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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório de gestão do exercício do ano de dois mil e dezenove do Instituto de 

Ciência da Informação (ICI), objetiva demonstrar as atividades desenvolvidas na unidade 

durante o referido exercício, nos campos do ensino, pesquisa, extensão e inovação, além de 

prestar contas sobre uma gestão participativa que vem trabalhando para a melhoria contínua dos 

serviços prestados a comunidade interna e externa à Universidade. 

 Baseado nos relatórios encaminhados pelos gestores do ICI, Gerência Administrativa 

Financeira, Coordenadores de Colegiados e Núcleos, Chefes de Departamento, a partir do Plano 

Individual de Trabalho (PIT) e do Relatório Individual de Trabalho (RIT) do corpo docente e do 

Relatório Anual de Trabalho (RAT) das referidas instâncias, este instrumento torna-se, portanto, 

um trabalho colaborativo de uma unidade que visa desenvolver estudos e pesquisas de qualidade 

em uma Universidade Pública. 

 

2 VISÃO GERAL 

 

 O Instituto de Ciência da Informação está localizado no Campus do Canela da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e ocupa um prédio de 3 pavimentos onde funciona 2 

(dois) cursos de graduação: Arquivologia (diurno e noturno) e Biblioteconomia e Documentação 

(diurno) e um Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) com os cursos: 

Mestrado e Doutorado em Ciência da Informação. 

 Em sua estrutura física estão dispostos, em dois pavimentos superiores com acesso por 

escada: 4 (quatro) salas de aula para os cursos de graduação, 2 (duas) salas para os cursos de 

Pós-Graduação, 1 (um) Laboratório de Informática (LAI), salas de professores e grupos de 

pesquisa, Secretaria Única de Graduação (SEGRAD), Secretaria da Pós-graduação, salas para os 

trabalhos administrativos da Direção, coordenações acadêmicas, chefias de departamentos e 

gerência administrativa financeira. No pavimento térreo encontra-se a biblioteca, cuja 

administração pertencente ao Sistema de Bibliotecas da UFBA (SIBI), seu acervo atende aos 

cursos da unidade acadêmica; 1 (um) espaço de convivência que acompanha 1 (uma) copa para 

uso comum e 1 (um) banheiro acessível e 1 (uma) sala destinada ao Centro Acadêmico de 

Biblioteconomia e ao Diretório Acadêmico dos Cursos de Arquivologia. 

 O Instituto possui dois Departamentos onde estão lotados os docentes que ministram 

aulas para os cursos de graduação e Pós-graduação a saber: Departamento de Documentação e 

Informação (DDI) e Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais (DFPI). 
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Colegiados dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e de Pós-graduação em Ciência da 

Informação; Núcleo de Estágio (NUEST); Núcleo de EAD (NEAD) e Núcleo de extensão 

(NEXT). 

 

2.1 Breve Histórico da Unidade com ênfase em desenvolvimento ou avanços recentes 

 

 O Instituto de Ciência da Informação foi criado com a aprovação do Conselho 

Universitário, na reunião de sua plenária no dia  12 de março de 1998, em substituição à antiga 

Escola de Biblioteconomia e Documentação iniciada em 1942 e  integrada a UFBA em 1954, 

com o desafio de oferecer respostas às questões emergentes sobre Informação, como ramo do 

conhecimento, contribuindo com estudos e pesquisas sobre o assunto e formando pessoal para 

atender à demanda da sociedade pela formação de profissionais alinhados com as visões, 

conceitos e papel proeminente que a informação alcançou como elemento agregador de valor 

econômico e fator de desenvolvimento organizacional e social, a partir do século passado.

 Neste sentido, o ICI consolidou e ampliou a estrutura e a lógica que vinha sendo 

concebida, com a reformulação do curso de Biblioteconomia em 1996, a criação do curso de 

Arquivologia em 1998 e a implantação do Programa de Pós-graduação em Ciência da 

Informação, também no ano de 1998.  Atualmente o ICI-UFBA oferece, além do curso de 

graduação em Biblioteconomia e Documentação (diurno), o curso de graduação em 

Arquivologia (noturno e diurno) e os cursos de mestrado acadêmico e doutorado em Ciência da 

Informação, em seu Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI). 

 No segundo semestre do ano 2019 estava previsto o início do Curso de Biblioteconomia 

na modalidade a distância, convênio CAPES/UAB, no entanto por problemas de ordem 

administrativa, financeira e técnica da CAPES, o início do curso está autorizado e previsto para 

iniciar em 2020.2, nos polos das cidades de Brumado; Santo amaro; Juazeiro; Vitória da 

Conquista e Ilhéus.  

