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Vice-diretora: Nídia Maria Lienert Lubisco 
 
Responsável pelo Relatório: Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 
E-mail do responsável pelo Relatório: rubensri@ufba.br 
 
 
Este Relatório da Diretoria do ICI refere-se a todo o período da gestão, de 06 de outubro 
de 2010 a 08 de outubro de 2014. O relatório reúne as principais realizações do período. 
 
 
RELAÇÕES ACADÊMICAS, TÉCNICO-CIENTÍFICAS e SOCIAIS: 
 
Acordos de Cooperação finalizados: 
- École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) 
- Arquivo Nacional do Brasil 
 
Renovação / Aditivação a Acordos de Cooperação finalizadas: 
- Université de Lyon III.  
- Universidade do Porto 
 
Acordos de Cooperação em conversação inicial ou com documentação em 
elaboração / tramitação: 
- Universidad Carlos III de Madrid 
- Universidad de Murcia  
- Universidad de Salamanca 
- Academia Baiana de Educação 
- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
 
Aditivos a Acordos de Cooperação em conversação inicial ou com documentação 
em elaboração / tramitação: 
- Universidade de Coimbra  
- Arquivo Nacional do Brasil 
- Conselho Nacional de Arquivos 
- Biblioteca Nacional 
 
Plano Municipal de Cultura de Salvador. 
- Participação no processo de elaboração do PMC 
 
Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca: 
- Participação no processo de elaboração do PMLLB 
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Associação Abre-Alas Ampliando Horizontes:  
- Aperfeiçoamento das instalações físicas da entidade parceira em sala do ICI-Federação 
 
Academia Baiana de Educação - Projeto Conexão de Saberes: 
- Realizado em parceria com o ICI, com recursos do Edital PROEXT 2011/2012 / MEC-
SESu) 
 
Faculdade de Direto (UFBA):  
- Parceria no Projeto Memorial; 
 
Arquivo Público do Estado da Bahia e Associação do Arquivistas da Bahia:  
- Parceria na realização do V Congresso Nacional de Arquivologia. 
 
APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS DA UFBA: 
 
Ação forte do ICI para a aprovação de projetos, no Consuni, via CT-Infra: 
- Sistema Universitário de Tecnologia da Informação (STI - projeto AMPLIATIC),  
- Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI - projeto SIBIUFBA)),  
 
Persistência, que precisa continuar, para a criação, pelo Consuni, via CT-Infra, de: 
- Sistema Universitário de Museus (SUM - projeto MINTERUFBA)) 
- Sistema Universitário Editorial (SUED – projeto EDUFBANP); 
 
AMPLIAÇÃO DE QUADRO FUNCIONAL DO ICI: 
 
Ampliação do quadro permanente de docentes, via Decreto REUNI:  
- A aprovação da participação da Unidade no REUNI já trouxe 8 novos docentes, 
aguardamos a posse de mais 4 novos docentes concursados (para após as eleições), 
e temos ainda 5 vagas aguardando novos concursos, para substituir aposentadorias 
recentes e vacâncias. 
 
Ampliação do quadro de técnicos-administrativos da Unidade, via Decreto REUNI: 
- 02 servidores ingressaram na Unidade pelo REUNI; 
- 01 servidor da UFBA solicitou remoção de sua Unidade e teve aceita a sua transferência 
para o ICI. O mesmo servidor solicitou, em outubro de 2014, remoção da Unidade; 
- 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 Congregação. 
 
