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Este Relatório da Diretoria do ICI refere-se ao período de 01 de janeiro a 08 de 
outubro de 2014, e foi elaborado como apoio à nova gestão na Direção da Unidade, 
que terá início em 09 de outubro de 2014, para a elaboração que terá de fazer do 
Relatório Anual de Gestão do ICI 2014, que incluirá todos os demais setores da 
Unidade, além do período específico da nova Diretoria, entre 08 de outubro a 31 de 
dezembro de 2014. O Relatório aqui apresentado se limita, portanto, 
exclusivamente, às ações específicas da Diretoria do ICI entre 01 de janeiro e 08 de 
outubro de 2014, e teve por base o Plano Anual de Trabalho do ICI para o ano de 
2014 (PAT-ICI-2014), aprovado por unanimidade em 07 de fevereiro de 2014 pela 
Congregação do ICI. O PAT-ICI-2014 está disponível no site do ICI-UFBA.  

 
_____________________________ 

 
 

 
AÇÕES CONSTANTES NO PAT-ICI-2014 

(seguidas de comentários acerca da situação em 08 de outubro de 2014) 
 
· Realizar o I Curso Básico de Gestão Documental, em ambiente virtual de 

aprendizagem, no âmbito do acordo de cooperação firmado entre a UFBA, 
por intermédio do ICI, o Arquivo Nacional e a Câmara Técnica de 
Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Arquivos: 
houve mudanças no curso a ser ofertado pelo CONARQ, ainda em discussão 
pela CTCRH; 

· Estabelecer Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação existente entre a UFBA 
e a Universidad Carlos III de Madrid (Espanha): o documento de base da 
Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA já foi enviado à UC3M, 
aguardamos a devolução. O mais recente contato para saber sobre o 
andamento foi feito em setembro de 2014, com a diretora do Depto. de 
Biblioteconomía y Documentación, profa. Virgínia Ortiz-Repiso. Há acordo de 
cooperação ativo, datado de novembro de 2012, com vigência até novembro 
de 2017. A Assessoria Internacional da UC3M está praticamente parada, 
conforme mensagem de setembro de 2014, o que nos impediu de darmos 
prosseguimento a novos Termos Aditivos; 
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· Estabelecer acordo de cooperação com a Universidad de Murcia (Espanha): o 

documento de base da Assessoria para Assuntos Internacionais já foi enviado 
à UM, aguardamos a devolução. O mais recente contato para saber sobre o 
andamento foi feito em abril de 2014. O prof. Isidoro Gil tinha intenção de vir a 
Bahia, em junho de 2014, para apresentar pessoalmente os requisitos do 
convênio. Com o evento da Copa do Mundo, a viagem foi adiada sine die; 

· Renovar acordo de cooperação com a Universidad de Salamanca (Espanha): 
o documento de base foi entregue à US em setembro de 2013 e a Assessoria 
Internacional daquela Universidade o devolveu em abril de 2014. Continuam 
pendentes a apreciação e o encaminhamento da Assessoria Internacional da 
UFBA; 

· Estabelecer acordo de cooperação com a Université de Lyon III (França): 
concluído; 

· Estabelecer acordo de cooperação com o Centro de Pesquisa e 
Documentação da História Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio 
Vargas: apenas conversações iniciais chegaram a ser conduzidas até o final 
desta gestão, não tendo sido formalizada de fato e de direito nenhuma 
operação; 

· Estabelecer acordo de cooperação com a Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO): apenas conversações iniciais chegaram a ser 
conduzidas até o final desta gestão, não tendo sido formalizada de fato e de 
direito nenhuma operação; 

· Estabelecer acordo de cooperação com a Academia Baiana de Educação: o 
documento de base do Setor de Convênios da UFBA já foi enviado à 
ABEDUC, aguardamos a devolução. O mais recente contato para saber sobre 
o andamento foi feito em setembro de 2014. Continua em reunião e produção 
de documentação pela ABEDUC; 

· Concluir Termo Aditivo ao Acordo de Coopração mantido com a Universidade 
de Coimbra: o documento de base da Assessoria para Assuntos 
Internacionais já foi enviado à UC, aguardamos a devolução. O mais recente 
contato para saber sobre o andamento foi feito em setembro de 2014, com 
informações de que a crise econômica em Portugal vem trazendo 
conseqüências muito severas às universidades; 