 Importante salientar que o curso na modalidade a distância, nos permitirá atender a uma 

demanda reprimida de pessoas que não podem se deslocar para a capital baiana para obter a 

formação em Biblioteconomia e Documentação, como também viabilizar através dos cinco 

polos, futuras contratações de profissionais para atuação em bibliotecas: escolares e 

universitárias sejam de instituições públicas ou privadas, bibliotecas de órgãos públicos e 

privados e principalmente as bibliotecas comunitárias e públicas dos municípios, possibilitando 

ao cidadão melhor acesso a informação que ampliará o seu conhecimento.   
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2.2 Organograma da Unidade  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

Fonte: Direção ICI 
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3 AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

 O Plano Diretor da Unidade (PDU) está sendo construído em colaboração com as 

instâncias acadêmicas e administrativas do ICI. 

 Dentre as estratégicas criadas para a criação do PDU, foram realizadas reuniões 

periódicas com os servidores (Técnicos e Docentes), como também os discentes da Unidade. 

Como resultado dessas reuniões, o Regimento da Unidade foi revisto e concluído e será 

encaminhado à Comissão de Normas e Recursos no início de março de 2020, do mesmo modo o 

referido plano tem seu prazo de conclusão previsto para o mês de abril do corrente ano. 

 

3.1 Resultados Alcançados (metas, indicadores, riscos, oportunidades e perspectivas 

  

 Reorganização dos espaços destinados as atividades administrativas e docentes para 

atender questões de acessibilidade, dependendo da SUMAI para conclusão.  

 No ano de 2019 concluímos a obra do pavimento térreo oportunizando docentes e 

principalmente os discente um espaço de convivência, acessível, com rampa e banheiro “PNE” 

 Aprovação das correções do Regimento Interno do Instituto de Ciência da Informação, 

pela comunidade para encaminhamento à Comissão de Normas e Recursos. 

 Ações voltadas a extensão e inserção em atividades comunitárias, escolas e asilos foram 

realizadas com projetos envolvendo docentes e discentes a exemplo do projeto LAPIDAR: ações 

de leitura para o protagonismo social. 

 Reformulação do Projeto Pedagógico do curso de Biblioteconomia e Documentação 

aprovado no CAE, ampliando a qualidade da formação dos discentes da graduação com melhor 

articulação ao desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) a ser 

implantado em 2020. 

 Ampliação da produção do conhecimento científico através da integração dos Grupos de 

Pesquisa. Trabalho desenvolvido com o programa de pós-graduação PPGCI que culminou no 

EngrupICI – Encontro de Grupos de Pesquisa do ICI. 

  

4 FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE 

  

 O ICI conta com docentes, servidores técnicos administrativos e profissionais 

terceirizados que garantem a qualidade no atendimento ao público externo e interno da 

Universidade e da comunidade, objetivando manter seu caráter público. 
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4.1 Quantitativo do corpo docente e do quando técnico administrativo 

 

 O Instituto de Ciência da Informação conta com um corpo de 33 (trinta e três) docentes 

Doutores e Mestres lotados por Departamentos DDI e DFPI e que ministram aulas nos cursos 

ofertados de graduação e Pós-graduação e 16 (dezesseis) servidores técnicos administrativos 

concursados. 

O regime de trabalho dos docentes é de dedicação exclusiva e todos os servidores 

Técnicos Administrativos estão no regime de 40 horas semanais. 

 

4.2 Principais mudanças ocorridas no exercício referentes ao corpo docente e quadro 

técnico-administrativo 

  

 Dos trinta e três docentes 16 (dezesseis) estão lotados no Departamento de Fundamentos 

e Processos Informacionais (DFPI), 1 (um) professor titular se aposentou e a vaga do docente foi 

incluída no Edital 02/2018 da UFBA, aguardando homologação e posterior convocação da 

candidata aprovada em primeiro lugar. No Departamento de Informação e Documentação (DDI) 

estão lotados 17 (dezessete) docentes, com 1 vaga de aposentadoria ocorrida no final de 2019 e 1 

vacância. 