Ampliação de pessoal terceirizado de Apoio Administrativa, Portaria e Recepção, 
Limpeza e Vigilância: 
- 01 servidor terceirizado foi solicitado para atuar em apoio administrativo (solicitação 
atendida pela PROAD); 
- 01 novo porteiro foi solicitado para atuar no turno noturno (solicitação atendida pela 
PROAD); 
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- 01 servidora terceirizada foi solicitada pata atuar em apoio administrativo na Biblioteca do 
ICI (solicitação atendida pelo SIBI); 
- 01 servidora terceirizada foi solicitada para ampliar o quadro da equipe de limpeza, para 
atuar à noite (solicitação atendida pela PROAD); 
- 01 vigilante foi solicitado para ampliar o quadro da equipe de segurança patrimonial 
(solicitação atendida pela PROAD); 
 
Funcionários solicitados formalmente à PROPLAN (aguardando possibilidade): 
- 01 técnico em contabilidade para a Gerência Administrativa e Financeira;  
- 01 técnico em informática para o Laboratório Acadêmico de Informática;  
- 02 arquivistas, sendo um para o Arquivo Setorial e um para o Laboratório Acadêmico de 
Conservação Preventiva de Documentos; 
- 02 secretárias executivas, sendo 01 para a Coordenação Acadêmica (instância prevista 
para substituir os Departamentos, conforme consta da versão substitutiva da Comissão de 
Normas e Recursos do Consuni para o Regimento Interno do ICI) e 01 para o Colegiado 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI); 
- 05 assistentes administrativos, sendo 01 para o Laboratório Acadêmico de Sistemas de 
Gestão da Informação e para o Laboratório Acadêmico de Estudos Métricos da 
Informação; 01 para o Laboratório Acadêmico de Conversão Digital Orientada à 
Preservação e 03 para Núcleos Interdisciplinares; 
 
APERFEIÇOAMENTOS NO ICI: 
 
Rede elétrica: 
- Renovação de toda a fiação elétrica da Unidade; 
- Construção da casa de energia do ICI, aguardando ação da Reitoria e da Coelba; 
  
Rede lógica: 
- Ampliação da quantidade de pontos de redes lógica por cabeamento no ICI; 
 
Rede wi-fi: 
- Implantação efetiva e ampla de rede wifi na Unidade; 
 
Rede de extintores de incêndio: 
- Ampliação do número de extintores (21), adequação da sinalização e recarga válida até 
agosto de 2015; 
- Próximo teste a ser feito em agosto de 2016; 
 
Rede telefônica: 
- Renovação de todo a fiação telefônica da Unidade e de seu quadro telefônico, que 
estava em estado lastimável. Por orientação da Reitoria, não é possível instalar mais 
linhas novas, e nem mesmo extensões ou ramais, além dos que já dispomos; 
 
Aparelhos de ar-condicionado: 
- Instalação nas paredes da Unidade de 19 aparelhos de ar-condicionado, aguardando há 
mais de dois anos a instalação de dreno e de elétrica pela SUMAI. Em fins de setembro o 
problema foi levado, em audiência, ao novo reitor; 
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Veículo do ICI: 
- Revisão integral, com pintura padrão, retirada dos adesivos fantasia, para colocação do 
adesivo formal do Poder Executivo, compra de pneus, bateria nova; 
- O veículo se encontra em poder do Setor de Transportes, para reparo de problema com 
bateria e para ajuste da cor atual do veículo junto ao Detran; 
 
Coleta seletiva: 
- Primeira Unidade da UFBA a solicitar e instalar coletores seletivos; 
 
Almoxarifado do ICI: 
- Efetiva transformação do antigo pequeno depósito em um almoxarifado, maior, com 
controle de material, novo layout, otimizando o uso do espaço, em ação voluntária inédita 
e de altíssima qualidade realizada por servidor terceirizado; 
 
Controle de freqüência de servidores técnico-administrativos: 
- Nova localização do terminal de registro de freqüência, na portaria, e de controle por 
registro de imagens, para o melhor uso, com maior segurança, do sistema de freqüência 
de servidores técnico-administrativos; 
 
Novo sítio eletrônico do ICI (blog):  
- Planejado e implementado pelo Núcleo Interdisciplinar de Ensino à Distância (NEAD-ICI-
UFBA); 
 
