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RAG-ICI-2013 

VERSÃO COMPLETA 
 
Unidade de Ensino: Instituto de Ciência da informação 
Responsável pelo Relatório: Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 
Telefones: 3283-7746 (celular institucional: 8707-1014) 
E-mail institucional: ici@ufba.br  e   icidir@ufba.br  
E-mail do responsável pelo Relatório: rubensri@ufba.br 
 
Considerando-se o Ofício Circular nº 021/2013 – PROPLAN, que determina a data de 20 de janeiro 
de 2014 para o envio dos Relatórios Anuais de Gestão (RAG); considerando-se os atrasos de 
entrega dos Relatórios Anuais de Atividades (RAT) de vários setores do ICI; considerando-se que 
em conversa telefônica com a pró-reitora, profa. Maria Isabel Pereira Vianna, a Diretoria do ICI foi 
autorizada a entregar o RAG-ICI-2013, no máximo, em 31 de janeiro de 2014; considerando-se que 
não houve quorum na reunião de Congregação do ICI, convocada para o dia 30 de janeiro de 2014: 
Este RAG-ICI-2013 (versão completa) foi aprovado ad referendum em 30 de janeiro de 2014.  
 
Em 07 de fevereiro de 2014, em Reunião Ordinária da Congregação, o ad referendum foi aprovado 
por unanimidade. 
 
Este RAG-ICI-2013 (versão completa) foi elaborado com base nos RAT 2013 dos diversos setores 
da Unidade e, especialmente, no Plano Anual de Trabalho da Unidade (PAT-ICI-2013), o qual foi 
submetido à apreciação da Congregação em 11 de junho de 2013, em cumprimento ao que 
determina o Art. 39, inciso I, do Estatuto da UFBA.  

_____________________________ 
 
 

1) AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO: 
  
1.1) OBJETIVOS E METAS PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO 2013: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 

· Manter entendimentos com o curso de Museologia visando a criar componente curricular 
optativo para o curso de Arquivologia; objetivo não alcançado; decidiu-se por encerrar a 
busca pelo alcance deste objetivo devido a dificuldades para se levar o asuntom adiante; 

· Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do Colegiado de Arquivologia 
com elaboração de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos; objetivo alcançado; 

· Participação nos seminários de planejamento didático promovidos pelos Departamentos do 
ICI; objetivo alcançado; o Colegiado prestou apoio à realização dos seminários de 
planejamento didático promovidos pelos Departamentos do ICI; 

· Realização de Seminário de Planejamento Acadêmico; objetivo não alcançado; esta ação 
foi proposta pela plenária do Colegiado, porém não foi viabilizada em virtude da atipicidade 
do calendário do ano; 

· Atuação junto à comissão para elaboração de Projeto de Divulgação dos Cursos de 
Graduação da UFBA, sob a coordenação do Colegiado de Estatística - IM; objetivo 
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alcançado; a Coordenadora participou de várias reuniões da Comissão, formada por 
Coordenadores de cursos cujo ingresso de alunos vem declinando desde 2009, sob a 
Coordenação do curso de Estatística (IM). O objetivo dessa Comissão foi buscar 
mecanismos para ampliar a divulgação dos cursos e sua visibilidade entre os estudantes de 
2º grau, entretanto as ações conjuntas não ficaram completamente definidas e as ações 
específicas que caberiam ao curso de Arquivologia não chegaram a ser discutidas em 
plenária por falta de sistematização; 

· Promoção de cursos básicos de línguas (português e inglês), em parceria com os Colegiados 
de Secretariado e Biblioteconomia; objetivo não alcançado; esta ação foi proposta em 
parceria com os cursos de Biblioteconomia e Secretariado, porém não se viabilizou devido à 
atipicidade dos semestres ministrados em 2013, com a sobrecarga de horas/aula das 
disciplinas obrigatórias e optativas distribuídas durante o ano de 2013 

· Promoção de cursos de atualização para alunos da graduação; objetivo não alcançado; Esta 
ação foi proposta em parceria com os cursos de Biblioteconomia e Secretariado, porém não 
se viabilizou devido a atipicidade dos semestres ministrados em 2013, com a sobrecarga de 
horas/aula das disciplinas obrigatórias e optativas distribuídas durante o ano de 2013 

 
Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação - COLBIBLI 

· Implantar novo currículo do curso de Biblioteconomia e Documentação; objetivo não 
alcançado; o currículo não foi implementado devido ao tempo demasiado que ficou retido 
no setor de avaliação de currículos da SGC, reduzindo em muito o tempo hábil para 
rediscussão e apresentação para aprovação e implantação; 

· Promoção do Seminário de Graduação; objetivo alcançado; o seminário foi executado em 
conjunto com o seminário da pós-graduação.  

· Reuniões com professores (semana pedagógica) em parceria com os Departamentos; 
objetivo alcançado; colaboração para a realização do I Seminário sobre Viabilidade de 
Articulação entre as Disciplinas do ICI, em 28/01/2013; A iniciativa foi positiva, uma vez 
que viabilizou a integração entre professores dos dois departamentos, DDI e DFPI, no que 
se refere a evitar redundância de conteúdos em componentes congêneres. Foi uma 
oportunidade de compartilhar metodologias aplicadas e, principalmente, prospectar lacunas 
e oportunidades de melhorias no aporte de recursos tecnológicos para aqueles componentes 
que requeiram a aplicação de TI. A crítica que se faz é que precisamos dar continuidade a 
essa ação; 

· Coleta de informações sobre o curso para o Guia do estudante; objetivo alcançado; Foi 
positiva no sentido de que mantivemos o conceito do curso. 

 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 

· Concurso para docentes; objetivo em andamento; o concurso, com três vagas destinadas 
pela Congregação, tem previsão para sua realização em abril de 2014 

· Melhorias no que tange ao ensino; objetivo alcançado; houve revisão dos componentes 
curriculares e ampliação de referencial bibliográfico das disciplinas. 

 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 

· Finalização do Plano de Desenvolvimento 2012/2013; objetivo não alcançado; o 
afastamento da então chefe do DFPI para o pós-doutorado na Espanha, por um ano, e que 
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ainda permanece por lá até final de janeiro de 2014, dificultou a continuidade das ações pela 
nova Chefia eleita, sendo descontinuado este objetivo; 

· Dar consequência ao Seminário Interno de Conteúdos das Disciplinas; objetivo não 
alcançado; o afastamento da então chefe do DFPI para o pós-doutorado na Espanha, por um 
ano, e que ainda permanece por lá até final de janeiro de 2014, dificultou a continuidade das 
ações pela nova Chefia eleita, sendo descontinuado este objetivo; 

· Elaborar Plano de trabalho 2013/2014, a partir dos pontos negativos diagnosticados no 
Seminário de dezembro de 2012, criando comissão para tal fim, na reunião de 9 de janeiro 
de 2013; objetivo não alcançado; o afastamento da então chefe do DFPI para o pós-
doutorado na Espanha, por um ano, e que ainda permanece por lá até final de janeiro de 
2014, dificultou a continuidade das ações pela nova Chefia eleita, sendo descontinuado este 
objetivo, com um novo plano de trabalho para o ano de 2014, conforme o item 8 do RAT 
2013 – PAT 2014 do DFPI 

 
Diretoria 

· Aperfeiçoamento da infraestrutura do Laboratório Acadêmico de Informática - LAI, com 
aumento do número de computadores, substituição de todos os monitores para telas LCD, 
criação de novas bancadas para  computadores, manutenção dos móveis existentes e pintura 
do ambiente; objetivo alcançado; 

· Ampliar o quadro permanente de docentes da Unidade, via Decreto REUNI, com 
solicitação, já encaminhada, de três vagas de docentes para o DDI e uma vaga de docente 
para o DFPI; objetivo em andamento; concurso previsto para acontecer em março/abril de 
2014. 

 
Núcleo de Estágio - NUEST 

· Realizar encontros e palestras promovidos pelo Núcleo de Estágio, envolvendo as agências, 
na tentativa de sensibilizá-las e comprometê-las com a efetiva função do estágio; objetivo 
alcançado; A palestra foi realizada nos três turnos com a presença de Alanna Barros, 
representante do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), não foi possível viabilizar a 
participação de outras agências intermediárias.  A palestra alcançou um número satisfatório 
de alunos. 

· Aprimorar o acompanhamento freqüente e a avaliação das atividades de estágio; objetivo 
alcançado; Registramos um avanço positivo em relação ao acompanhamento, visto que os 
alunos vêm entregando periodicamente os relatórios de estágios, mas ainda não foi possível 
obter 100% dos alunos que realizam estágio. 

· Promoção de palestra, objetivando sensibilizar os graduandos ingressos da legislação que 
regulamenta o estágio; objetivo alcançado; A palestra de sensibilização ocorreu durante a 
receptividade dos calouros e foi positiva, por ter contado com a presença de quase 100% 
deles. 

· Acompanhamento dos relatórios de estágio; objetivo alcançado; Atualmente temos obtido 
um retorno de relatório satisfatório, já que atrelamos a assinatura dos Termos Aditivos e dos 
Termos de Compromisso de Estágio à entrega de relatório e termo de finalização de estágio. 

