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1 METAS DEFINIDAS PARA 2006, AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA CUMPRIMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS NÃO
REALIZADAS.

Com base no planejamento estratégico da Universidade Federal da Bahia foi desenvolvido o
planejamento para o Instituto de Ciências da Informação – ICI, no ano de 2006, priorizando
algumas metas:

a) Ampliação quadro docente e qualificação docente
b) Fortalecimento da pesquisa na pós-graduação e aumento da inserção da graduação no

processo de pesquisa;
c) Ampliação da oferta de estágio para o alunado;
d) Criação do Núcleo de Extensão e o Núcleo de Laboratório no ICI;
e) Realização e participação em eventos;
f) Reforma da estrutura física do prédio do ICI campus Canela e Ondina;
g) Implementação de uma política de desenvolvimento de pessoal técnico-administrativo;
h) Apoio às ações do Centro Acadêmico de Biblioteconomia e do Diretório Acadêmico de

Arquivologia e melhorias de infra-estrutura.

1.1 Ações Implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não
implementadas.

Para cumprimento das metas foram desenvolvidas as seguintes ações:

a) Para ampliação do quadro docente realizaram-se concursos públicos para professores, nos
Departamentos de Fundamentos e Processos Informacionais e no Departamento de
Documentação e Informação, priorizando o curso de Arquivologia, que desde que foi criado
em 1998, não tinha sido contemplado com professor especializado.
Dois professores, integrantes do plano de qualificação docente, completaram o Programa de
Pós-Doutorado em 2006, enquanto outro professor saiu para pós-doutoramento. Além disso,
dos cinco professores que estão em programa de doutorado um professor retornou do
doutoramento, permanecendo quatro em fase de desenvolvimento de tese.

b) Para fortalecimento da pesquisa realizaram-se seminários internos, os quais ajudaram
disseminar o conhecimento científico e a integrar os grupos de pesquisa. Atualmente o ICI
conta com dez grupos de pesquisa, no CNPq, devidamente certificados pela UFBA.

c) Oferta de estágio: para atingir esta meta vários convênios e acordos foram efetivados com
instituições como a Fundação João Fernandes Cunha, CIEE, Ministério Público Federal,
Procuradoria da República da Bahia, entre outros, o que vem atendendo a demanda do
estagio curricular e extracurricular.



d) Criação dos Núcleos que passaram a fazer parte do organograma do ICI- Em novembro a
Congregação aprovou a criação do Núcleo de Extensão e do Núcleo de Laboratórios. O de
extensão vem possibilitar a inserção dos professores aposentados, conforme resolução do
CONSEPE de 2006.  O Núcleo de Laboratórios é integrado pelos Laboratório Acadêmico de
Informática-LAI e o Laboratório de Preservação, Conservação e Higienização, prevendo-se a
criação do Laboratório de Editoração.

e) Realização e Participação de eventos: O ICI participou da calourada 2006, com apoio dos
alunos do CA Biblioteconomia, do DA de Arquivologia e de docentes. Participou também de
seminários internos e externos a exemplo do ENEBD, do SNBU, do VII ENANCIB, do II
Integrar.

f) Reformas nos prédios do ICI Canela e Ondina. O apoio de PROPLAD, em 2006, foi importante
para atingir esta meta. Hoje os prédios estão em obras, gestionadas pela Prefeitura do
Campus, com recursos do ICI, conseguido no mês de novembro.

g) Pessoal técnico-administrativo: foi efetivo o apoio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de
Pessoas - PRODEP para o desenvolvimento dos recursos humanos. O resultado foi o
atendimento às reivindicações antigas dos funcionários, e o treinamento para qualificação
marcado para inicio de 2007.1.

h) Centro e Diretório Acadêmicos: Ações de apoio aos estudantes na realização do evento
Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciências e Gestão da
Informação, para o qual e foi disponibilizada toda infra-estrutura do ICI e também de outros
espaços da UFBA. Na parte cientifica houve a colaboração da maioria dos professores, dos
colegiados de graduação e pós-graduação.

As metas poderiam ser muito mais intensificadas, entretanto há limitações financeiras,
infra-estruturais e de recursos humanos.

2 AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

O corpo docente do ICI, da pós-graduação e graduação vem ampliando sua capacidade de
produção na medida em que novos projetos de pesquisa vêm sendo implementados, produzindo
mais publicações, contribuindo para inovação e criação de novas visões do conhecimento das
ciências de informação e áreas afins.