Aperfeiçoamento e transparência da comunicação na Unidade: 
- Criação pela Direção de listas institucionais separadas para cada curso de graduação 
(colarquivo-l e colbibli-l), para o corpo de servidores técnico-administrativos (icitecadmin-l), 
para o corpo docente (icidocentes-l), para a Congregação (congregici-l) e para o corpo 
funcional do ICI como um todo (ici-l); 
- Disponibilização no site do ICI, pela primeira vez em sua história, de todos os Relatórios 
Anuais de Gestão da Unidade, em versões completa e resumida; 
- Aperfeiçoamento do formato de Atas da Congregação; 
- Aperfeiçoamento de Relatórios diversos na Unidade (RIT, PIT, RAT, PAT, RAG); 
- Veiculação em todas as listas institucionais do ICI, pela primeira vez em sua história, de 
todas as Atas aprovadas pela Congregação da Unidade (trata-se do único setor da 
Unidade que fez este compartilhamento com todo o corpo discente e funcional, via listas 
institucionais); 
- Veiculação em todas as listas institucionais do ICI, pela primeira vez em sua história, de 
todas as Atas aprovadas pelo Conselho Universitário; 
 
Padronização de procedimentos para colação de grau:  
- Resolução de estabelecimento de procedimentos acadêmicos, aprovados pela 
Congregação, mais adequados a uma solenidade de formatura;  
 
Biblioteca do ICI: 
- Reorganização do acervo e reestruturação do espaço físico; 
- Novo mobiliário e equipamentos de segurança de acervo; 
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- Instalação na parede de aparelho de ar-condicionado de 36 mil BTU, aguardando 
encaminhamento da SUMAI para efetiva ligação elétrica e tubulação de dreno. 
 
Editoria da Revista PontodeAcesso; 
- Preparação da instalação física da revista científica da Unidade (aguardando SUMAI para 
instalação efetiva de eletricidade e drenagem para o aparelho de ar-condicionado); 
 
Secretaria Única de Graduação: 
- Proposta pela Direção e aprovada pela Congregação, com longo retardo, após quase 
três anos, apenas em setembro de 2014; 
 
Criação do Arquivo Setorial da Unidade: 
- Montagem de arquivo deslizante e implantação efetiva finalizada no ICI-Federação; 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; 
 
Criação do NUEST - Núcleo de Estágio: 
- Proposto pela Direção e aprovado pela Congregação em 13 de dezembro de 2010, teve 
sua implantação efetiva finalizada no primeiro semestre de 2011, para melhor controle e  
acompanhamento do cumprimento da Lei de Estágio; 
- Controle efetivo do quadro de estagiários de ambos os cursos de graduação; 
 
Criação do NEAD - Núcleo Interdisciplinar de Educação a Distância: 
- Proposto pela Direção e aprovado pela Congregação em 30 de novembro de 2010, teve 
sua implantação efetiva finalizada no primeiro semestre de 2011, com as conseqüentes 
ações: 
- Parceria com a Faculdade de Educação (UFBA), Escola de Administração (UFBA) e 
Universidade Aberta do Brasil na elaboração de projetos de pesquisa e de extensão em 
educação a distância. 
- PRADIME EaD 1 e PRADIME EaD 2, cursos destinados aos Dirigentes Municipais de 
Educação e Técnicos das Secretarias de Educação dos estados de Alagoas, Sergipe e 
Maranhão; 
- PACC 2012 – Plano Atual de Capacitação Continuada – Universidade Aberta do Brasil 
(UAB - UFBA); 
- Curso de Especialização à Distância em Gestão Escolar, no âmbito do PRADIME;  
- Parceria com o IFBA, no âmbito do PRADIME, para a realização do Curso Técnico de 
Biblioteconomia à Distância; 
- Encaminhamentos iniciados, com limpeza e pintura do local, para a implantação do 
Laboratório Acadêmico de Informática 2, na Federação, para uso das atividades do 
NEAD. 
 
