PROPLAD, DA PROGRAD, 
CÂMARA DE GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO e PRPPG, a Assessoria Internacional, a EDUFBA, além do 
apoio incondicional da FAPESB, foram imprescindíveis para o alcance das metas. 

Os docentes, a Vice-Diretoria, os coordenadores dos Colegiados de Arquivologia, de 
Biblioteconomia e de Pós-graduação, os chefes de Departamentos, coordenadores da Biblioteca e 
dos laboratórios do ICI, cada um de acordo com suas atribuições, foram responsáveis, junto com a 
Diretoria, para o alcance das metas, que teve participação de toda comunidade do ICI, dos 
funcionários e dos discentes que atendendo as solicitações tomaram parte nas das atividades. 
Destacamos aqui a meta referente ao Doutorado, que teve sua aprovação na CAPES com conceito 4, 
o primeiro do Norte/Nordeste. 

Um problema grave que persiste e desgasta enormemente o cotidiano acadêmico-
administrativo é o reduzido quadro permanente de funcionários técnico-administrativos, que 
demanda urgência na solução. 
 
2) AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 

a) Ampliação do quadro de professores através de Concurso Público; foram três concursos 
realizados em 2010; 

b) Qualificação docente em doutorado e pós-doutorado, com conseqüente aumento do número 
de professores no quadro da pós-graduação; 

c) Projeto de implantação do curso do doutorado, aprovado pela CAPES com conceito 4. 

d) Convênios de cooperação com Universidades nacionais e internacionais para intercâmbio de 
alunos e desenvolvimento de projetos. 

e) Palestras abertas à comunidade, proferidas por docentes externos, para Graduação e Pós 
Graduação;  

f) Conclusão do curso de Especialização em Engenharia e Gestão do Conhecimento: 
Inteligência Empresarial, com duas turmas formadas, uma de profissionais graduados em 
áreas diversas e uma de oficiais da Policia Militar; as monografias de conclusão do curso 
estão sendo apreciadas pelo Colegiado; 

g) Busca de ações em parcerias com o terceiro setor, institutos de pesquisas, universidades 
regionais, nacionais e estrangeiras, estabelecendo alianças estratégicas e pesquisas 
cooperativas; 

h) Matérias amplas veiculadas em jornais de grande circulação, rádio e televisão sobre o curso 
de Graduação em Arquivologia; 

i) Revisão de resolução sobre Trabalhos de Conclusão de Curso de Arquivologia; 

j) Emissão de resolução sobre Normas de Adaptação Curricular do curso de Arquivologia; 

k) Participação na I Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, promovida pela 
UnB; 

l) Reestruturação curricular do curso de Biblioteconomia e Documentação e revisões de 
resoluções do Colegiado e regulamento de estágio; 

m) Projeto Permanecer para Organização dos Arquivos do ICI; 

n) Projeto Arquivos Escolares, desenvolvido junto a SUPAC/SGC; 

o) Apoio e participação nas Comissões Provisória e Permanente de Arquivos da UFBA; 

p) Levantamento, análise de dados e relatório sobre os cursos de Graduação em Arquivologia e 
Biblioteconomia e Documentação, no âmbito do Projeto Melhor Curso, coordenado pela CPA 
e PROPLAD; 



q) Gestão para a oferta de novo componente optativo sobre Braile, tornado obrigatório pelo 
MEC (a falta de professores no Instituto de Letras para ministrar esse componente vem se 
apresentando como um problema a ser solucionado); 

r) Realização da Aula da Saudade, pela Coordenação do curso de Biblioteconomia e 
Documentação, reunindo os formandos de 2010.1, os demais discentes, suas famílias e os 
docentes.  

 
3) DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 

a) Aprovação do curso de doutorado em Ciência da Informação pela CAPES, com conceito 4; 

b) Apresentação pública das monografias dos alunos de Biblioteconomia e Documentação, 
submetidos a Comissões Julgadoras, a partir de 2010, que enriqueceu o curso de graduação 
em Biblioteconomia, deixando um sentimento de aprimoramento do curso, como já havia 
acontecido com o curso de Arquivologia; 

c) Bolsas Capes e CNPq para Mestrandos em 2010; 

d) Realização de Concurso Público para o curso noturno de Arquivologia, através do  Programa 
Reuni; 

e) Destaca-se também a procura em melhorar as condições dos Serviços Acadêmicos, 
ampliando rede, adquirindo equipamentos, implantando linhas telefônicas; 

f) Inicio das obras do novo  prédio do ICI, no campus de Ondina, com previsão de conclusão 
para outubro de 2011; 

g) Certificação de 5 Estrelas no segmento Melhores Universidades do Guia do Estudante, da 
Editora Abril, para os cursos de de Arquivologia e de Biblioteconomia e Documentação; 

 
4) PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA: 
 

Como resultado da ampliação do número de docentes e da qualificação docente, o ICI vem 
intensificando, a cada ano, a quantidade de bolsas Permanecer e PIBIC e a inserção da graduação 
nos projetos de pesquisa, em sua quase totalidade apoiados com bolsas aos estudantes pela CAPES 
(no caso específico dos pós-graduandos, com sete bolsas) e pela Fapesb e CNPq (que contemplam os 
estudantes com bolsas de pós-graduação e de iniciação científica) ou pela própria UFBA (para a 
iniciação científica e para os projetos institucionais). 