Durante o ano de 2019, dos 15 (quinze) docentes do DFPI em atividade, 01 (um) docente 

doutor se encontra afastado por cessão oficial ao Governo do Estado, 02 (dois) docentes doutores 

obtiveram licença para realização de estágio pós-doutoral e 01 (um) docente obteve licença para 

conclusão de doutoramento. Os docentes em atividade atenderam aos dois cursos de graduação 

existentes no Instituto de Ciência da Informação, a saber: Bacharelado em Arquivologia (diurno 

e noturno) e Bacharelado em Biblioteconomia e Documentação, tendo ministrado componentes 

curriculares em cada um desses cursos, além de supervisionarem atividades de pesquisa, práticas 

e estágios curriculares. 

No ano de 2019 o DDI possuía 16 docentes em atividade e 1 vaga para concurso que após 

trâmite julgado e parecer favorável a UFBA, foi incluído no Edital 02/2018, além de 1 

aposentadoria de professor titular e 1 vacância. Os docentes em atividade atenderam a dois 

cursos de graduação: Bacharelado em Arquivologia (diurno e noturno) e Bacharelado em 

Biblioteconomia e Documentação e a Pós-graduação, além de supervisionarem atividades 

práticas, estágios curriculares e orientaram trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses.  
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 Quatro docentes do DFPI e cinco docentes do DDI lideram grupos de pesquisa 

credenciados junto ao CNPq e os demais são membros pesquisadores dos referidos grupos. 

 

4.3 Capacitação Profissional 

 

O quadro docente do DFPI dos 15 professores 01 (um) concluiu o doutorado em Ciência 

da Informação no ano de 2019, atualmente o Departamento apresenta a seguinte titulação: 11 

(onze) doutores, 02 (dois) mestres e 02 (dois) doutorandos. Dos 11 (onze) doutores, 05 (cinco) 

atuam como docentes permanentes no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação 

(M/D) e 02 (dois) atuam como docentes colaboradores no Programa de Pós-graduação em 

Ciência da Informação (M/D). 

Os docentes do DFPI capacitaram-se nos Cursos: 

 

- Curso de gestão de Informações no cenário de transformação digital & Cases Paperless 

- Planejamento e Elaboração de Entrevista e Questionários; 

- Metodologia da Pesquisa Cientifica; 

- Panorama Histórico da Ciência Aberta; 

- O que é Ciência Aberta?; 

- ScienceDirect, Scopus e Mendeley da Elsevier; 

- Capacitação das bases da Clarivat Analytics; 

- Planejamento Visual gráfico: aplicado a comunicação científica; 

- Oficina de Avaliação de Aprendizagem – 2019; 

- Marketing Digital; 

- Info Produtos; 

- Inglês; 

- Oficina Temática de Avaliação de Aprendizagem; 

- Oficina Temática Recursos do Moodle para a Educação Superior; 

- Gestão Estratégica de Projetos (Insper); 

- Estratégia: Planejamento e Execução (Insper). 

 

 O corpo docente do DDI, em breve espaço de tempo, terá quase que 100% dos membros 

com titulação de doutor, pois dos 16 (dezesseis) professores em atividade no ano de 2019 lotados 

neste departamento, 11 (onze) deles já eram doutores e 5 (cinco) estavam cursando o doutorado e 

2 (duas) Docentes, no ano de 2019 defenderam doutorado em Ciência da Informação, desse 

modo atualmente 3 (três) professores estão cursando doutorado. Esse quadro mais uma vez atesta 
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o esforço pela qualificação docente na busca do aprimoramento do ensino dos componentes 

curriculares oferecidos pelos cursos. 

 Dos dezesseis servidores técnicos administrativos 15 (quinze) possuem graduação, 1 

servidor está cursando graduação, 1 servidor possui mestrado e no momento cursando doutorado 

na UFBA, no DMMDC e outro está cursando mestrado em Milão. 

 Os Servidores Técnicos Administrativos em Educação participaram de cursos ofertados 

pela UFBA, a exemplo do UFBA PEN, dentre outros. 

  

4.4 Concursos e Promoções 

 

 Foram realizados 2 (dois) concursos previstos e aguardam a convocação de candidatos, 

para suprir a aposentadoria de professor do DFPI e do DDI, esta última ocorrida no final do ano 

de 2019, além de uma vacância de cargo de docente do DDI. 

 No ano de 2018 a Profa. Dra. Fernanda Maria Melo Alves concluiu seu estágio Pós-

doutoral no PPGCI e ingressou no ICI e no PPGCI como professora visitante, permanecendo até 

o presente momento. 

 O PPGCI contará com mais uma docente que participou do edital PV001/2019 

PROPG/UFBA, sendo aprovada no edital, aguarda-se a assinatura de contrato, para passar a 

compor o quadro de professor visitante. 