· Otimização do cadastro dos Termos de Compromisso de Estágio; objetivo alcançado; O 
cadastro vem possibilitando um maior controle da trajetória de estágio dos discentes 

 
Núcleo de Laboratórios – NULAB 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2013 
 

Campus Universitário do Canela - Av. Reitor Miguel Calmon, s/nº 
Vale do Canela (parte superior) – Canela – Salvador, BA – CEP 40110-100 

Tel: 0** 71 3283-7745 / 7762 / 7748 (fax)               E-mail: ici@ufba.br 
 

 
· Promover um curso de extensão em Gerenciamento Eletrônico de Documentos; objetivo em 

andamento; em fase de planejamento, já tendo sido realizadas algumas reuniões, e em 
processo de elaboração do projeto para submeter à Congregação 

· Ciclo de palestras mensais sobre Tecnologia da Informação; objetivo não alcançado; o 
NULAB enviou mensagem a todos os docentes solicitando sugestões de temas, mas não 
recebeu retornos. Em 2014 a proposta será retomada. 

· Fortalecimento da parceria com a STI-UFBA para viabilizar estudos, implantação de novas 
ferramentas e ampliação do LAI; objetivo em andamento; foi realizada parceria com a STI 
para implantação do software livre de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), o 
ALFRESCO. O software já está instalado, pronto para teste. Estamos ainda formando 
equipe para iniciarmos os testes e a homologação do software. Já realizamos uma palestra de 
apresentação com a participação da STI; 

· Elaboração do regulamento dos Laboratórios de Conservação Digital Orientado a 
Preservação e o de Conservação Preventiva de Documentos; objetivo em andamento; 
aguardando aprovação do Regimento Interno do ICI pelo Consuni, desde 14 de julho de 
2010; 

· Planejamento e Implantação dos Laboratórios de Conservação Digital Orientado a 
Preservação e o de Conservação Preventiva de Documentos; objetivo parcialmente 
alcançado; os laboratórios já foram implantados, mas continua-se aguardando a finalização 
da instalação dos aparelhos de ar condicionado; 

 
1.2) OUTRAS AÇÕES, NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 

· Colação de grau da primeira turma de ingressos no curso noturno: No primeiro semestre de 
2013.1, oito alunos ingressantes na primeira turma do curso noturno (2009) colaram grau. 

· Ampliação da oferta de disciplinas optativas: O Colegiado incentivou a oferta dos 
componentes ICIA32, ICIA33, ICIA34, ICIA35 - Tópicos Avançados em Arquivologia, 
tendo contemplado os temas: Competências Infocomunicacionais, Latinidades I e II. Esses 
conteúdos poderão vir a fazer parte do rol de disciplinas optativas do curso, com o programa 
específico de cada disciplina 

 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 

· Projeto de monitoria: o docente Francisco Pedroza mais uma vez elaborou e obteve 
aprovação de seu projeto de monitoria, que infelizmente não se concretizou por ausência de 
inscrições discentes; 

· Qualificação docente: duas docentes do DDI se titularam em nível de doutorado no ano de 
2013 e outras duas docentes do DDI estão realizando doutoramento; 

 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 

· Concurso para docentes: o concurso, com uma vaga destinada pela Congregação, tem 
previsão para sua realização em abril de 2014; 

 
Núcleo de Laboratórios – NULAB 

· Palestra de abertura e boas vindas aos novos alunos onde foi apresentado o Regulamento do 
Laboratório Acadêmico de Informática (LAI). 
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· Projeto de Monitoria Voluntária, para ampliação do horário atendimento do LAI, com 

participação de oito alunos voluntários ao longo do ano. 
· Realização de treinamento com alunos selecionados para o trabalho voluntário de monitoria 

do LAI. 
· Solução de problemas de hardware, software e de infraestrutura: Contabilizada apenas a 

partir de out/2013, com um total de 36 ocorrências, restando ao final do ano apenas uma 
ocorrência pendente, e com prazo médio para solução de três dias. 

 
 
2) ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
 
2.1) OBJETIVOS E METAS PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO 2013: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 

· Implantação do Curso de Especialização em Gestão e Tratamento de Acervos de Música: 
objetivo não alcançado; após a conclusão de todas as etapas administrativas, o Curso de 
Especialização em Gestão e Tratamento de Acervos de Música foi divulgado nacionalmente 
durante mais de 4 meses, entretanto não obteve a quantidade mínima de inscritos para 
viabilizar a sua realização. Foram avaliados os aspectos relacionados à carga horária de 
horas presenciais, custo de professores-orientadores e valor do investimento individual, no 
sentido de se propor outro modelo para sua realização em 2014; 

 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 

· Alcançar o conceito 5 do mestrado e doutorado; objetivo não alcançado; a análise crítica da 
não execução do objetivo não foi informada pela Coordenação do PPGCI, mesmo após 
reiteradas solicitações da Ditreção da Unidade; 

· Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais; objetivo alcançado; realizou 
disciplina optativa ICI A52 Produção, Circulação e Mediação da Informação, oferecida ao 
mestrado e ao doutorado, no molde vídeocoferência, tendo sido ministrada pela Profª. Drª. 
Fernanda Ribeiro, da Universidade do Porto – Portugal. Resumindo, no semestre 2013.1, 
teve como docentes convidados o Prof. Rafael Rocha, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, docente que ministrou a disciplina A61 – Políticas e tecnologias da 
informação. Este mesmo docente apresentou conferência de abertura do ano letivo de 2013 e 
a Profª Isa Freire, da Universidade Federal da Paraíba. participação do Prof. Edivaldo 
Machado Boaventura, apresentando o seminário Metodologia da pesquisa: um caminho 
percorrido; participação da Profª. Flávia Garcia Rosa, apresentando a palestra Repositórios 
Institucionais: realidade da Edufba; 

· Fortalecer e ampliar o número de projetos contemplando a internacionalização; objetivo 
alcançado; Recebeu como estudante de intercâmbio o doutorando da Universidade de Évora 
Nuno Miguel Epifânio. Recebeu a aluna Mylène Tanferri, por meio de protocolo de cotutela 
firmado entre a Ufba e a Universidade de Lausanne (Suíça), em maio 2013. 

· Incentivar a ampliação e melhor distribuição da produção qualificada dos docentes e 
discentes; objetivo alcançado; participação dos professores Maria Carolina Santos, 
Francisco Pedroza e Albano Oliveira, com apresentação de palestras sobre os caminhos 
percorridos em suas pesquisas de doutorado. 
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· Assegurar o bom desenvolvimento dos cursos de mestrado e doutorado em ciência da 

informação; objetivo alcançado; Comprovada a eficiência da implantação da nova estrutura 
curricular do Mestrado em sintonia com a estrutura do Doutorado, conforme projeto 
aprovado pela Capes. Estão sendo ofertadas, com êxito, as novas disciplinas no sistema 
Ufba. Os planejamentos acadêmicos foram elaborados, aprovados e implantados de modo 
equilibrado entre as duas linhas de pesquisa. Asseguraram-se os equipamentos das salas de 
aula necessários ao bom desenvolvimento das atividades de ensino. 

· Realizar o processo de avaliação para credenciamento e recredenciamento de docentes do 
PPGCI / Ufba; objetivo alcançado. 

 
2.2) OUTRAS AÇÕES, NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS: 
 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 

· Melhorias no que tange ao ensino e à produção científica: houve atualização de bibliografias 
e de metodologias do ensino de pós-graduação; 

· Ampliação do número de dissertações e teses orientadas por docentes do DDI e da 
participação em bancas examinadoras de dissertações, teses e em exames de qualificação em 
nível da pós-graduação; 

 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 

· Participação em cursos de especialização e em bancas examinadoras de dissertações e teses 
no ICI e em instituições parceiras; 

 
3) PROJETOS DE PESQUISA (APROVADOS PELA CONGREGAÇÃO): 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 

· Prospecção do Mercado de Trabalho para Arquivistas egressos do ICI/UFBA: O projeto foi 
desenvolvido no âmbito do Programa Permanecer, objetivando conhecer a colocação dos 
arquivistas egressos do ICI no mercado de trabalho, atendimento dos egressos às demandas 
de mercado, além de traçar o perfil da oferta de vagas de estágio para os estudantes de 
Arquivologia. A vertente da pesquisa relacionada ao perfil do estágio foi concluída, sendo 
apresentado um artigo contendo os resultados no IV Simpósio Baiano de Arquivologia. O 
mapeamento e indexação dos Termos de Estágio permitiu também a consolidação da 
implantação do Núcleo de Estágio (Nuest); 

 
Departamento de Documentação e Informação – DDI (inclui os projetos de docentes 
vinculados também ao PPGCI) 

· Foi ampliada a participação de docentes do DDI em projetos do Programa Permanecer e do 
Pibic / CNPq, Fapesb. O número de trabalhos de conclusão dos cursos de graduação do ICI 
orientadas por docentes do DDI também foi significativo. Também foi expressiva a 
participação de docentes do DDI em bancas examinadoras de monografias dos cursos de 
graduação. 