· Avançar na criação de planilhas eletrônicas de RIT, RAT, PIT, PAT: esta ação 
ficou soib a rsponsabilidade d profa. Dulce Paradella, coordendaora do 
NULAB, que solicitou afsatamento para tratar de asuntos pessoais. A 
informatização das planilhas dos rlatórios não foi realizada; 

· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do 
Canela, dos diversos aparelhos de ar-condicionado já destinados à Unidade 
pela PROPLAN: a Diretoria do ICI insistiu incessantemente junto à 
Sadministração Superior para a instalação dos aparelhos, sem sucesso. Em 
fins de setembro de 2014 levou a questão ao novo reitor, prof. João Salles, 
que afirmou que a Reitoria e a SUMAI envidariam esforços para tentar instalar 
os aparelhos até o dia 8 de outubro de 2014, também sem sucesso; 
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· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do 

Canela, de novas linhas telefônicas: a instalação de novas linhas é imposível 
atualmente para o prédio atual; 

· Instalar aparelhos de ar-condicionado no ICI-Federação: a Diretoria do ICI 
insistiu incessantemente junto à Sadministração Superior para a instalação 
dos aparelhos, sem sucesso. Em fins de setembro de 2014 levou a questão 
ao novo reitor, prof. João Salles, que afirmou que a Reitoria e a SUMAI 
envidariam esforços para tentar instalar os aparelhos até o dia 8 de outubro 
de 2014, também sem sucesso; 

· Ampliar o quadro de servidores técnico-administrativos da Unidade, a critério 
da Administração Superior, com base no documento enviado à PROPLAN em 
janeiro de 2011, intitulado “Necessidades urgentes e imediatas de servidores 
técnico-administrativos (em atendimento ao requerido pelo Ofício-Circular 
PRODEP nº 1/2011)”, e nos dados fornecidos nos RAG-ICI-2011 e 2012: não 
conseguimos ampliar o quadro da maneira como o solicitamos à PROPLAN, 
por diversos motivos, entre eles a inexistência de códigos de vaga destinados 
à UFBA, até o momento. Ao assumirmos a Direção da Unidade encontramos 
reduzido número de servidores em alguns setores, e ampliamos este número 
de: a) 03 servidores na GERAF (gerência, protocolo e motorista), para 05 
servidores, correspondendo a 66% de ampliação do quadro (já solicitamos 
formalmente o envio de 01 novo motorista para a Unidade, pois o anterior foi 
encaminhado à PROAD, a pedido da instância); b) 01 servidor no PPGCI, 
para 02 servidores, correspondendo a 100% de ampliação do quadro; c) 02 
servidores na área administrativa da graduação, para 05 servidores, 
correspondendo a 125% de ampliação do quadro; d) com relação a 
trabalhadores terceirizados, conseguimos mais 05 servidores, 01 para 
portaria, 01 para a vigilância, 02 para apoio administrativo e 01 para a 
limpeza. Lamentavelmente a Congregação autorizou, sob o protesto da 
Direção da Unidade, que uma servidora do ICI fosse transferida para outra 
Unidade da UFBA sem reposição de novo servidor para sua vaga no ICI. Isso 
quer dizer que o ICI perdeu, deliberadamente,  um código de vaga técnico-
administrativa, por decisão de sua própria Congregação, uma ação 
logicamente incompreensível para uma Unidade com tantas limitações de 
pessoal técnico-administrativo. 