 

5 INFRAESTRUTURA 

 

 A infraestrutura do ICI vem passando por modificações para melhor adequação dos 

espaços físicos e possibilitar melhorias nas questões relacionadas a acessibilidade.  

 

5.1 Número de salas de aulas, de videoconferência, gabinetes, auditórios e demais espaços 

 

 A estrutura física do prédio possui 4 (quatro) salas de aula para ensino da graduação e 2 

(duas) salas de aula para o ensino da Pós-graduação, 1 (um) laboratório de informática, 1 (uma) 

biblioteca sob a responsabilidade do SIBI, 3 (três) salas para grupos de pesquisa e 1 (uma) sala 

de reunião que atende aos encontros de grupos de trabalho. 

 O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA encontra-se 

instalado no 2º andar do prédio do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, No espaço 

físico ocupado pelo PPGCI / UFBA possui infraestrutura física em condições de facilitar a 
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gestão administrativa do Programa, contando com 2 salas para realização de aulas e 1 uma sala 

utilizada para reuniões e orientação, além de 1 sala da secretaria  que possui arquivo 

administrativo do Programa e 1 um gabinete para uso da Coordenação, todos integrados a um 

ambiente de convivência onde se encontram equipamentos de uso comum. 

 

5.2 Laboratórios da Unidade 

 

 Substituição de computadores foram realizadas no Laboratório de Informática (LAI). Um 

projeto para o Laboratório de Conservação de Restauração foi desenvolvido pelo coordenador do 

Colegiado diurno de Arquivologia e encontra-se na Superintendência de Meio Ambiente e 

Infraestrutura (SUMAI) para adequação de espaço no ICI Canela. 

 

5.3 Acervos e Memorial 

 

  O acervo bibliográfico foi atualizado pelo SIBI com base nas solicitações dos docentes 

para atender a bibliografia básica e complementar dos cursos. 

 

5.4 Acessibilidade e tecnologias assistivas 

 

 Em 2019 foi reformado o pavimento térreo do ICI com a colocação de piso de alta 

resistência, pista tátil e rampa de acesso para pessoas com dificuldades de locomoção e 

cadeirantes. 

 O pavimento térreo conta atualmente com mesas e cadeiras para estudo, possibilitando 

também espaço de convivência para docentes e discentes. 

 

5.5 Ações ou projetos de sustentabilidades desenvolvidas pela Unidade 

 

 Foram substituídas as lâmpadas dos corredores e áreas de uso comum por lâmpadas de 

LED para economia de energia, assim como controle de gasto de água em consonância com o 

projeto “água pura” da UFBA.  

 Existem no pavimento térreo containers para coleta seletiva de lixo em consonância com 

projeto de gestão ambiental da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura SUMAI. 
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6 ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 Foram empreendimentos esforços por parte dos docentes em prol da melhoria do ensino, 

destacaram-se ações proativas voltadas à excelência de resultados no aprendizado e renovação de 

conhecimento, incluindo a intensificação de atividades de pesquisa interligadas ao ensino da 

graduação, da pesquisa e extensão envolvendo alunos da graduação como bolsistas e voluntários 

do PIBIC. 

 Docentes do ICI são líderes e membros de grupos de pesquisa registrados no CNPQ a 

saber: 

 

Difusão do Conhecimento e Apropriação de Saberes: acesso e uso da informação na 

sociedade (DIFUSAS) Líder: Profa. Dra. Hildenise Ferreira Novo – vice-líder: Profa. Dra. 

Ivana aparecida Borges Lins; 

Grupo de estudos e Pesquisa em Mediação e Comunicação da Informação - GEPEMCI 

Líder: Profa. Dra. Henriette Ferreira Gomes – vice-líder: Profa. Dra. Raquel do Rosário 

Santos; 

Grupo de estudos de Políticas de Informação, Cultura e Comunicações – GEPICC 

Líder: Prof. Dr. Francisco José de Aragão Pedroza Cunha; Prof. Dr. Gillian Queiroga 

G-Acervos manuscriptológicos, bibliográficos, iconográficos, etnográficos:  organização, 

preservação e interfaces das tecnologias da informação e comunicação Líder: Profa. Dra. 