Em 2010, o destaque ficou com o projeto de publicação do livro “UFBA: do século XIX ao 
século XXI”, fruto de longa investigação e da participação de todas as Unidades Universitárias da 
UFBA, que compõe a série “Memória” da EdUFBA. Para 2011, certamente um dos destaques ficará 
com o volume “Os Reitores”, que completa o projeto sobre a história da UFBA, conduzido pelo ICI. 
 
5) PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO: 
 

Dos projetos de extensão em desenvolvimento por docentes do ICI destaca-se o projeto 
“Livro Livre Salvador” como o mais produtivo e de maior relevância para a sociedade e para o ICI, 
no ano de 2010, cuja professora responsável aposentou-se. A docente continua atuando, já que 
representou o ICI no 1º Seminário EMredando Leituras, realizado pela Rede EMredando Leituras, no 
qual o ICI foi parceiro, juntamente com Instituto C&A e o Programa Prazer em Ler, Editora da UNEB, 
LDM Livraria Multicampi, Sociedade Unificadora dos Professores - SUP, Produtora Junior da 
FACOM/UFBA A Congregação do ICI deliberou por retomar o projeto “Livro Livre Salvador” após a 
aprovação do novo Regimento Interno do ICI, em análise na Comissão de Normas e Recursos do 
Consuni.  

A Parede Galeria também se configura como um importante local de exercício para a 
extensão, com exposições sobre artes e ciências. Em 2010 foram realizadas duas exposições de arte, 
uma sobre atividades de extensão em Salvador, e uma sobre ciência, com pôsteres resultantes de 
pesquisas dos mestrandos do PPGCI.  
 
6) EVENTOS RELEVANTES PROMOVIDOS PELA UNIDADE (NO CASO DE SUAS INSTÂNCIAS, PELOS 
DEPARTAMENTOS E COLEGIADOS): 



 
Foi realizado, pela Reitoria da UFBA, no campus de Ondina, Ato Solene de Lançamento da 

Pedra Fundamental do novo prédio do ICI-UFBA, em 23 de abril de 2010, Dia Mundial do Livro e do 
Direito de Autor, com o depósito de um receptáculo contendo cópias de importantes documentos 
representativos do momento vivenciado pelo ICI e pela UFBA, no que se refere às obras e à 
expansão da Universidade, para ser preservado para a posteridade no local onde se instalou a placa 
comemorativa de lançamento da Pedra Fundamental. Uma rede de especialistas foi constituída para 
os estudos e debates sobre os procedimentos a serem adotados, que contou coma participação de 
especialistas do Arquivo nacional, Conselho Nacional de Arquivos, Universidade Federal da Santa 
Catarina, Universidade Federal de Pernambuco, Arquivo Público do Estado da Bahia, Museu Nacional 
e ICI-UFBA. Para a realização, contamos com o irrestrito apoio da Coordenação de Planejamento do 
Espaço Físico da UFBA. 

Realizamos em 2010 o  Simpósio Internacional Memória Social e Meios de Armazenamento, 
em parceria com o Goethe Institute. 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) estabeleceu parceria com 
a Universidade Federal da Paraíba para o evento I Seminário de Ética na Informação. Realizou 
também, em convênio com a Universidade do Porto, o “Colóquio Internacional A medicina na era da 
informação – I Medinfor”, resultando em publicações relevantes organizados por docentes de ambas 
as Universidades, e cuja segunda edição acontecerá em Portugal. O Programa mantém ainda 
entendimentos com a Universidad Carlos III para novas parcerias em 2011. 
 
7) INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA: 
 

O ICI manteve intercâmbio em 2010 para a realização de eventos de extensão ou de 
pesquisa com a Université de Lyon (França); Universidad de León (Espanha); Université de Nice 
(França); Universidade do Porto (Portugal) e Universidade do Texas (EUA).  Os programas de 
intercâmbio podem contemplar estudantes de graduação e pós-graduação, professores, 
pesquisadores e pessoal técnico e administrativo de nível superior. 

O PPGCI promoveu palestras e cursos com a presença de docentes da Universidade do Porto, 
do Departamento de Biblioteconomía y Documentación da Universidad Carlos III (Espanha) e da 
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.  

Duas docentes estão em intercâmbio no exterior, uma fazendo estágio pós-doutoral (na 
Université de Toulouse, França) e a outra com bolsa sanduíche (na Universidade do Porto), para seu 
doutoramento na FACOM-UFBA. 
 
8) CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES, PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE (NO CASO DE SUAS 
INSTÂNCIAS, PELOS DEPARTAMENTOS E COLEGIADOS): 
 

Além dos convênios já existentes com a Universidade do Porto e com a Universidade do 
Texas, o ICI manteve conversações em 2010 para o estabelecimento de convênio, via Assessoria de 
Assuntos Internacionais da UFBA, com a École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et 
des Bibliothèques, e de renovação com a Université de Lyon III. Foram iniciadas conversações para 
estabelecimento de convênio com a Universidad de Murcia. Um aditivo ao convênio de cooperação 
científica e cultural foi firmado entre a UFBA e a Universidade do Porto, onde se destacam 
atividades relacionadas com a Arquivologia, com a Biblioteconomia e com a área mais ampla da 
Ciência da Informação dessas universidades. 

No Brasil, iniciamos conversações, em 2010, com o Arquivo Nacional do Brasil e com o 
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), para estabelecimento de cooperação técnica. 

Na área estadual foram estabelecidos convênios e contratos, através da Coordenadoria de 
Convênios e Contratos da UFBA, com a Fundação Pedro Calmon, para curso de EAD (foi realizado e 
encaminhado um estudo, que aguarda retorno com avaliação final), e com a ONG Abre-Alas, para 
cooperação técnica. 

Na UFBA, estabelecemos convênio (em andamento) com a Faculdade de Medicina da Bahia 
(FMB), referente à conservação e preservação de seu acervo arquivístico, com a participação de 
alunos e professores de ambas as unidades. 
 
9) PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À UNIDADE: 
 



Como resultado da premiação do trabalho “Mediações para a leitura na universidade: ações 
docentes e da biblioteca”, de autoria da Profa. Henriette Ferreira Gomes, como o melhor trabalho 
da categoria sênior apresentado no GT3 da ANCIB, no IX ENANCIB, o texto foi publicado no livro 
“Temas de Pesquisa em Ciência da Informação no Brasil”, organizado pelas Profas. Dras. Marilda 
Lopes Ginez de Lara e Johanna Smit, em 2010, pela ECA/USP (ISBN 9788572050814). 

Prêmio Public/PIBIC 2010 (Fapex/UFBA) para o bolsista PIBIC Bruno Batista dos Anjos e para 
Profa. Aida Varela Varela (orientadora), como também para a bolsista Priscila Batista Rabelo e Prof. 
Othon Jambeiro (orientador). 
 
10) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

Faremos menção, aqui, a sugestões dos professores, por solicitação da Diretoria, no 
momento em que se intensificam reflexões, propostas, decisões e providências para a 
implementação da nova sede do Instituto de Ciência da Informação em Ondina, que representa 
significativos avanços acadêmico, administrativo, histórico e político, que devem merecer o 
envolvimento de toda a comunidade do ICI, no sentido de participação, responsabilidade coletiva e 
sentimento de pertencimento. Faremos, também, referência aos projetos em elaboração, com a 
participação do ICI, com vistas a serem submetidos ao Consuni, no âmbito co CT-Infra 2010, 
associados aos Órgãos Estruturantes da UFBA. 

Para o prédio novo, foram apresentadas e aprovadas três sugestões: a) para que o busto em 
bronze de Miguel de Cervantes, herança da sede do Instituto de Cultura Hispânica, órgão agregado à 
UFBA, seja utilizado na nova sede, em alguma área com característica de ambiência cultural (caso 
não haja surgido ideia melhor), ou no hall de entrada, se o projeto arquitetônico assim comportar, 
que poderia também expor grandes painéis que funcionem como uma linha do tempo, que revele 
uma pontuação o mais dinâmica possível dos principais marcos da trajetória histórica do ICI; b) para 
que a lápide em homenagem a Manuel Bastos Tigre, patrono dos bibliotecários brasileiros, 
posicionada sob a árvore nos fundos do prédio atual do ICI, fruto da idéia de um aluno de 
Biblioteconomia, seja trasladada para a nova sede para um local de destaque, com re-inauguração 
festiva em 12 de março – Dia do Bibliotecário; c) para que a Galeria de Fotos do Ex-Diretores do ICI 
ocupe, igualmente, um espaço privilegiado. 

Com relação aos projetos de que estamos participando no âmbito do CT-Infra, a serem 
submetidos ao Consuni como sub-projetos a serem apresentados pela UFBA à FINEP, vimos atuando 
ativamente no mês de dezembro nos projetos relativos ao Sistema Universitário de Tecnologia da 
Informação (STI), ao Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI), ao Sistema Universitário de Museus 
(SUM) e ao Sistema Universitário Editorial (SUED), este último sem possibilidade de ser contemplado 
agora, por decisão do Consuni, mas que receberá atenção para que esteja pronto no momento mais 
adequado à sua submissão. 
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