· Cultura e poder na política da memória: Arquivo Público do Estado da Bahia (como parte do 
projeto macro intitulado “Desenvolvimento da leitura e o ambiente cultural; difusão e 
mediação de saberes”); 
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· Sistemas e redes sociais como mecanismos de difusão de conhecimentos entre os serviços 

de atenção à saúde; 
· Mecanismos de difusão de conhecimentos gerenciais entre os sistemas e redes de atenção à 

saúde: gestão de documentos bases para a aprendizagem e inovação organizacional em 
hospitais; 

· Mediação da Informação em Bibliotecas Universitárias: desafios na busca de indicadores 
para o aperfeiçoamento de metodologias;  

· Glossário de representação da informação arquivística: projeto de pesquisa; 
· Bibliografia básica e complementar para o curso de graduação em Biblioteconomia: uma 

proposta: período 2012 a 2013; 
· Identidade bibliotecária: perfil dos egressos do curso de biblioteconomia – outubro 2012 – 

julho 2013; 
· Editoração e publicação de uma revista eletrônica: em pauta a ponto de acesso; 
· Difusão do conhecimento e apropriação de saberes: acesso e uso da informação na 

sociedade; 
· Competências infocomunicacionais: estudo em organizações da sociedade civil de salvador; 
· Os médicos e a cultura: estudo crítico e guia geral dos arquivos de médicos escritores, 

artistas e pensadores de Portugal e Bahia – Brasil (1808 / 2013); 
· Os médicos e a cultura em Portugal e Brasil: olhar(es) introspectivo e analítico sobre o 

“modo de ser e de estar” médico-cultural: pesquisa em acervos arquivísticos, bibliográficos 
e museológicos; 

· COMPONDO 2.0. 
 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais – DFPI (inclui os projetos de 
docentes vinculados também ao PPGCI) 

· Contribuição à Memória da Ditadura Militar a partir dos Arquivos Administrativos 
Acadêmicos do ICI; 

· Capacitação de Estudantes em Práticas de Gestão nos Arquivos do ICI; 
· Gestão nos Arquivos da Ditadura da UFBA; 
· Editoração de Revista Eletrônica; 
· Elaboração e Aprovação de Projeto de Pesquisa; 
· A Conversão Digital de Documentos Especiais de Acervos Públicos; 
· Campanha Nacional em Saúde/Iniciativa contra a Asma; 
· Desafios e Alternativas Digitais para a Salvaguarda e Difusão do Patrimônio Documental 

Arquivístico Audiovisual; 
· Memória do Arquivo Público da Bahia: 1890-1990; 
· Metodologia para Aperfeiçoamento da Transposição do Modelo Teórico de Avaliação de 

Biblioteca Universitária para o Instrumento Operacional – Banco de Informações Gerenciais 
(BIG); 

· Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos nas Organizações de Salvador 
 
 
4) PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE 
EXTENSÃO (APROVADOS PELA CONGREGAÇÃO): 
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4.1) OBJETIVOS E METAS PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO 2013: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 

· Realização da III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, a ser realizada 
entre os dias 16, 17 e 18 de outubro, em Salvador: objetivo alcançado; o Colegiado 
conduziu os trabalhos de organização da III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Arquivologia, realizada entre os dias 16, 17 e 18 de outubro, no Auditório do PAF III, em 
Ondina, com a participação de cerca de 150 professores, pesquisadores, estudantes de 
graduação e de pós-graduação de todo o Brasil; 

· Participação no projeto de extensão Folia Literária para incentivo à leitura, em parceria com 
os Colegiados de Secretariado e Biblioteconomia; objetivo não alcançado; Este projeto foi 
proposto em parceria com os cursos de Biblioteconomia e Secretariado, porém não se 
viabilizou devido à atipicidade dos semestres ministrados durante o ano de 2013, o que 
inviabilizou o planejamento de novas ações; 

 
Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação - COLBIBLI 

· Divulgação do Curso nas Escolas; objetivo não alcançado; A divulgação do curso foi 
executada, parcialmente, durante a Calourada (recepção no ICI). Quanto às escolas, não foi 
feito por parte do Colegiado, visto que estávamos no aguardo de uma ação conjunta do setor 
de avaliação de cursos da UFBA. Este colegiado chegou a participar de reuniões nesse 
sentido 

· Colaboração no Encontro Regional Norte e Nordeste de Estudantes de Biblioteconomia - 
EREBD 2013; objetivo alcançado;  

 
Diretoria 

· 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; objetivo em andamento; aguardando encaminhamentos da Câmara Técnica de 
Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Arquivos; 

· Realizar o XI CINFORM; objetivo alcançado; 
· Apoiar ações, no âmbito da parceria com a Avante – Educação e Mobilização Social e com 

a Rede EMredando Leituras, relativas ao Plano Municipal do Livro e da Leitura; objetivo 
alcançado; os componentes da Comissão instituída pela Congregação não tem tido 
condições de atuar com a devida eficácia e regularidade nestas ações, mas o ICI participou 
efetivamente das primeiras ações administrativas e políticas de planejamento; 

· Estimular servidores e setores em geral para participação no ACTA 2013; objetivo 
alcançado; 

 
Com sua participação em editais de organização de eventos de extensão, cursos e projetos 

sociais, o ICI atingiu o montante de R$ 634.134,60, utilizados nos próprios eventos contemplados 
nos editais, distribuídos da seguinte forma: 
 

ÓRGÃOS DE FOMENTO/APOIO 
EVENTO 

CAPES FAPESB CNPQ MEC 
(CAPITAL 

MEC 
(BOLSAS) 

TOTAL 
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E 

CUSTEIO) 
V CAN 20.000,00 13.700,00 10.000,00   43.700,00 

XI CINFORM 23.000,00 19.400,00 10.000,00   52.400,00 
I CIC SAÚDE 

BRASIL 
13.000,00  40.000,00   53.000,00 

III REPARQ 22.000,00 17.950,00 10.000,00   49.950,00 
SBA 2013   8.600,00   8.600,00 

PRADIME    174.000,00* 224.000,00 398.000,00 
SIS PPSUS  28.484,60    28.484,60 

       
TOTAL 78.000,00 79.534,60 78.600,00 174.000,00 224.000,00 R$ 634.134,60 

( * ) : O relatório da prestação de contas do PRADIME ainda está em gestação pelo NEAD, mas há indicações de que 
haverá devolução de parte dos recursos. 
 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 

· Participação em Edital para oferta do curso de Biblioteconomia EaD; objetivo alcançado; 
apesar de o parecer final não ter chegado às instituições participantes do Edital, o resultado 
final foi divulgado na página da CAPES, quando soubemos que a instituição aprovada foi a 
UFRJ. No entanto, a experiência adquirida pelao NEAD nesta ação foi extremamene 
valiosa; 

· Participação de evento promovido pelo CONARQ; objetivo alcançado; participação em 
seminário nacional promovido do Conselho Nacional de Arquivos, no Rio de Janeiro, em 
sessão reservada à educação e à capacitação à distância;  

· Acompanhamento da execução da Capacitação Básica em Arquivologia promovido pelo 
CONARQ; objetivo em andamento; aguardando novos encaminhamentos da Coordenação 
da Câmara Técnica da Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional de 
Arquivos. 

 
Núcleo Interdisciplinar de Extensão – NEXT 

O Núcleo Interdisciplinar de Extensão (NEXT) esteve sob a coordenação de Prof. Albano 
Souza Oliveira até junho de 2013. A partir de julho, assumiu a professora Maria Isabel de Jesus 
Sousa Barreira, que nesta função exerce a representação do ICI no Conselho Acadêmico de 
pesquisa e Extensão - CAPEX, ocupando, por este motivo, assento na Congregação da Unidade. 
Abaixo relatamos as ações mais gerais. Na seção 4.2 estão listados os projetos aprovados pela 
Congregação executados ao longo de 2013. 

 
· Acompanhar as discussões para regularização da Empresa Junior de Arquivologia na 

CAPEX; objetivo em andamento; a UFBA ainda está debatendo o assunto; 
· Dar início, após a liberação dos recursos pelas instâncias ministerial e da UFBA, à execução 

do programa em andamento com a Academia de Letras Jurídicas da Bahia, no âmbito do 
Edital PROEXT-MEC-SESu 2012-2013; objetivo não alcançado; após uma aprovação 
inicial integral do programa, pelo MEC, fomos preteridos por outras propostas que entraram 
com recurso contra as suas não aprovações iniciais, e assim perdemos o acesso aos recursos, 
ficando apenas com a aprovação pelo mérito. A proposta poderá ser submetida em um 
próximo edital. 
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· Concluir execução do projeto em andamento com a Academia Baiana de Educação, no 

âmbito do Edital PROEXT-MEC-SESu 2011-2012; objetivo em andamento; dificuldades 
administrativas, inclusive junto ao MEC para alteração de senha de acesso ao sistema de 
enmissão de relatórios, têm adiado a esperada conclusão formal deste projeto. Por outro 
lado, a proposta e a parceria manterão continuidade até que se alcance, de fato, os aspectos 
que ainda não puderam ser finalizados no período formal de execução da proposta. 