Criação do NEXT - Núcleo Interdisciplinar de Extensão:  
- Aperfeiçoamento do antigo Núcleo de Extensão, aprovado pela Congregação em 13 de 
dezembro de 2010; 
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- Transformação formal da Parede Galeria em atividade permanente de extensão no 
SIATEX, aprovada pela Congregação, com a realização de mais de duas dezenas de 
exposições; 
- Registros inéditos e regulares de 23 (vinte e três) ações de extensão (antes não havia 
sequer um evento lançado no sistema), todas aprovadas pela Congregação, no Sistema 
de Registro de Atividades de Extensão (SIATEX), conforme segue: 

3169 = ACC (não realizado) 
3360 = Curso Conservação e Preservação de Acervos Fotográficos (não realizado) 
3361 = X CINFORM 
3587 = Painel sobre Direito Autoral, Propriedade Intelectual e Plágio 
3765 = ICIinACTA 
3796 = PAREDE Galeria 
3949 = Etapa Regional Nordeste da I Conferência Nacional de Arquivos 
4059 = Encontro de Arquivos, Bibliotecas e Museus à Luz da Era Pós-Custodial  
4823 = Competências Infocomunicacionais e Participação Social 
5155 = I Oficina de Ferramentas de Comunicação Científica 
5240 = Diálogos Contemporâneos 
5280 = I Seminário Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde 
5478 = III Reunião Brasileira de Ensino e pesquisa em Arquivologia 
5558 = Como falar em Público: Apresentação de Seminários Acadêmicos 
5646 = IV Simpósio Baiano de Arquivologia 
5760 = XI CINFORM 
5899 = Pradime – EAD 
6154 = Elaboração de Artigos Científicos 
6563 = III MEDINFOR 
6662 = Escrita de Artigos Científicos 
6671 = Curso de Especialização em Gestão da Educação Municipal 
7075 = II Seminário CRIDI de Pesquisa (para dia 10 de maio) 
7474 = Pradime – EAD 

- Expressivo crescimento de ações e de recursos em atividades e projetos extensionistas:  
- Trata-se de um recorde histórico no ICI, com arrecadação (até 08 de dezembro de 
2014), de valores da ordem de R$ 1.058.000,00 (dos quais foram devolvidos R$ 
217.000,00), com estimativa de alcançar, em 2014, R$ 1.892.000,00 (cuja 
estimativa final, deduzidas as devoluções realizadas e as estimadas, deverão ser de 
devolvidos R$ 467.000,00), conforme indicado a seguir : 

- Em 2011 = montante da ordem de R$ 44.000,00; 
- Em 2012 = montante da ordem de R$ 350.000,00 (dos quais R$ 111.000,00, do 
PRADIME, tiveram de ser devolvidos ao MEC, por motivo de força maior); 
- Em 2013 = montante da ordem de R$ 664.000,00 (dos quais R$ 106.000,00, do 
PRADIME, tiveram de ser devolvidos ao MEC, por motivo de força maior) 
- Em 2014 = montante estimado da ordem de R$ 834.000,00 (sendo estimados R$ 
650.000,00, para PRADIME, com estimativa de devolução da ordem de R$ 
250.000,00, e R$ 184.000,00, para evento Rede MUSSI, ambos os valores ainda em 
captação); 

 
Laboratório Acadêmico de Informática (LAI):  
- Ampliação do período de funcionamento, mantendo-se aberto ao público das 8h às 20h; 
- Implantação de monitorias;  
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- Inventário de todos os equipamentos do ICI, instalação e manutenção de equipamentos e 
testes de softwares de controle de acesso; 
 
Laboratório de Conversão Digital Orientada à Preservação: 
- O laboratório já foi implantado, mas continua-se aguardando a finalização da instalação 
dos aparelhos de ar condicionado na Federação; 
 
Laboratório de Conservação Preventiva de Documentos: 
- O laboratório já foi implantado, mas continua-se aguardando a finalização da instalação 
dos aparelhos de ar condicionado na Federação; 
 