Com o crescimento numérico do quadro de professores permanentes da Pós-Graduação, ocorreu
uma intensificação da produção docente. O corpo docente vem produzindo uma articulação
mais produtiva com os discentes em seus projetos de pesquisa, o que ampliou em 2006 as
publicações com co-autoria com os orientandos de pós graduação e iniciação científica.

Estão em andamento os projetos de reformulação curricular dos cursos de graduação de
Arquivologia e Biblioteconomia sobre a coordenação dos colegiados dos respectivos cursos.

Foi elaborado e aprovado no Colegiado de Biblioteconomia e Arquivologia, o Manual de
Orientação Acadêmica.

Os alunos de Arquivologia participaram, pela primeira vez, da matrícula WEB em 2006.

Foi instalada a sala laboratório, na no prédio do ICI Canela, para as aulas de organização
temática, tecnológica da informação, gerenciamento eletrônico de documentos e outras
disciplinas.



Todas estas atividades são importantes para fomentar a vivência do alunado na vida acadêmica,
habilitando-os para a pesquisa científica.

3 DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO:

 Credenciamento de mais dois professores doutores para o Colegiado de Pós-graduação e
retorno de dois professores que concluíram o pós-doutorado.

 Credenciamento de mais um docente doutor para o colegiado da pós-graduação (Professora
Henriette Ferreira Gomes) que também foi eleita e secretaria geral da ANCIB.

 Participação de docentes em bancas examinadoras de Dissertação e Tese, dentro da
Instituição e em outras instituições em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Curitiba.

 Participação de Professores do ICI em comissões cientifica e comitês editoriais de revistas
nacionais e internacionais.

 Participações de Professores como avaliadores de artigos para revistas nacionais e
internacionais.

 Realização de processo seletivo com aprovação de 13 novos mestrandos.

4 PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA

Os projetos de Pesquisa vêm intensificando-se com a ampliação do quadro de professores
doutores e credenciamento de grupos de pesquisa. Todos os dez grupos estão com projetos de
pesquisa relevantes, e, portanto de interesse para o ICI.

Considera-se destacar aqui os projetos que engloba toda a UFBA e que o ICI participa ou
coordena como, por exemplo, o CT – INFRA- FINEP – 2005; o projeto do livro “Um passeio pela
memória da UFBA através de seus reitores”, que culminou com o desenvolvimento de um
trabalho mais abrangente solicitado pelo Magnífico Reitor, sobre a história das instituições da
UFBA, resultando no projeto do Livro” A memória da UFBA” previsto para ser lançado em 2008,
na comemoração dos 200 anos da FAMED e instalação da Universidade da Bahia (depois UFBA) e
do aniversário do ICI.

5 PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO

A principal ação de extensão, para o ICI, foi a criação do Núcleo de Extensão em novembro de 2006.
Sugerido pela equipe que trabalhou na reestruturação do hoje Instituto de Ciência da Informação, e
aprovada em Congregação, ainda não tinha sido criado.
Com a criação do Núcleo já retornaram ao ICI 04 professores aposentados, que já estão participando
dos projetos.
Dentre os Projetos de Extensão de caráter permanente temos: a “Feira de Livros do ICI”, em 2006,
que já está em sua quinta edição com a participação ativa do alunado.
Ainda como atividade de extensão os professores do Departamento de Documentação e Informação –
DDI e de Fundamentos e Processos Informacionais – DFPI participaram e promoveram seminários,
Workshops, oficinas, palestras.

Destacam-se as participações no:

a) XIV SNBU – Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, integrando a equipe de
coordenação geral e científica;

b) no programa de Rádio Comunitária Farol FM, no centro comunitário de Mussurunga, cujo
tema foi “Universidade e Sociedade: aula aberta à comunidade de Mussurunga e entorno";

c) na sessão Especial da Câmara de Vereadores de Camaçari, relativa à discussão para
implantação do Arquivo Público Municipal de Camaçari, quando o ICI foi convidado a
participar.



d) VII ENANCIB em São Paulo/Marília com a participação de professores do Colegiado da Pós-
graduação;

e) Participação na reunião da ABECIN, ECA/SP.