· Realizar o curso de Especialização em Tecnologia e Inovação; objetivo alcançado; 
destinado à capacitação dos servidores da UFBA, o curso foi concluído com êxito, após a 
apresentação da monografia de conclusão de curso de 23 alunos regularmente matriculados. 

· Organização do espaço físico destinado a coordenação; objetivo em andamento; com o 
apoio da Diretoria da Unidade, o espaço vem sendo equipado com mobiliário e computador, 
aguardando, ainda, a aquisição de mapotecas pela PROPLAN. 

· Retomada na construção da minuta do Regulamento do NEXT; objetivo em andamento; 
aguardando a aprovação do Regimento Interno da Unidade pelo Consuni, desde 14 de julho 
de 2010 

· Mapeamento detalhado das atividades atualmente desenvolvidas; objetivo alcançado; o 
SIATEX, com o constante lançamento das atividades no sistema, é o sistema que nos 
permitre ese mapeamento, eliminando a necessidade de um amapeamento, já que a consulta 
à base de dados nos fornece os dados que precisarmos.  

· Apoio às iniciativas extensionistas do ICI; objetivo alcançado; todas as atividades do ICI na 
esfera da extensão são aprovadas em Congregação e contam com o apoio do NEXT 

· Ampliação dos convênios e parcerias com a comunidade acadêmica e externa à UFBA; 
objetivo alcançado; 

· Formalização das atividades extensionistas no Siatex; objetivo alcançado; todas as 
atividades aprovadas pela Congregação vêm sendo lançadas no sistema; 

· Proposta SIATEX: 5478 - III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia; 
Proponente: Aurora Leonor Freixo; Data de Aprovação da Proposta: 07/07/2011; objetivo 
alcançado; 

· Proposta SIATEX: 5760 - XI CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em 
Informação; Proponente: Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira; Data de Aprovação da 
Proposta: 14/09/2012; objetivo alcançado; 

· Proposta SIATEX: 5280 - I Seminário sobre Conhecimento, Inovação e Comunicação em 
Serviços de Saúde - I CIC SAÚDE BRASIL 2013; Proponente: Francisco Jose Aragão 
Pedroza Cunha; Data de Aprovação da Proposta: 14/09/2012; objetivo alcançado; 

· Proposta SIATEX: 5155 - I Oficina de Ferramentas de Comunicação Científica; Proponente: 
Nidia Maria Lienert Lubisco; Data de Aprovação da Proposta: 12/12/2012; objetivo 
alcançado; 

· Proposta SIATEX: 5240 - Diálogos Contemporâneos; Proponente: Alzira Queiroz Gondim 
Tude de Sá; Data de Aprovação da Proposta: 14/12/2012; objetivo não alcançado; 

 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 

· Realizar o III Seminário de Pesquisa do PPGCI-UFBA: Integrando graduação e pós-
graduação; objetivo alcançado; a publicação dos anais será editada pela Edufba, com 
previsão de ser lançada em 2014. 

· Implementar projetos voltados à inserção social; objetivo alcançado; A doutoranda Elieny 
do Nascimento Silva, que desenvolve projeto de tese intitulado “Responsabilidade social da 
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Ciência da Informação na extensão universitária”, vem representando o PPGCI / Ufba no 
ciclo de seminários desenvolvidos pela PROEXT / Ufba “Extensão – A bola da vez” 

· Incentivar a ampliação e melhor distribuição da produção qualificada dos docentes e 
discentes; objetivo alcançado; participação dos professores Maria Carolina Santos, 
Francisco Pedroza e Albano Oliveira, com apresentação de palestras sobre os caminhos 
percorridos em suas pesquisas de doutorado. 

· Incentivar projetos de extensão; objetivo alcançado; vários docentes e discentes do PPGCI 
atuam em projetos de extensão, ligados às suas instituições de vinculação atual ou aos 
setores do ICI nos quais estão diretamente lotados; 

 
4.2) OUTRAS AÇÕES, NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 

· Organização do acervo da Central de Atendimento da Faculdade de Odontologia: O 
Colegiado, através de sua Coordenadora, continuou prestando assessoramento técnico 
regular à Faculdade de Odontologia, através da supervisão dos estudantes de Arquivologia, 
bolsistas do Programa Permanecer, Programa de Ações Institucionais e Proufba alocados ao 
Projeto de Organização dos Prontuários Odontológicos da Central de Atendimento a 
Pacientes (CAP-Foufba). Uma das bolsistas apresentou uma comunicação de pesquisa sobre 
o modelo implantado no I CIC Saúde 

 
Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação - COLBIBLI 

· Como melhorar a visibilidade do curso perante os vestibulandos: Foi realizada uma reunião 
extensiva do Colegiado de Biblioteconomia e Documentação, no dia 27 de novembro de 
2013, com participação do público externo, visto que, no último vestibular, só houve o 
ingresso de 13 alunos, contra uma oferta de 60 vagas. A reunião visou analisar, discutir e 
estabelecer ações a serem conduzidas para promover a dita visibilidade. 

 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 

· Organização da III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia; 
· I Seminário Nacional sobre Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde; 
· Especialização em Tecnologia, Inovação e Organização do Conhecimento; 
· Núcleo de Disseminação do Conhecimento – Projeto Alerta; 
· Colaboração na organização de eventos: docentes do DDI estiveram envolvidos em 2013 na 

organização e coordenação da comissão científica do Encontro Regional Norte e Nordeste 
de Estudantes de Biblioteconomia (EREBD), como também participaram como membros 
avaliadores da comissão científica desse evento; 

· Aprovação de financiamento e apoio de eventos científicos para docentes do DDI; 
· Participação de docentes em comissões de eventos científicos nacionais e internacionais; 
 

Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 
· Participação de docentes na Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos 

(CTCRH-CONARQ); 
· Curso de Extensão GED; 
· Democracia Latina; 
· Especialização em Gestão de Processos Universitários; 
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· Organização do Acervo Documental do Professor Romano Galeffi; 
· Digitalização de Acervo Fotográfico ICI/UFBA; 
· Semiótica da Informação Visual e Pedagogia: O Design na Produção de Ferramentas para o 

Ensino de Crianças e Adolescentes Surdos; 
· Participação dos docentes em eventos extensionistas: promovidos pelo IBICT, PPGCI, 

Arquivo Nacional, AABA e pela PROEXT-UFBA, bem como a inserção na ACTA 2013, 
no ENANCIB 2013, no ENECULT, na rede Cariniana, REPARQ e CTCM. 

 
Diretoria 

· Palestra promovida pela Diretoria da Unidade: Preservação de objetos digitais, realizada em 
16/07/2013, por Luis Sayão (CNEN); 

· Palestra promovida pela Diretoria da Unidade: História do Papel, realizada em 02/12/2013, 
por Antonio Gonçalves da Silva (Arquivo Nacional); 

· Palestra promovida pela Diretoria da Unidade: Fabricação de Papel Moderno, realizada em 
02/12/2013, por Antonio Gonçalves da Silva (Arquivo Nacional); 

· Seminário promovido pelo Instituto Cultural Brasil-Alemanha, em parceria com a Diretoria 
do ICI: O espaço da Biblioteca no mundo digital realizado dia 15/07/2013 – Auditório de 
PAF III –UFBA;  

· Seminário promovido pelo Instituto Cultural Brasil-Alemanha, em parceria com a Diretoria 
do ICI: O futuro das bibliotecas escolares: desafios e perspectivas – Auditório do Goethe-
Institut. 

 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 

· PACC 2012 – Plano Atual de Capacitação Continuada – Universidade Aberta do Brasil 
(UAB - UFBA): Participação na formação continuada de coordenadores, docentes, tutores, 
profissionais multidisciplinares e técnicos envolvidos em projetos/cursos no âmbito do 
Sistema UAB, visando fomentar o uso das TIC na UFBA e ampliar o número de pessoal 
qualificado para trabalhar em atividades relacionadas às práticas de EAD. Os cursos 
previstos são: 

o Curso Moodle para professores: a educação online na UFBA. Vagas: 200 
o Design Educacional. Vagas: 200 
o Tutoria em EAD. Vagas: 200 
o Gestão em EAD. Vagas: 200 

· Projeto para Desenvolvimento de Material Didático e de Apoio ao Curso de 
Biblioteconomia na Modalidade a Distância – CAPES/CNPQ: Participação no 
desenvolvimento de materiais didáticos de apoio ao curso de Bacharelado em 
Biblioteconomia na modalidade a distância, considerando o staff e experiência em EaD que 
a UFBA já possui, aliados àqueles adquiridos durante os últimos anos em que o curso de 
Biblioteconomia na modalidade presencial foi realizado na UFBA. 

· Curso de Extensão PRADIME: Curso destinado aos Dirigentes Municipais de Educação e 
Técnicos das Secretarias de Educação dos estados de Alagoas, Sergipe e Maranhão para 
tratar de questões essenciais a gestão da educação publica nos municípios, tais como: 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Materialidade e Materialização.  

