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Necessidades urgentes e imediatas de servidores técnico-administrativos 
(Em atendimento ao requerido pelo Ofício-Circular PRODEP nº 1/2011) 

 
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
Cargo: técnico em contabilidade 
Quantidade mínima: 01 
Breve justificativa: Há uma absurda sobrecarga de trabalho no gerente administrativo, 
servidor de elevada confiança e capacidade de trabalho, reconhecidos pela 
Administração Superior da UFBA, que tem 30 anos de UFBA, com um inconcebível FG6 
de aproximadamente R$ 50,00 (cinqüenta reais), e que trabalha sem nenhuma outra 
colaboração de recursos humanos. Como agravante, estão ainda sendo encaminhadas 
às Unidades outras atividades que antes não eram desempenhadas pelas Unidades 
Universitárias. Já houve um técnico em contabilidade no ICI, no passado, mas 
aposentou-se há aproximadamente 15 anos, e nunca foi reposto este profissional, apesar 
de seguidas solicitações das diversas Diretorias que já compuseram a Unidade. Um 
técnico em contabilidade é fundamental para o desempenho de atividades com a devida 
qualidade e dignidade profissional. 
Quantitativo atual: nenhum 
 
 
ARQUIVO SETORIAL 
 
Cargo: arquivista 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: É fundamental que uma Unidade Universitária que forma arquivistas 
tenha em seus quadros um arquivista. O assunto já é motivo de severas críticas ente os 
estudantes de Arquivologia, sendo reconhecido pela atual gestão da Unidade. 
Precisamos sanar esta dívida, preencher esta lacuna na administração da Unidade. 
Especialmente agora, com a criação da Comissão Permanente de Arquivos da UFBA 
este profissional, na verdade, será fundamental nas Unidades. 
Quantitativo atual: nenhum 
 
 
COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
 
Cargo: secretária executiva 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: A Congregação aprovou a alteração da estrutura do ICI, extinguindo 
os dois Departamentos (que têm apenas um assistente administrativo), substituindo-os 
por uma única Coordenação Acadêmica (o Regimento Interno aprovado por unanimidade 
pela Congregação está em análise na Comissão de Normas e Recursos desde 15 de 
julho de 2010). A sobreposição de atividades e responsabilidades acadêmicas sobre um 
único docente exigirá uma secretária profissional, além do assistente-administrativo que 
já temos. 
Quantitativo atual: nenhuma. 
 
 
 



COLEGIADOS DE GRADUAÇÃO (DOIS CURSOS DIURNOS E UM NOTURNO) 
 
Cargo: assistente administrativo 
Quantidade mínima: 02 (dois) 
Breve justificativa: Até recentemente tínhamos apenas turno diurno, com dois cursos. 
Agora temos também o curso noturno, aumentando a quantidade de alunos e a demanda 
de atendimento, especialmente no turno noturno. 
Quantitativo atual: 01 (um) 
 
Cargo: secretária executiva 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: Assistentes-administrativos não dão conta de todas as atividades 
que um Colegiado demanda, especialmente aquelas de maior complexidade acadêmica, 
como por exemplo elaboração e ajustes de projetos, apoio à emissão de pareceres, 
elaboração de minutas de normatizações, entre outros. Uma secretária profissional é 
fundamental para o trabalho que os coordenadores desenvolvem. 
Quantitativo atual: nenhum 
 
 
COLEGIADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO E RECÉM-APROVADO 
DOUTORADO) 
 
Cargo: assistente administrativo 
Quantidade mínima: 03 (três) 
Breve justificativa: mesmo tendo apenas o mestrado, até recentemente, a coordenação 
já ficava assoberbada de tantas tarefas administrativo-burocráticas. Por problemas de 
saúde, há séria expectativa de que percamos uma das servidoras, que já se encontra 
afastada, por período longo. Agora, com a aprovação do doutorado, a situação ficará 
muito difícil. Qualquer curso de pós-graduação deve contar no mínimo com uma 
secretária profissional e um assistente-administrativo. Por esse motivo, solicitamos mais 
um assistente administrativo 
Quantitativo atual: 02 (dois), com expectativa de perda de um deles, por motivo de 
saúde. 
 