6 EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS PELA UNIDADE

1) Calourada 2006;
2) Seminário Interno de iniciação científica, como parte do XXV – Seminário Estudantil de

pesquisa;
3) Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia e Documentação. Ciência e Gestão da

Informação ,coordenado pelo C A de Biblioteconomia;
4) Seminário de Ciência e Tecnologia, fazendo parte dos 60 anos da UFBA;
5) Lançamento de cinco livros publicados pelos professores do DDI e DFPI.

7 INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA
Intercâmbio com participação efetiva dos professores em atividades como: troca de
experiências, cursos de doutorado e pós-doutorado, participação em banca de concursos
públicos para professores, assim como, participação em defesas de teses e dissertações.

 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC;
 Universidade de Brasília – UNB;
 Universidade Estadual da Paraíba através da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
 UNIRIO - Universidade do Rio de Janeiro;
 Universidade Federal de Minas Gerais;
 Universidade Federal Fluminense;
 Escola de Administração da UFBA;
 Faculdade de Educação da UFBA;
 FAMED – Faculdade de Medicina;
 Biblioteca Central da UFBA;
 Universidade do Estado da Bahia – UNEB;
 Universidade Estadual de Feira de Santana;
 Universidade de São Paulo – USP;
 Universidade Federal ddo Paraná;
 Universidade de Aveiros (Portugal);
 Universidade Carlos III (Espanha);
 Universidade de León (Espanha);
 Universidade do Texas.

8 CONVÊNIOS, COOPERAÇÃO E PARCERIAS

O ICI mantém convênios, com parcerias, com instituições de interesse afins da esfera estadual,
municipal em esferas nacional e internacional, são eles:

 Université Sophia – Antipolis Nice-França. (UNSA)(a partir de dezembro de 2006);
 Instituto Goethe;
 Instituto Pedro Calmon;
 Fundação Gregório de Mattos;
 Fundação Clemente Mariani
 Fundação João Fernandes da Cunha
 IEL
 CIEE



 UCSal
 CIDE
 Sui Generis

Intensificação dos contatos com as universidades brasileiras e estrangeiras, para a
celebração de convênios. No Brasil estão em andamento negociações com a UNESP e a
UNIRIO e no exterior com  universidades da Espanha, Uruguai e Argentina.

9 PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/ OU DOCENTES VINCULADOS A UNIDADE

O curso de Arquivologia e o Curso de Biblioteconomia conquistaram o grau de quatro
(04) estrelas na pesquisa. “Melhores Universidades 2006”, promovido pelo Guia do
Estudante da Editora Abril S.A., que avaliam cursos oferecidos pelas Instituições de
Ensino Superior no Brasil.

Prêmio Nacional da ENANCIB 2006 - para melhor dissertação cujo título foi “A
informação científica na prática médica: estudo do comportamento Informacional
do Médico residente".

Indicação de melhores trabalhos apresentados no GT3 – Mediação, Circulação e Uso
da Informação, no VII ENANCIB.

Prêmio de Iniciação Cientifica na área das Ciências Aplicadas a aluno bolsistas do
PIBIC.

10 PERSPECTIVAS PARA  O EXERCÍCIO DE 2007

Procura-se trabalhar em uma gestão por objetivos, com as seguintes prioridades:

 Reforma estrutural da biblioteca do ICI transformando-a em Biblioteca modelo para
o curso de biblioteconomia.

 Organização do Arquivo Geral do ICI;
 Implantação da reforma curricular dos cursos de Biblioteconomia e Arquivologia e,

2007 e 2008.1 respectivamente;
 Elaboração de regulamento dos colegiados dos cursos de graduação;
 Funcionamento do Núcleo de Laboratório no prédio do ICI/ Ondina com instalação

dos laboratórios Higienização, digitalização, preservação e conservação;
 Inovação na gestão e nas mudanças institucionais, visando apoiar as atividades de

ensino, pesquisa e extensão;
 Incentivo a formação continuada para professores;
 Apoio social aos estudantes.

Eventos:

 Realização do VII Cinform com o tema “Informação Humanismo e Desenvolvimento
Científico e Tecnológico” de 04 a 06 de junho.

 Sediar o VIII ENANCIB – Encontro Nacional da Associação Nacional da Pesquisa e Pós-
Graduação em Ciência da Informação.

“A Universidade só pode sobreviver, só pode engrandecer na medida em que for um só corpo, uma só
vontade, uma só determinação. Universidade são mestres e alunos que somam. Não devem nunca dividir,

muito menos subtrair”. (Reitor Miguel Calmon)