 
Núcleo Interdisciplinar de Extensão – NEXT 
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· Proposta SIATEX: 6154 - Elaboração de artigos científicos; Proponente: Rubens Ribeiro 

Gonçalves da Silva; Data de Aprovação da Proposta: 19/09/2013; 
· Proposta SIATEX: 5558 - Como Falar em Público: Apresentação de Seminários 

Acadêmicos; Proponente: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva; Data de Aprovação da 
Proposta SIATEX: 17/04/2013; 

· Proposta SIATEX: 5899 - PRADIME-EaD; Proponente: Maria Carolina Santos de Souza; 
Data de Aprovação da Proposta: 17/07/2013; 

· Proposta SIATEX: 5646 - IV Simpósio Baiano de Arquivologia; Proponente: Jussara 
Borges de Lima; Data de Aprovação da Proposta: 11/06/2013; 

 
Com relação à Parede Galeria: 
 

· “Expressão 4”, com esculturas de alunos da Escola de Belas Artes da UFBA, sob a 
orientação do prof. Paulo Guinho, em janeiro de 2013; curadoria de prof. Albano Oliveira; 

· Com a saída de prof. Albano Oliveria do NEXT, tendo também a necessidade de 
interromper sua atividade como curador da galeria, a Curadoria da Parede Galeria, ação 
extensionista permanente, passou à responsabilidade do Diretório Acadêmico do Curso de 
Arquivologia (DA-ARQ), numa experiência inédita, proposta pela Diretoria da Unidade e 
aprovada por unanimidade pela Congregação, tendo como curador Daniel Marins. A 
exposição realizada sob a curadoria do DA-ARQ em 2013 intitulou-se “Poéticas do 
Reencontro”, com Curadoria de Graça Ramos e Daniel Marins e Coordenação de Cristina 
Damasceno e Paulo Guinho. 

 
 
5) CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS, INCLUINDO INTERCÂMBIOS DE 
NATUREZA ACADÊMICA: 
 
Diretoria 

· Estabelecer Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação existente entre a UFBA e a 
Universidad Carlos III de Madrid (Espanha); objetivo em andamento; a vice-diretora do 
ICI está realizando estágio pós-doutoral na Espanha e levando adiante encaminhamentos 
administrativos com a UC3M para o aditivo específico com o ICI; 

· Estabelecer acordo de cooperação com a Universidad de Murcia (Espanha); objetivo em 
andamento; a vice-diretora do ICI está realizando estágio pós-doutoral na Espanha e 
levando adiante encaminhamentos administrativos com a UM para o aditivo específico com 
o ICI; 

· Renovar acordo de cooperação com a Universidad de Salamanca (Espanha); objetivo em 
andamento; a vice-diretora do ICI está realizando estágio pós-doutoral na Espanha e 
levando adiante encaminhamentos administrativos para a renovação do acordo de 
cooperação, vencido em 2010, entre UFBA e UM, com aditivo específico para o ICI; 

· Estabelecer acordos de cooperação com a Université de Lyon III (França); objetivo adiado; 
· Estabelecer acordos de cooperação com o Centro de Pesquisa e Documentação da História 

Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio Vargas; objetivo em andamento; contatos 
pessoais e visitas técnicas já foram realizadas para os encaminhamentios formais em breve, 
com previsão de abril/maio de 2014; 
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· Estabelecer acordos de cooperação com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO); objetivo em andamento; contatos pessoais e visitas técnicas serão agendadas 
para os encaminhamentios formais iniciais, com previsão de maio/junho de 2014; 

· Estabelecer acordo de cooperação com a Academia Baiana de Educação; objetivo em 
andamento; a ABE está reunindo a documentação necessária para o estabelecimento do 
acordo; 

· Dar prosseguimento ao estabelecimento do Plano de Trabalho para intercâmbio de 
estudantes e docentes no âmbito do acordo de cooperação existentre entre a UFBA e a 
Universidade de Coimbra; objetivo em andamento; os encaminhamentios formais da 
documentação necessária já está sendo providenciado, com previsão de março/abril de 2014; 

 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 

· Parcerias com o Ministério de Educação e Comunicação para realização do PRADIME e, 
por extensão, com a Escola de Administração da UFBA, Universidade do Estado da Bahia e 
Instituto Federal da Bahia. 

 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 

· Acordos firmados com a UFRGS, UFPB, UFMG e Universidade do Porto (Portugal), para 
oferta de disciplinas com docentes convidados.  

· Firmadas parcerias também com a Universidade de Lausanne (Suíça), Universidade do 
Porto (Portugal), e Universidade de Évora (Portugal) para a realização de eventos 
internacionais e acolhimento de alunos estrangeiros.  

· Estágio pós-doutoral da Profª Nídia Lubisco na Universidade Carlos III (Espanha);  
· Doutoramento sanduíche de Giovanna Guedes na Universidade da Calábria (Itália) 
· Acordo firmado para a realização do doutoramento sanduíche de Martha Suzana Cabral 

Nunes na Université Paul Sabatier, Toulouse III – Paris – França, com início previsto para 
fevereiro/2014 e término em julho/2014.  

· Estão sendo firmadas parcerias junto à Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em 
Mediações e Usos Sociais de Saberes e Informação (Rede Mussi), ao III Colóquio 
Internacional A Medicina na Era da Informação (Medinfor), mantendo o protocolo assinado 
em 2008 entre o PPGCI / Ufba, ICI / Ufba, Faculdade de Medicina / Ufba e Universidade do 
Porto – Portugal. 

· Acesso a bolsas de mestrado e de doutorado provenientes do Programa Grupo Coimbra, 
intercâmbio estabelecido pelo PROPG / Ufba com a Organização dos Estados Americanos 
(OEA).  

· Participação no Programa PAEC, selecionando candidatos com bolsa ao mestrando, 
oriundos da África.  

· Contatos desenvolvidos junto ao Instituto de Letras, à Faculdade de Medicina da Ufba e à 
Faculdade de Direito da Ufba, para a consecução de projetos acadêmicos, científicos, 
tecnológicos e de inovação. 

 
 
6) QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS 
PRESTADOS AO PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS (TIPO DE 
SERVIÇO, Nº DE ATENDIMENTOS, ETC.): 
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PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 

Gerência Administrativa e Financeira 
Acompanhamento e controle dos serviços de limpeza e vigilância 

Apoio à realização de eventos de extensão (EREBD, ParedeGaleria, CINFORM) 
Apoio à recepção de calouros (Calourosa e Calourada) 

Apoio ao Núcleo de Estágio 
Apoio ao projeto PRADIME 

Apoio e participação em atividades de normalização do ICI e da UFBA (REGPG) 
Atendimento a Diretoria e vice-Diretoria 

Atendimento aos discentes 
Atendimento aos docentes 

Atendimento aos técnicos administrativos 
Certificados de eventos 

Controle de freqüência dos servidores 
Controle de salas 

Controle de acesso de veículos ao ICI (selo para veículos de servidores) 
Elaboração da tabela do recesso para festas de final de ano 

Elaboração do edital para eleição do representante técnico-administrativo para o biênio 2013/2015 
Elaboração do formulário de ocorrências (justificar faltas e atrasos dos servidores do ICI) 

Elaboração do questionário de satisfação dos usuários dos serviços da GERAF 
Elaboração e distribuição do crachá de identificação do ICI 

Emissão de passagens e diárias no sistema SCDP 
Manutenção da Unidade através do sistema SIPAC 

Participação em comissões de estágio probatório de servidor 
Participação na Comissão de Acompanhamento de Obras 

Participação na comissão para proceder inventário de bens móveis 
Programação de férias no sistema SIAPE 

Programas de disciplinas e Histórico Escolar (currículo antigo) 
Representação da Unidade na PROAD, no Setor de Eventos 

Representação do ICI na Coordenação de Meio Ambiente/Coleta Seletiva 
Representação na Comissão Permanente de Arquivos da UFBA 

Representação na Congregação (titular e suplente) 
Representação na PRODEP (titular e suplente) 

Representantes para registro no Sistema de Registro de Ocorrências de segurança – SRO 
Secretariado nas solenidades de colação de grau dos cursos do ICI 

  
Colegiado do Curso de Graduação em Arquivologia 

Orientação acadêmica aos discentes relativa ao 
cumprimento da matriz curricular e atividades 
complementares. 

Orientação sobre competências e habilidades 
exigidas no curso de Arquivologia, a fim de 
subsidiar a seleção de profissionais. 

Orientação aos discentes sobre transferência interna e 
externa, e seleção para vagas residuais. 

Informações sobre o curso (formas de ingresso, 
atividades profissionais, campo de atuação etc.). 

Informações sobre mobilidade acadêmica. 
Divulgação aos discentes de ofertas de vagas de 
estágio, emprego e concursos. 
Orientação aos discentes sobre oportunidades de  
estágio. 
Orientação aos docentes sobre análise de processos de 
horas complementares. 
Manutenção da página 
<https://blog.ufba.br/ici/cursos/> com atualização das 
informações relacionadas ao curso de Arquivologia. 

