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PLANO ANUAL DE TRABALHO – 2012. 
 
 
 
Este Plano Anual de Trabalho (ICI – PAT 2012) foi elaborado com base nos 
objetivos e metas para o ano de 2012 constantes dos Relatórios Anuais de 
Trabalho/Planos Anuais de Trabalho (RAT/PAT) dos setores do ICI.  
 
Este ICI – PAT 2012 foi inicialmente submetido à apreciação da Congregação em 20 
de março de 2012. Após esta data foram feitas inserções, inclusive do planejamento 
para utilização do orçamento destinado à Unidade, e indicadas as prioridades de 
aplicação dos recursos. Após nova apreciação, obtivemos a aprovação unânime da 
Congregação, em reunião realizada em 28 de março de 2012. 
 
 
OBJETIVOS E METAS DO ICI PARA 2012: 
  
 
1) Conclusão das obras do novo prédio do ICI no campus de Ondina e mudança 
para o local; 

2) 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;  

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

4) 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;  

5) 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; 

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

7) Implantar efetivamente (instalação física) o Núcleo de Estágio dos Colegiados de 
Cursos de Graduação, previsto no novo RI-ICI;  

8) Implantar o Colegiado de Pesquisa, Criação, Inovação e Extensão e seu Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisa, Criação e Inovação, previsto no novo RI-ICI;  

9) 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; 
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10) 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; 

11) 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); 

12) 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; 

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

14) Aperfeiçoar a avaliação interna dos cursos de graduação; 

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

16) Ofertar, em parceria com a Escola de Música da UFBA, curso de especialização 
em Gestão e Tratamento de Acervos de Música; 

17) 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; 

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

19) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Arquivologia no 
encaminhamento de providências para realização da III Reunião Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Arquivologia, promovida pelo Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa 
em Arquivologia e pelo o curso de Arquivologia da Universidade Federal da Bahia, a 
realizar-se ao final do primeiro semestre de 2013, em Salvador; 

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

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

22) Estimular e 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; 
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23) 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; 

24) Submissão do novo currículo do curso de Biblioteconomia e Documentação às 
instâncias superiores, para aprovação, e implementação em 2012.1:; 

25) Mapear pesquisas (financiadas ou não) desenvolvidas pelos docentes da 
Unidade; 

26) Instalação física do Núcleo Interdisciplinar de Extensão e do Núcleo 
Interdisciplinar de Ensino à Distância; 

27) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Arquivologia na ampliação da 
oferta de disciplinas optativas; 

28) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Arquivologia no 
desenvolvimento e implantação de cadastro de bolsistas do curso que participam de 
projetos de pesquisa ou extensão; 

29) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Arquivologia na sua 
participação no Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, com o 
objetivo de assegurar a criação e instalação da entidade nacional de ensino e 
pesquisa em Arquivologia e desenvolver ações que favoreçam o desenvolvimento 
do ensino e da pesquisa na área; 

30) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Arquivologia na promoção da 
ampliação das reflexões sobre ensino e pesquisa em Arquivologia e a participação 
dos professores do curso em pesquisas com temática arquivística; 

31) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Arquivologia na sua 
participação no XVII Congresso Brasileiro de Arquivologia e do V Congresso 
Nacional de Arquivologia, através do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em 
Arquivologia, que se reunirá em junho de 2012, no Rio de Janeiro, durante o XVII 
Congresso Brasileiro de Arquivologia, para discutir a proposta de documento-base 
para curso de pós-graduação stricto sensu em Arquivologia e a constituição da 
entidade nacional de ensino e pesquisa em Arquivologia, entre outros temas e, em 
outubro, em Salvador, durante o V Congresso Nacional de Arquivologia para dar 
continuidade aos debates da reunião a ocorrer em junho; 

32) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Biblioteconomia e 
Documentação na divulgação do curso nas escolas; 

33) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Biblioteconomia e 
Documentação na visita guiada à Biblioteca Nacional e ao Arquivo Nacional no Rio 
de Janeiro; 

34) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Biblioteconomia e 
Documentação na promoção do 1º Seminário de Graduação em Biblioteconomia e 
Documentação; 
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35) Apoiar a Coordenação do Colegiado do Curso de Biblioteconomia e 
Documentação nas reuniões com professores (semana pedagógica) em parceria 
com os Departamentos; 

36) Apoiar o PPGCI na ampliação da rede de parcerias nacionais e internacionais; 

37) Apoiar o PPGCI na ampliação e melhor distribuição da produção qualificada dos 
docentes e discentes do programa, com o objetivo de favorecer a conquista do 
conceito 5 junto à Capes; 

38) Aperfeiçoar a ambiente e as atividades de Secretaria dos Departamentos; 

39) Apoiar o DFPI na finalização do Plano de Desenvolvimento 2012/2013; 

40) Apoiar o DFPI a realização de dois seminários anuais sobre Conteúdos das 
Disciplinas; 

41) Apoiar o DFPI na atualização do calendário de capacitação docente; 

42) Apoiar o DFPI na atualização do perfil departamental; 

43) Apoiar o DFPI na implantação do Núcleo de Disseminação do Conhecimento;  