Zeny Duarte de Miranda; 

Competências Profissionais e Produção do Conhecimento na Contemporaneidade - CPPC 

Líder: Profa. Dra. Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira; Prof. Dr. José Carlos Sales 

Grupo de Pesquisa: Saberes e Fazeres em Gestão da Informação e do Conhecimento – 

GEINFO Líder: Profa. Dra. Nídia Maria Lienert Lubisco vice-líder: Dra. Alzira Queirós 

Gondim Tude de Sá; 

Grupo de Pesquisa em Informação e Tecnologia – GPInfoTec Líder: Profa. Dra. Ana Paula 

de Oliveira Villalobos; 

Grupo Interinstitucional de Processos Semiótico e de Design Líder: Profa. Dra. Lídia Maria 

Batista Brandão Toutain; 

LTI – Laboratório de Tecnologias de Informação Líder: Profa. Dra. Bárbara Coelho Neves 
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6.1 Atividades de Ensino  

  

 Todo corpo docente do DDI e do DFPI ministraram disciplinas nos cursos de graduação 

do Instituto de Ciência da Informação. 7 (Sete) professores do DDI e 6 (seis) do DFPI ministram 

aulas no PPGCI.  

Verificou-se o empenho dos docentes do DDI na melhoria do ensino por meio da revisão 

dos componentes curriculares, da ampliação de referencial bibliográfico das disciplinas e das 

pesquisas de iniciação científica. 

 O corpo docente dedicou total apoio aos projetos pedagógicos dos bacharelados em 

Arquivologia e Biblioteconomia. 

 

6.1.1 Ensino de Graduação 

 

 As disciplinas foram ministradas em aulas teóricas e práticas, para as quais os docentes 

têm procurado permanentemente aprimorar suas abordagens e metodologias. Os RIT dos 

docentes revelam que a maioria empreendeu esforços e competências no desenvolvimento de 

atividades para suprir carências de laboratórios para as aulas práticas, como também o limite do 

acervo bibliográfico disponibilizado pela biblioteca do ICI 

 

Ensino de Graduação: 

DDI 

a) todo corpo docente do DDI ministrou disciplinas nos cursos de graduação do Instituto de 

Ciência da Informação. As disciplinas foram ministradas em aulas teóricas e práticas, para as 

quais os docentes têm procurado permanentemente aprimorar suas abordagens e 

metodologias; 

b) os RIT dos docentes DDI revelam que a maioria empreendeu esforços e competências no 

desenvolvimento de atividades para suprir carências de laboratórios para as aulas práticas, 

como também o limite do acervo bibliográfico disponibilizado pela biblioteca do ICI; 

c) além de empreendimentos por parte dos docentes em prol da melhoria do ensino, 

destacaram-se ações proativas voltadas à excelência de resultados no aprendizado e 

renovação de conhecimento, incluindo a intensificação de atividades de pesquisa 

interligadas ao ensino da graduação, envolvendo alunos da graduação como bolsistas e 

voluntários do PIBIC. Assim, verificou-se o empenho dos docentes do DDI na melhoria do 
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ensino por meio da revisão dos componentes curriculares, da ampliação de referencial 

bibliográfico das disciplinas e das pesquisas de iniciação científica; 

d) o corpo docente do DDI dedicou total apoio aos projetos pedagógicos dos bacharelados 

em Arquivologia e Biblioteconomia; houve grande participação dos docentes no NDE do 

curso de Arquivologia que no próximo ano deverá apresentar a proposta de uma nova grade 

curricular. Também houve grande participação dos docentes do Departamento no NDE do 

Curso de Biblioteconomia e Documentação, principalmente contribuindo para estruturar 

documento e desenvolver ações para receber a Comissão do MEC que em breve virá avaliar o 

curso. 

e) foi ampliada a participação de docentes do DDI em bancas examinadoras de dissertações, 

teses e em exames de qualificação em nível da pós-graduação em âmbito local e nacional; 

f)  docentes do DDI foram contemplados com aprovação de financiamento e apoio de 

eventos científicos no âmbito da área da ciência da informação;  

g)  docentes do DDI são autores, presidiram e participaram de comissões de eventos 

científicos nacionais e internacionais no âmbito da área da ciência da informação; 

h)  o corpo docente do DDI publicou artigos em periódicos científicos qualificados. A 

professora Barbara Coelho teve um artigo publicado em uma revista internacional. As 

Professoras Hildenise Ferreira Novo e Bruna Bomfim Lessa dos Santos tiveram seus artigos 

aceitos em periódico internacional com qualis 1. Também se registra que a professora Barbara 

teve 2 livros autorais lançados no ano de 2018 e a Profa. Hildenise Ferreira Novo organizou 

livro publicado pela EDUFBA Outros professores tiveram capítulos dos seus trabalhos 

publicados em livros de editoras conceituadas na área da Ciência da Informação. Registram-se 

um total de 54 artigos científicos publicados em periódicos nacionais e em Anais da área da 

Ciência da Informação. 

i)  os docentes do DDI ministraram 12 palestras que tratavam de temas relevantes à 

sociedade em geral, com ênfase nas questões do conhecimento e informação.   