Apoio à seleção de profissionais 
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Avaliação curricular para fins de emissão de atestados 
(semestralidade, percentual de conclusão, 
confirmação de frequência etc.) 

Colegiado do Curso de Graduação em Biblioteconomia e Documentação  

Orientação acadêmica para cursar disciplinas internas 
e externas e atividades complementares. 

Orientação sobre atividades técnicas do curso de 
Biblioteconomia, principalmente referente à escolha 
de Profissionais. 

Orientação legal quanto ao exercício da profissão. 
Informações sobre o curso (vestibular, atividades 
profissionais, campo de atuação). 

Informações sobre transferência interna e externa. 
Informações sobre transferência externa e vagas 
residuais (portador de diploma). 

Informações sobre mobilidade acadêmica. Informações sobre mobilidade acadêmica 

Informações sobre intercâmbio no exterior. 
Orientações para estágio (escolha de discente por 
demanda de trabalho; carga horária e 
semestralidade). 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Informações acadêmicas referentes aos cursos de mestrado e doutorado em ciência da informação. 

Atendimento contínuo, em turnos ininterruptos, das 8 horas às 19 horas 
Compras de passagens e pedido de diárias para docentes e discentes. 

Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais 
Atendimento aos docentes que envolvem a 
constituição de processos, licenças e contratações 

Redação de ofícios e portarias 

Atendimento de caráter eventual (pedido de disciplina por 
parte de outra Unidade, pedido de orientação para 
organizar bibliotecas) 
 

Elaboração de pautas para a realização de reuniões e 
editais para concursos 
Emissão de certificados e atas 
Impressão de cadernetas 

Informações acerca da legislação e intermediação nas 
relações dos docentes com as diversas instâncias da 
unidade e da universidade 
Atividades relativas ao Planejamento Acadêmico e 
inserção desses dados no SIAC 

Orientação a candidatos às vagas para professor 
temporário ou efetivo 

Departamento de Documentação e Informação 
Emissão de pareceres em processos encaminhados 
pela comunidade interna 

Emissão de pareceres em processos encaminhados 
pela comunidade interna 

Atendimento às demandas discentes Oferta de eventos de extensão 
Atendimento às demandas docentes Atendimento às demandas de outras unidades da 

UFBA 
Atendimento às demandas de outros departamentos Consultas às normas da UFBA e legislação federal 

para orientação a candidatos a vagas de professor 
efetivo, substituto ou temporário 

Planejamento acadêmico a cada semestre letivo Elaboração e divulgação de editais de concursos 
públicos para seleção de docentes 

Formação, abertura e acompanhamento de processos 
docentes (progressão, estágios probatórios, 
afastamentos temporários; afastamentos para 
qualificação; afastamentos de saúde; licenças, 
contratação, etc.) 
Emissão de portarias 
Elaboração de pautas, agendamento e realização de 
reuniões plenárias (elaboração de pautas, emissão de 
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convocações, elaboração e exposição das atas para 
exame e aprovação pelos docentes) 
Consultas às normas da UFBA e legislação federal 
para orientação a docentes, discentes 
Contatos com a SUPAC, CPPD, Reitoria, Pró-
Reitorias, SPE, SMURB e outras instâncias da UFBA 
sobre trâmites acadêmicos e administrativos para 
orientação das atividades do DDI e orientações aos 
docentes 
Conferência de documentações para formação de 
processos 
Programação do uso das salas para realização das 
aulas das disciplinas 
Emissão e distribuição das cadernetas aos professores 
Elaboração de relatórios para encaminhamento à 
Diretoria do ICI 
Nota: Estas atividades desenvolvidas pelo DDI, entre outras, não são mensuradas, portanto, não é possível 
informar o volume quantitativo de cada um desses serviços/atendimentos prestados. 

Revista PontodeAcesso 
Divulgação de artigos de cunho científico 

Núcleo de Estágio 
Orientação sobre legislação de estágio. 

Divulgação de oportunidades de estágio. 
Implementação da verificação das documentações, junto a UFBA das empresas conveniadas e ao Sistema de 

Gerenciamento de Bolsas de Iniciação (SISBIC). 
Atendimento aos alunos de Arquivologia (Termo de compromisso: 64, Aditivo: 38) e de Biblioteconomia e 

Documentação (Termo de compromisso: 43, Aditivo: 15). Nesse item não estão computados os atendimentos 
de rescisão de contrato; entrega de relatório; dúvidas sobre a lei de estágio; retificação dos termos de 

compromisso e aditivo quando chegam com dados incorretos. 
Contato com agências intermediárias para soluções de questões referentes a contratos de estágios. 

Núcleo de Laboratórios Acadêmicos 
Atendimento ao público das 9 às 21h, de segunda a sexta, 

com média de 20 usuários por turno (matutino, vespertino e noturno). 
Manutenção de hardware, software e infraestrutura 

Núcleo Interdisciplinar de Extensão 
Exposições na Parede Galeria 

Colaborar com a comunidade interna quanto ao preenchimento do Siatex 
Organizar junto aos discentes ações voltadas à extensão 

Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância 
Participação em Editais direcionados para EAD e 
elaboração de projetos 

Atendimento por telefone: Esclarecimento de 
dúvidas e divulgação das datas dos encontros 
presenciais do PRADIME. Mais de 500 contatos 
feitos e uma média de 200 efetivados com sucesso 

Divulgação de Informações sobre EAD Atendimento por correio eletrônico: Envio de 
mensagens para informar dados de acesso ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), datas 
dos encontros presenciais, informações gerais sobre 
as inscrições e certificados do curso. Mais de 1000 
mensagens trocadas desde abril de 2013 a novembro 
de 2013. 

 Atendimento presencial: Esclarecimento de dúvidas 
e recebimento de documentação de professores e 
cursistas durante a realização de reuniões 
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pedagógicas e encontros presenciais. Ocorreram  
encontros presenciais e  reuniões pedagógicas. 

 Atendimento pelo AVA : Acompanhamento 
periódico para esclarecimento de dúvidas e 
divulgação de avisos. Não contabilizado. 

 Atendimento pelo Facebook: Informes sobre o 
curso. Não contabilizado. 

PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
 
 
7) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES (EVENTOS, PRÊMIOS, 
ETC):  
 
7.1) OBJETIVOS E METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO ICI 2013: 
 
Diretoria 

· Avançar na criação de planilhas eletrônicas de RIT, RAT, PIT, PAT; objetivo em 
andamento; parceria com a Coordenação do Núcleo de Laborástórios do ICI; 

· Prosseguir nas gestões juntos à SUMAI para a finalização da construção da casa de energia 
do ICI; objetivo alcançado; agurdando apenas a COELBA cumprir sua ação final de 
transferência de energia para a estação já finalizada; 

· 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; objetivo em 
andamento; previsão de conclusão em fevereiro/março de 2014; 

· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do Canela, de novas 
linhas telefônicas; objetivo não alcançado; a rede UFBA de telefonia já não suporta, para o 
prédio do ICI, novas linhas e nem mesmo novas extensões (compartilçhamwento de .linhas); 

· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do Canela, de mais  
pontos de rede; objetivo alcançado; 

· Instalar aparelhos de ar-condicionado no ICI-Federação; objetivo em andamento; previsão 
de conclusão em fevereiro/março de 2014; 

· 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; objetivo em andamento; novos servidores 
ingressaram na Unidade, como reposição por aposentadorias, exonerações, permutas, mas, 
segundo a PRODEP, haverá dificuldade para repor novos servidores concursados, por 
escassez e oferta de códigos de vagas pelo Governo; ampliando o problema, a Congregação 
do ICI deliberou por autorizar, sem a concordância da Diretoria da Unidade, que uma 
servidora fosse transferida para outra Unidade da UFBA sem reposição de novo servidor 
para sua vaga no ICI; 

· Dar continuidade à busca da melhoria das condições de trabalho; objetivo em andamento; 
especialmente com a saturação do espaço disponível na Unidade, torna-se muito difícil 
encontrar meios para a execução deste objetivo, mas vimos atuando especialmente para 
melhorar mobiliário e equipamento de informática, bem como climatização, nos prédios do  
Canela e da Federação; 
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· Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do ICI (projeto de profa. Lídia 

Toutain); objetivo em andamento; a equipe da Coordenação de Documentação da PROAD 
interrompeu momentaneamente a atividade, em dezembro de 2013, para que se fizessem 
reparos nos banheiros do andar térreo da Federação e para que fossem instalado os aparelhos 
de ar condicionado; a previsão de retomada das atividades é de fevereiro/março de 2014; 

· Dar prosseguimento à atualização de todos os Regulamentos e Regimentos da Unidade em 
decorrência do novo Estatuto e do novo Regimento Geral da UFBA; objetivo em 
andamento; aguardando a aprovação do Regimento Interno do ICI pelo Consuni, desde 14 
de julho de 2010. 