44) Apoiar o DDI na ampliação da linha de ação em projetos de extensão e 
inovação; 

45) Apoiar a Revista PontodeAcesso na revisão e a ampliação do quadro de 
avaliadores; 

46) Apoiar a Revista PontodeAcesso na atualização de sua apresentação gráfica; 

47) Apoiar a Revista PontodeAcesso na ampliação dos indexadores e a divulgação 
da Revista; 

48) Apoiar a Revista PontodeAcesso na ampliação da participação de seus editores 
em eventos da área; 

49) Apoiar o Núcleo de Estágio na realização de encontros e palestras, envolvendo 
as agências, na tentativa de sensibilizá-las e comprometê-las com a efetiva função 
do estágio; 

50) Apoiar o Núcleo de Estágio na alimentação da base de dados sobre Termos de 
Compromisso de Estágio; 

51) Apoiar o Núcleo de Estágio no aprimoramento do acompanhamento freqüente e 
da avaliação das atividades de estágio; 

52) Apoiar o Núcleo de Estágio na implementação de planejamento pedagógico 
adequado; 

53) Apoiar o Núcleo de Laboratórios Acadêmicos na finalização do levantamento do 
parque tecnológico do ICI; 

54) Aperfeiçoar a infra-estrutura física dos Laboratórios, apoiando o Núcleo de 
Laboratórios Acadêmicos na finalização da implantação da rotina de segurança de 
acesso aos computadores do Laboratório Acadêmico de Informática; 
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55) Fortalecer o LAI para atender as necessidades de cursos de extensão ; 

56) Apoiar o NULAB na instalação de softwares para práticas de disciplinas de 
Biblioteconomia e Arquivologia; 

57) Apoiar o NULAB na promoção de um curso de extensão em Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos; 

58) Ampliar o horário de atendimento do LAI para favorecer o turno da noite; 

59) Apoiar o NULAB na oferta de ciclos de palestras mensais sobre Tecnologia da 
Informação; 

60) Fortalecer a parceria com o CPD para viabilizar estudos, implantação de novas 
ferramentas e ampliação do LAI; 

61) Apoiar o NEXT na implantação de curso de organização e preservação de 
acervos fotográficos; 

62) Empenhar esforços junto às instâncias superiores para a aquisição de 
infraestrutura de equipamentos, a exemplo de aparelhos de ar-condicionado e 
projetores de multimídia. 

63) Apoiar o NEXT na realização de ciclos de palestras mensais; 

64) Apoiar o NEXT na realização da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca; 

65) Apoiar o NEXT na elaboração e implantação de projeto para organização do 
acervo da Academia de Letras Jurídicas da Bahia; 

66) Iniciar as atividades do Projeto “Conexão de saberes, metodologias e 
tecnologias para a requalificação e socialização de patrimônio documental de 
interesse público referente à educação”, em parceria com a ABEDUC, financiado 
pelo edital SESU/PROEXT/MEC; 

67) Apoiar o NEXT no acompanhamento das discussões para regularizações da 
Empresa Junior na CAPEX; 

68) Apoiar o NEXT na ampliação dos convênios e parcerias com a comunidade 
acadêmica e externa à UFBA; 

69) Apoiar o NEXT na elaboração de projeto de organização e acesso ao acervo de 
Dr. Rodolfo Teixeira; 

70) Apoiar o PPGCI na realização do III Seminário de Pesquisa do PPGCI-UFBA: 
Integrando graduação e pós-graduação; 

71) Estudar possibilidade de elaboração de Projeto de Mediação da Escrita; 

72) Estudar possibilidade de criação de formulários eletrônicos de RIT, RAT, PIT, 
PAT. 
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              Planejamento para utilização dos recursos (2012) 
 

ELEMENTO 
DE 

DESPESA 
DESCRIÇÃO DA DESPESA 

VALOR DA 
DESPESA 

33903016 Material  expediente 8.000,00 
33903017 Material processamento de  dados 8.000,00 
33903983 Serviços de cópias e reprodução de 

doc. 
2.000,00 

33903022 Material limpeza higienização 5.000,00 
33903026 Material Elétrico eletrônico 6.700,00 
33903916 Manutenção e conservação de bens 

imóveis 
8.000,00 

33903919 Manutenção e conservação veiculo 2.000,00 
33903600 Outros serviços terceiros pessoa física 4.000,00 
33914700 Cont.Prev.serv. terc. PF 800,00 
33903917 Manutenção maquinas equipamentos 8.000,00 

 TOTAL  R$                                                                 52.500,00 
339030- CONSUMO                                                               R$ 27.500,00 
339039- OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA         R$ 20.000,00 
339036/47 – OUTROS SERVIÇOS FÍSICA                         R$   4.800,00 
                                                                           TOTAL          R$ 52.500,00 

 
 
 
Prioridades:  
1) Material em geral (expediente, processamento de dados, limpeza, higiene, 
higienização, eletro-eletrônico); 
2) Remanejamento de divisórias; 
3) Aperfeiçoamento do Laboratório Acadêmico de Informática (LAI); 
 
 
Salvador, 28 de março de 2012. 
 
 
 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 
Diretor 
 