· Dar continuidade à busca da melhoria das condições de trabalho: as 
dificuldades têm sido muitas para finalizarmos ações básicas de conforto local 
de trabalho, a exemplo da instalção dos aparelhos de ar-condicionado. As 
limitações da UFBSA têm sido imensas pra sanar estas lacunas, com rgistros 
constantes destas limitações em Atas de reuniões do Consuni. Ainda temos 
problemas com a empresa que administra as impressoras, mas muitos 
computadores novos estão em uso na Unidade; bebedouros em maior 
número e com maior controle de qualidade de água foram instalados; 
ampliamos a segurança no ambiente, com a instalação de mais câmeras 
internas e externas; houve um imensa melhoria nas condições de 
manutenção e higiene dos banheiros, de forma geral; melhoramos o ambiente 
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de trabalho com a criação, por sugestão desta gestão no início de seu 
mandato, da Secretaria Única de Graduação, que lamentavelmente só foi 
aprovada pela Congregação faltando apenas menos de um mês para o 
encerramento da gestão; melhoramos as condições da Biblioteca do ICI e do 
LAI, todos lamentavelmente ainda aguardando (há mais de dois anos) a 
instalação elétrica e de drenagem nos aparelhos de ar-condicionado que já 
estão instalados nas paredes, tanto no Canela, como alguns na Federação; a  
sala dos professores também aguarda a instalação definitva do aparelho que 
já está na parede; o espaço destinado aos docentes é de fato um problema a 
ser resolvido, pois com a chegada dos novos docentes concursados, e com a 
realização de concursos para o preenchimento de mais cinco vgas docentes 
para o ICI ficará impossível alocar todos em salas de trabalho, que já são 
minúsculas e ocupadas por dois docentes cada uma. Já foi formalmente 
solicitada, também, a instalação de película redutora de intensidade de luz e 
calor nos vidros das janelas das salas de aulas e setores administrativos da 
Unidade, até o momento sem sucesso. Inúmeras visitas de técnicos e 
engenheiros também já foram enviadas ao ICI, a apedido da Direção, sem 
que conseguíssemos a troca das estruturas de madeira das janelas, em toda 
a Unidade, por estruturas de alumínio, especialmente nas salas de aula, cujas 
janelas já alertamos a Administração Superior de que se encontram 
perigosamente danificadas. As justificativas da SUMAI para a não realização 
da reforma, até o momento, é a de falta de recursos humanos e financeiros 
para a obra; 

· Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do ICI (projeto de 
profa. Lídia Toutain): foi feita a montagem parcial do arquivo deslizante no 
ICI-Federação, aonde o projeto de organização da documentação do ICI, 
coordenado por profa. Lídia Toutain, com apoio da equipe da antiga 
NUGERDOC e com bolsas Permanecer, foi interrompido até que esteja 
finalizada a instalação dos aparelhos de ar-condicionado; 

· Dar prosseguimento à atualização/implantação de todos os Regulamentos e 
do Regimento da Unidade em decorrência do novo Estatuto e do novo 
Regimento Geral da UFBA: não foi possível alcançar este objetivo, apesar de 
todos os esforços necessários e urgentes, pois o ICI está formalmente sem 
Regimento Interno há 17 anos (desde 1997, quando foi aprovada pelo 
Consuni a alteração da EBD para ICI); permanecemos aguardando a 
aprovação final da versão substitutiva já finalizada pela Comissão de Normas 
e Recursos (CNR) do Consuni; depois de 4 anos esperando que o documento 
chegasse à plenária do Consuni, no dia em que a CNR levou a versão 
substitutiva para votação, em março de 2014, um segmento funcional de 
oposição à gestão do ICI aprovou (em reunião auto-convocada pela plenária 
de Congregação, sem a presença do presidente da Congregação) a 
solicitação da retirada do ponto de pauta da Reunião Ordinária do Consuni. O 
diretor registrou em Ata do Consuni o seu protesto ao modus operandi da 
ação, considerando-a pouco acadêmica e nada democrática; 
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· Implantar o Laboratório Acadêmico de Informática 2, na Federação, para uso 

das atividades do NEAD: aguardando definição do NEAD; o ambiente foi 
limpo e pintado, os banheiros foram consertados e um aparelho de ar-
condicionado foi instalado na parede do subsolo do ICI-Federação, aonde 
deve ser criado o LAI 2. 

 
 
 
 
DESPESAS EFETUADAS (montante destinado à Unidade = R$ 52.500,00) 

 
ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR  

Material expediente 
Material processamento de  dados 
Material limpeza e higienização 

339030 
(consumo) 

Material elétrico e eletrônico 

33.752,24 

339039 Serviços pessoa jurídica ------- 
                                              Total    R$ 33.752,24 

 
 
SALDO TOTAL DISPONÍVEL 
 

339030 Consumo  13.474,76 
339039 Serviços pessoa jurídica   5.000,00 

                   Saldo disponível total   R$ 18.474,76 
 
 
Salvador, 08 de outubro de 2014. 
 
 
 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 
Diretor (2010-2014) 
 
 
Nídia Maria Lienert Lubisco 
Vice-diretora (2010-2014) 