 
Gerência Administrativa e Financeira – GERAF 

· Implementar  o planejamento da Diretoria para 2013; objetivo alcançado; 
· Acompanhamento e controle dos serviços de Limpeza e Vigilância; objetivo alcançado; 
· Controle da Freqüência dos servidores; objetivo alcançado; 
· Incentivar os Servidores a participarem de cursos de treinamento, visando ao aprimoramento 

dos serviços; objetivo alcançado; 
· Apoio aos órgãos setoriais da Unidade; objetivo alcançado; 
· Manutenção da Unidade: iluminação; rede hidráulica, telefônica e lógica; objetivo 

alcançado; 
· Supervisão e controle do depósito de material, na liberação do material de expediente,       

informática e de higiene; objetivo alcançado; 
· Acompanhamento da destinação e aquisição de equipamento permanente pela PROPLAN à 

Unidade; objetivo alcançado; ver ANEXO 1 
· Implementação, aquisição e acompanhamento da destinação dematerail de consumo para a 

Unidade; objetivo alcançado; ver ANEXO 2 
· Concurso Público – Recebimento de inscrições e organização do concurso em acordo com a 

legislação da UFBA; objetivo alcançado; 
 
Revista PontodeAcesso - RPA 

· Atualizar a apresentação gráfica da Revista PontodeAcesso; objetivo em andamento; 
estamos deswenvolvendo um novo lay-out em parceria com a Escola de Belas Artes; 

· Ampliar os indexadores e a divulgação da Revista PontodeAcesso; objetivo em andamento; 
um dos nossos editores está com a responsabilidade de pesquisar sobre as bases de dados no 
sentidos de incluir a revista e assim melhorar a sua classificação; 

· Certificação das avaliações; objetivo alcançado; a revista passou a publicar em cada número 
editado a relação dos avaliadores dos artigos referentes ao número publicado, o que certifica 
a sua participação; 

· Reavaliação da Conselho Editorial; objetivo em andamento; estamos levantando nomes 
para efetivar o convite 

· Manutenção da periodicidade em dia por ser um dos critérios que pesa na avaliação de 
periodicos; objetivo alcançado; a periodicidade foi mantida; foram   publicados  três 
números da revista, sendo um deles um número especial cujos editores foram da 
Universidade Federal Fluminense e da Universidade de Coimbra; 

· Participação dos editores em eventos da área; objetivo alcançado; os editores da revista 
participaram de eventos da área, tais como o ENANCIB, o CINFORM, a REPARQ; 
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· Ampliação dos recursos humanos  e estrutura logistica (equipamentos e sala)  que 

viabilizem a execução das atividades a serem desenvolvidas; objetivo parcialmente 
alcançado; dois estagiarios foram contratados, via projeto do Cnpq, e mais um editor passou 
a fazer parte da equipe de editores executivos, exercendo a atividade de normalizador; 
quanto à sala destinada à revista, parte do mobiliário já está disponivel, apenas aguardando a 
finalização da instalação do ar-condicionado para poder ser ocupada; 

· Publicação, em abril,  do número especial, v.7, n.1, sobre Representação da Informação, 
com a colaboração da Universidade de Coimbra e da Universidade Federal Fluminense; 
objetivo alcançado. 

 
7.2) OUTRAS AÇÕES, NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS: 
 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 

· Em 1023 docentes do DDI foram pareceristas e colaboradores ad hoc de periódicos 
científicos da área e de agências de fomento à pesquisa como CAPES, CNPq, FAPESB, etc. 
Também do PIBIC, sendo uma docente vice-líder do Subcomitê PIBIC das Ciências Sociais 
Aplicadas 

 
Diretoria 

· Pintura do carro na cor branca padrão da UFBA, revisão do motor, troca de quatro pneus; 
· Instalação de novos coletores seletivos; 

 
Núcleo de Laboratórios – NULAB 

· Criação e implantação, em outubro/2013, de um sistema em Excel para registro e 
acompanhamento de ocorrências do Laboratório Acadêmico de Informática (LAI), sejam 
elas relativas a problemas de hardware, software ou infraestrutura, como geração de gráficos 
mensais, como resumos por situação (pendente, resolvida, fechada sem solução), resumo por 
tipo de ocorrência, entre outros. 

· Por medida de segurança, a partir de dezembro de 2013, passou-se a registrar a freqüência 
diária de usuários do LAI. 

· Implantação do software CmapTools nos computadores do LAI, com a colaboração da STI, 
para as aulas práticas de Tecnologia da Informação. 

 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 

· Participação, a convite da PRODEP-CDH, na equipe de consultores do curso de Produção 
de Audiovisuais a Distância. Público Alvo: Servidores técnico-administrativos da UFBA. 

 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 

· Participação no XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib), 
com reuniões e apresentações de trabalho em diversos grupos de trabalho.  

· Participação de docentes e discentes no SEMPPG e na Acta 13, promoção da PROPG / 
Ufba.  

· Participação de docentes do PPGCI / Ufba na comissão para a seleção da melhor tese de 
doutorado de 2013 ao prêmio Ancib.  

· Participação de docente do PPGCI / Ufba na secretaria da Ancib e coordenação das 
comissões de teses e dissertações do Prêmio Ancib 2012 e 2013.  
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· Participação de docente do PPGCI / Ufba como consultora da comissão da Capes que 

avaliou as propostas aprovadas para a criação de novos cursos de doutorado e mestrado 
acadêmico em ciência da informação e universidades do Brasil.  

· Reuniões da coordenadora e do representante da Secretaria do PPGCI / UFba no Fórum de 
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação filiados à Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Ciência da Informação (Ancib) e Coordenadores de GTs da Ancib com 
as representantes da área do conhecimento Ciências Sociais Aplicadas I (Comunicação, 
Ciência da Informação e Museologia) da Capes.  

· Reuniões internacionais da coordenadora do PPGCI / Ufba: 1 – Universidade do Porto; 2 - 
Universidade de Lausanne.  

 
7.3) PRÊMIOS: 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 

· Guia do Estudante: O curso de graduação em Arquivologia continua figurando na 
publicação denominada Guia do Estudante, mantendo-se no segmento de Melhores 
Universidades 2013. Neste ano de 2013 o curso recebeu 5 estrelas, estando entre os sete 
cursos da UFBA (entre 54 avaliados) contemplados com essa pontuação. 

 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 

· Prêmio de melhor trabalho apresentado do GT1 do Encontro Nacional de Pesquisa em 
Ciência da Informação (ENANCIB) de 2013; 

 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 

· Aprovação de docente em Concurso Internacional como investigador para pós-doc na 
Universidade de Coimbra 

· Aprovação de docente em Concurso Público para tecnologista do IBICT; 
· Prêmio de melhor trabalho apresentado do GT6 do Encontro Nacional de Pesquisa em 

Ciência da Informação (ENANCIB) de 2013; 
· Docente com maior número de acesso a suas publicações no Repositório Institucional da 

UFBA 
 
 
8) OBJETIVOS E METAS PARA O PRÓXIMO ANO (PLANO ANUAL DE TRABALHO – 
PAT 2014): 
 
Colegiado do Curso de Arquivologia - COLARQ 

· Havendo indefinição na escolha do novo Coordenador, desde o mês de outubro até o final 
do ano de 2013, não houve reunião da plenária para estabelecimento de metas para 2014. 

 
Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação - COLBIBLI 

· Atualizar cadastro dos alunos, no sistema SIAC; 
· Estabelecer e implementar ações que promovam a visibilidade do Curso de Biblioteconomia 

e documentação; 
· Atender as recomendações feitas pela Secretaria Geral a respeito do novo currículo do Curso 

de Biblioteconomia; 
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· Organizar o arquivo do Colegiado; 

 
Departamento de Documentação e Informação - DDI 

· Dar continuidade ao aperfeiçoamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
realizadas pelos docentes, buscando a sua expansão e o alcance cada vez maior de resultados 
de excelência; 

· Estimular os docentes, e apoiá-los, na realização de projetos de monitoria, de extensão, na 
aceleração de suas qualificações docentes, visando à ampliação da pesquisa e da produção 
científica 

 
Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais - DFPI 

· Dar continuidade às ações de disseminação e propostas de atividades direcionadas à 
promoção dos cursos ofertados pelo ICI, em especial o curso de Biblioteconomia; 

· Dar continuidade à sequência dos Seminários das Disciplinas com o objetivo de investigar 
possíveis redundâncias e/ou necessidades de ampliação de componentes curriculares das 
matrizes dos cursos ofertados pelo ICI, com destaque para as disciplinas lotadas no setor 

 
Diretoria 

· 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;  

· Estabelecer Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação existente entre a UFBA e a 
Universidad Carlos III de Madrid (Espanha); 

· Estabelecer acordo de cooperação com a Universidad de Murcia (Espanha); 
· Renovar acordo de cooperação com a Universidad de Salamanca (Espanha); 
· Estabelecer acordo de cooperação com a Université de Lyon III (França);  
· Estabelecer acordo de cooperação com o Centro de Pesquisa e Documentação da História 

Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio Vargas; 
· Estabelecer acordo de cooperação com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO); 
· Estabelecer acordo de cooperação com a Academia Baiana de Educação; 
· Concluir Termo Aditivo com Universide de Coimbra; 
· Avançar na criação de planilhas eletrônicas de RIT, RAT, PIT, PAT; 
· 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; 
· Prosseguir nas gestões junto à SUMAI para a instalação, no prédio do Canela, de novas 

linhas telefônicas; 
· Instalar aparelhos de ar-condicionado no ICI-Federação; 
· 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; 

· Dar continuidade à busca da melhoria das condições de trabalho; 
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· Dar prosseguimento à organização do acervo arquivístico do ICI (projeto de profa. Lídia 

Toutain); 
· Dar prosseguimento à atualização/implantação de todos os Regulamentos e Regimento da 

Unidade em decorrência do novo Estatuto e do novo Regimento Geral da UFBA; 
· Implantar o Laboratório Acadêmico de Informática 2, na Federação, para uso das atividades 

do NEAD.  
 