Empresa Doc-Jr (curso de Arquivologia): 
- Apoio total na criação da empresa; 
 
Investimento de capital, realizado pela PROPLAN, em equipamentos e bens móveis 
(montante bem abaixo do que foi solicitado pela Diretoria dom ICI): 
- Montante de investimentos de capital pela PROPLAN durante a gestão = R$ 285.000,00: 

- Em 2011 = montante da ordem de R$   39.000,00 
- Em 2012 = montante da ordem de R$ 176.000,00 
- Em 2013 = montante da ordem de R$   45.000,00 
- Em 2014 = montante da ordem de R$   25.000,00 

 
SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR PARCERIAS COM O ICI 
(sem considerar os eventos desenvolvidos por outras instâncias diferentes da 
Direção): 
 
Eventos realizados em parceria com o Instituto Cultural Brasil-Alemanha,:  
- O espaço da Biblioteca no mundo digital 
- O futuro das bibliotecas escolares: desafios e perspectivas  
- A Biblioteca como Instituição do Saber 
- Seminário Preservação do Passado para o Futuro – Resgate da Herança Cultural 
- A Música como Estímulo à Leitura 
- Culturas da Oralidade no contexto da Informação 
- Culturas Literárias em Diálogo Alemanha e Brasil 
- A Inclusão Digital e as Competências Cultural e Informacional: a utilização das mídias no 
processo de fomento à leitura; 
- O rádio como meio de promoção da capacidade de leitura para crianças e adolescentes 
no Brasil. 
- Publicação de dois artigos de docentes da Unidade (uma do quadro de servidores ativos 
e outra do quadro de servidores aposentados), traduzidos para o alemão pelo ICBA e 
publicados na revista BIBLIOTHEK Forschung und Práxis (vol. 35, nº 2). 

 
Palestras avulsas promovidas pela Diretoria no ICI: 
- Preservação de objetos digitais, por Luis Sayão (CNEN); 
- História do Papel, por Antonio Gonçalves da Silva (Arquivo Nacional); 
- Fabricação de Papel Moderno, por Antonio Gonçalves da Silva (Arquivo Nacional); 
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Curso em tramitação em parceria com o Conselho Nacional de Arquivos e Arquivo 
Nacional: 
- Encaminhamentos para a realização do 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 (CTCRH) do Conselho Nacional de Arquivos: houve mudanças no 
curso a ser oferecido, ainda em discussão no âmbito da CTCRH; 
 
OUTROS: 
 
Primeira turma de ingressos no curso noturno (REUNI):  
- No primeiro semestre de 2013.1, oito alunos ingressantes na primeira turma do curso 
noturno (2009) colaram grau;  
 
70 Anos de Biblioteconomia na Bahia: 
- Evento histórico comemorativo dos 70 Anos de Biblioteconomia na Bahia, com criação e 
lançamento de selo dos Correios, placa comemorativa e carimbo comemorativo dos 
Correios; 
 
NÃO SE CONSEGUIU REALIZAR ATÉ O FINAL DO MANDATO: 
 
Regimento Interno (RI-ICI), aprovado por unanimidade pela Congregação em 2010: 
- Aguardando aprovação final do substitutivo da Comissão de Normas e Recursos (CNR) 
pelo Consuni; 
- 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; 
 
Regulamentos da Unidade  
- Atualização/implantação das normas que regem os setores e instâncias do ICI, 
aguardando há quatro anos a aprovação do RI-ICI; 
 
Redução de luz e calor nas salas e setores administrativos: 
- Colocação de película redutora de intensidade de luz e calor nos vidros das janelas das 
salas de aulas e setores administrativos da Unidade; 
 
Troca, reparo e(ou) manutenção de janelas em toda a Unidade, especialmente nas 
salas de aula: 
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- 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; 
 
 
Salvador, 08 de outubro de 2014 
 
 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, diretor 
 
 
Nídia Maria Lienert Lubisco, vice-diretora 