Cargo: secretária executiva 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: Complementando o exposto acima, esta servidora seria a base 
profissional adequada para as atividades dos assistentes-administrativos, e poderá 
assumir definitivamente a atividades associadas ao Coleta Capes, deixando à 
Coordenação as atividades mais específicas de uma coordenação de fato. 
Quantitativo atual: nenhum 
 
 
COLEGIADO DE PESQUISA, CRIAÇÃO, INOVAÇÃO E EXTENSÃO (COMPOSTO 
POR TRÊS NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES) 
 
Cargo: assistente-administrativo 
Quantidade mínima: 03 (três) 
Breve justificativa: Com as mudanças trazidas pelo Estatuto e pelo Regimento Geral da 
UFBA, o ICI aprovou em seu novo Regimento Interno a criação de um colegiado 
dedicado à pesquisa, criação, inovação e extensão (mesmo com a existência do atual 
Colegiado de Pós-graduação, refletindo a atual estrutura da Administração Superior da 



UFBA). Este Colegiado reúne três Núcleos Interdisciplinares, um de Extensão; um de 
Pesquisa, Criação e Inovação; e um de Ensino à Distância.  
Quantitativo atual: nenhum 
 
 
LABORATÓRIOS 
 
Número de Laboratórios da Unidade: 05 (cinco) 
 
1) Laboratório Acadêmico de Informática: 
Cargo: técnico em informática 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: temos apenas um servidor, assistente-administrativo, sem formação 
específica, que ajuda no que pode, mas a lacuna é dramática quando surgem problemas 
de fato a serem resolvidos emergencialmente. 
Quantitativo atual: nenhum 
 
2) Laboratório Acadêmico de Sistemas de Gestão da Informação: 
Cargo: assistente administrativo 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: Esse laboratório foi criado pelo novo Regimento Interno do ICI, e não 
conta com recursos humanos técnico-administrativos de nenhuma categoria. 
Quantitativo atual: nenhum 
 
3) Laboratório Acadêmico de Estudos Métricos da Informação 
Cargo: assistente administrativo 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: Esse laboratório foi criado pelo novo Regimento Interno do ICI, e não 
conta com recursos humanos técnico-administrativos de nenhuma categoria. 
Quantitativo atual: nenhum 
 
4) Laboratório Acadêmico de Conversão Digital Orientada à Preservação: 
Cargo: assistente administrativo 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: Esse laboratório foi criado pelo novo Regimento Interno do ICI, e não 
conta com recursos humanos técnico-administrativos de nenhuma categoria. 
Quantitativo atual: nenhum 
 
5) Laboratório Acadêmico de Conservação Preventiva de Documentos: 
Cargo: arquivista, com conhecimentos práticos de preservação 
Quantidade mínima: 01 (um) 
Breve justificativa: Esse laboratório foi criado pelo novo Regimento Interno do ICI, e não 
conta com recursos humanos técnico-administrativos de nenhuma categoria. 
Quantitativo atual: nenhum 
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Quadro-resumo, resultante do novo prédio em fase de construção e do Regimento Interno da Unidade (ICI), com as novas estruturas de 
cursos (um de graduação e um de doutorado), de Colegiados e de Laboratórios 
 

 
Gerência 

Administrativa e 
Financeira 

Arquivo 
Setorial 

Coordenação 
Acadêmica 

Colegiados de 
Graduação 

Colegiados de 
Pós-Graduação 

Colegiados de 
PCIE 

Laboratórios 
(Cinco 

laboratórios) 

TOTAL 
DE NOVOS 

SERVIDORES 
SOLICITADOS 

Técnico em 
contabilidade 

Atual = Zero 
Mínimo = 01 

      01 (um) 

Arquivista  Atual = Zero 
Mínimo = 01 

    Atual = zero 
Mínimo = 01 

02 (dois) 

Secretária 
Executiva 

  Atual = Zero 
Mínimo = 01 

Atual = zero 
Mínimo = 01 

Atual = zero 
Mínimo = 01 

  03 (três) 

Assistente-
Administrativo 

   Atual = 01 
Mínimo = 02 

Atual = 02* 
Mínimo = 03 

Atual = zero 
Mínimo = 03 

Atual = zero 
Mínimo = 03 

08 (oito) 

Técnico em 
Informática 

      Atual = zero 
Mínimo = 01 

01 (um) 

OBS.: (*) com expectativa de perda de um deles, por motivo de saúde.  
 
 
 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 
Diretor 
 