Gerência Administrativa e Financeira – GERAF 

· Dar prosseguimento aos atendimentos que caracterizam o cotidiano do setor, conforme 
indicados no Quadro 6; 

· Colocação de película redutora de intensidade de luz e calor nos vidros das janelas das salas 
de aulas e setores administrativos da Unidade; 

· Concluir a organização do Arquivo Setorial da Unidade 
 
Núcleo de Estágio - NUEST 

· Promoção de palestra, objetivando sensibilizar os graduandos ingressos da legislação que 
regulamenta o estágio. 

· Acompanhamento dos relatórios de estágio. 
 
Núcleo de Laboratórios – NULAB 

· Elaboração de proposta de uso do ambiente do LAI visando a uma maior segurança. 
· Criação de um sistema que ajude o controle a freqüência ao LAI de forma automática. 
· Promover o curso de extensão em GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), já em 

fase de planejamento. 
· Ciclo de Palestras mensais sobre Tecnologia da Informação. 
· Atender as recomendações da Secretaria Geral dos Cursos a respeito do novo currículo do 

Curso de Biblioteconomia, visando à sua devolução àquela instância no primeiro semestre 
de 2014 

· Continuar o fortalecimento de parceria com a STI-UFBA para viabilizar estudos e 
implantação de novas ferramentas. 

· Elaboração do Regulamento dos Laboratórios de Conservação Digital Orientado a 
Preservação e o de Conservação Preventiva de Documentos 

 
Núcleo Interdisciplinar de Educação à Distância – NEAD 

· Realizar o Curso de Especialização à Distância em Gestão Escolar 
· Firmar parceria com o IFBA para a realização do Curso Técnico de Biblioteconomia à 

Distância. 
 
Núcleo Interdisciplinar de Extensão - NEXT 

· Retomada na construção da minuta do Regulamento do NEXT; 
· Mapeamento detalhado das atividades atualmente desenvolvidas; 
· Apoio à realização do III Medinfor, previsto para ocorrer de 22 a 25 de julho de 2014, numa 

parceria entre a UFBA e a Universidade do Porto, sob a coordenação da profa. Zeny Duarte; 
· Apoio à realização do III MUSSI, previsto para ocorrer em novembro de 2014, sob a 

coordenação das profas. Kátia de Carvalho e Maria Isabel de J. Sousa Barreira; 
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· Ampliação dos convênios e parcerias com a comunidade acadêmica e externa à UFBA; 
· Formalização das atividades extensionistas no Siatex. 

 
Com relação à Parede Galeria: 
 

· Ampliação de contatos para exposições da Parede Galeria; 
· Piano na Parede, com Gabriel Lorenzo, estudante da Escola de Música da UFBA, no evento 

de lançamento do folhetim “Arquive”, em janeiro de 2014, numa realização do Diretório 
Acadêmico de Arquivologia; 

· Realização de exposições, entre março e outubro de 2014, em parceria com a Escola de 
Belas Artes da UFBA e outros artistas, além do projeto “O som da Parede”, em parceria 
com a Escola de Música da UFBA; 

· Exposição “À Beira-mar”, de Rubens Ribeiro, em novembro/dezembro de 2014. 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI 

· Assegurar o bom desenvolvimento dos cursos de mestrado e doutorado 
· Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais.  
· Fortalecer e ampliar o número de projetos contemplando a internacionalização.  
· Organizar eventos nacionais e internacionais.  
· Consolidar a atuação internacional do PPGCI / UFba através dos doutoramentos sanduíches 

e de estudantes do programa PAEC e Grupo Coimbra.  
· Estimular a produção científica, o desenvolvimento dos grupos de pesquisa e a realização de 

atividades de extensão pelo corpo docente / discente do PPGCI / Ufba.  
· Incentivar a ampliação e melhor distribuição da produção qualificada dos docentes e 

discentes, com o objetivo de favorecer a conquista do conceito 5 junto à Capes.  
· Ampliar a implementação de projetos de extensão para a soma de inserção social.  
· Realizar avaliação para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes. 

 
Revista PontodeAcesso - RPA 

· Reavaliação do Conselho Editorial;  
· Atualização gráfica da revista; 
· Ampliação dos indexadores 
· Participação dos editores em eventos da área; 
· Ampliação da divulgação; 
· Ampliação dos recursos humanos e estrutura logística (equipamentos e sala)  que viabilizem 

a execução das atividades a serem desenvolvidas; 
· Manter contato com a Profa. Viviane Couzinet – Lerass/Univ. Paul Sabatier, Toulouse 3, 

França (coordenadora científica da  Rede Mussi pela França) e com profa. Kátia Carvalho 
no sentido de serem as editoras especiais do número especial, n.1, do v. 8 de 2014. 

 
DATA: 30 de janeiro de 2014 
 
 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2013 
 

Campus Universitário do Canela - Av. Reitor Miguel Calmon, s/nº 
Vale do Canela (parte superior) – Canela – Salvador, BA – CEP 40110-100 

Tel: 0** 71 3283-7745 / 7762 / 7748 (fax)               E-mail: ici@ufba.br 
 

 
 

ANEXO 1 
 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – GERAF 
 

Relação dos Equipamentos e Bens Móveis 
Recebidos e Adquiridos durante o Exercício de 2013 

 
 

    

PREÇO Preço 

(unitário) x QUANT. DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

 (quantidade) 

10 
Armário Alto  fechado 800x478x1600mm. Com 
04 suportes para pasta suspensa. 

R$ 1.668,00 R$ 16.680,00 

1 
Tablet Sansung Glaxy TAB 2-10.1 Modelo GT-
PS5100. 

R$ 1.575,00 R$ 1.575,00 

8 
Micro computador CPU Compaq 6005 pro MT  
amd II X2 4GB/HD 

R$ 1.499,95 R$ 11.999,60 

8 
Monitor de Video LED 18,5X WIDESCREEN 
,Marca HP. R$ 390,00 R$ 3.120,00 

1 
Impressora Multifuncional.Mon.Marca Brother 
MFC 7860DW Serie/U62702E3N5224144 

R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 

1 
Impressora Marca HP MON BR658A 
Serie/BRBSF7RHXX. 

R$ 452,00 R$ 452,00 

6 
Tablet Galaxy-Tab 10.1-WI FI/3G MODELO 
GT-N8000,Marca SANSUNG 

R$ 1.575,00 R$ 9.450,00 

1 
Impressora HP CE658A LASERJET LS 
PRO1102W. 

R$ 402,00 R$ 402,00 

1 SCANNER Epson Pro GT –S 80 R$ 2.579,00 R$ 2.579,00 

  TOTAL  R$  44.727,60  
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ANEXO 2 

 
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – GERAF 

 
Demonstrativo dos Recursos Orçamentários 

Planejados e Executados durante o exercício de 2013 
 
 

COTA ÚNICA 2013 –  R$ 52.500,00  
  PLANEJADO EXECUTADO 

1 – Consumo R$ 32.500,00          R$ 49.873,00  

2-  Serviços de Pessoa Jurídica R$ 20.000,00 R$ 2.627,00 

3 – Serviços de Pessoa Física R$ 0,00 R$ 0,00 

4-  Encargos R$ 0,00 R$ 0,00 

  R$ 52.500,00 R$ 52.500,00 

(*) Remanejado de Pessoa Juridica   

PASSAGENS E DIÁRIAS 2013   

   
  PLANEJADO EXECUTADO 

1 - Passagens R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

2-  Diárias R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

  R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

   

PRADIME    
  PLANEJADO EXECUTADO 

1 – Consumo R$ 5.733,90            R$ 5.691,67  

2-  Serviços de Pessoa Jurídica R$ 67.500,00          R$ 11.212,60  

3 – Serviços de Pessoa Física R$ 61.440,00            R$ 5.000,00  

4- Obrigações Contribuitivas     

5- Diarias/servidor              R$ 5.212,60  

6- Obrigações Patronais        R$ 45.100,44           R$ 35.544,36  

7-Diarias/outros              R$ 6.000,00  

8- Passagens            R$ 11.000,00  

  R$ 179.774,34         R$ 79.661,23  
 