 

DFPI 

 Os professores além de ministrarem aulas e orientações na graduação a saber: 

 a) Quantitativo de orientações com recurso: 18 (dezoito) bolsistas permanecer; 08 (oito) 

bolsistas de PIBIC; 08 (oito) bolsistas Sankofa; (01) uma monitoria;  

b|) Orientações sem recurso: (09) nove supervisões de atividades práticas e curriculares; 

28 (vinte e oito) trabalhos de conclusão de curso. 
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 c) Os docentes do DFPI participaram de 39 (trinta e nove) bancas de TCC de graduação e 

20 bancas no ensino de pós-graduação. 

 d) Além das atividades em classe, ocorreram 16 (dezesseis) participações de docentes do 

DFPI em bancas de mestrados e 06 (seis) de doutorado. 

 

Arquivologia 

 O Núcleo Docente Estruturante deu continuidade na revisão do currículo do curso de 

graduação em Arquivologia. Os trabalhos se concentraram no estudo dos componentes 

curriculares identificados em quatro (04) eixos de formação: Fundamentos gerais e da 

Arquivologia, Funções Arquivísticas, Tecnologias arquivísticas e Pesquisa e Mercado de 

trabalho. Além disso, foi elaborado e aplicado o formulário de avaliação do curso. 

 

Biblioteconomia 

 O coordenador do Colegiado do Curso de Biblioteconomia e Documentação, 

acompanhado do vice coordenador, de professores e Diretório Acadêmico participou do projeto 

UFBA Mostra Sua Cara, no PAF 1, com o objetivo de dar visibilidade ao Curso de 

Biblioteconomia; também participou da feira de Ciência do Colégio Central da Bahia, 

especificamente na divulgação do Curso de biblioteconomia para o alunado daquela escola.  

 Acompanhamento permanente das atividades para conclusão da revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso, com a implantação da nova matriz curricular em 2019.2, ora em vigor.

 Participou das reuniões do Núcleo Estruturante visando à melhoria do projeto 

pedagógico.  

 O Colegiado desenvolveu juntamente com a Diretoria do ICI e o DA de Biblioteconomia, 

ações para recepção aos calouros de Biblioteconomia – semestre 2019.1. 

 

 

6.1.2 Ensino de Pós-Graduação, strictu sensu e lato senso, e residências  

 

O Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da 

Bahia (PPGCI / UFBA) é organizado de acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal 

da Bahia, normas do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal 

da Bahia, Normas Complementares para os Cursos de Pós-Graduação da UFBA, conforme seu 

Regimento Interno e em concordância com as normas brasileiras de ensino e pesquisa em pós-

graduação. Tem por objetivo desenvolver e aprofundar a formação de professores de nível 
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superior, de pesquisadores e de extensionistas no campo da Ciência da Informação, por meio de 

qualificação em cursos de stricto sensu, em nível de Mestrado Acadêmico e Doutorado 

Acadêmico. O Programa já sinaliza para a possibilidade de criação de Mestrado Profissional e 

retomada de instalação de cursos lato sensu. 

O PPGCI / UFBA tem como missão estimular o desenvolvimento científico e social do 

país, a partir da realidade soteropolitana, baiana e nordestina, por meio da promoção do ensino, 

pesquisa e extensão em Ciência da Informação e através da interdisciplinaridade da ciência e do 

conhecimento. Em consonância com os seus objetivos e mediante aprovação de seu Colegiado, o 

PPGCI / UFBA tem promovido e/ou apoiado a realização de eventos científicos e de projetos de 

extensão inseridos na área, individualmente ou em parceria com outros órgãos e instituições. 

O PPGCI/ UFBA  enfrentou algumas dificuldades para a realização de suas metas em 

2019, dentre as quais se podem citar com maior gravidade o momento complexo do Brasil, com 

dificuldades econômicas que afetaram diretamente as Universidades; falta de recursos para o 

apoio das atividades de ensino-pesquisa-extensão e disseminação da proeminente produção 

científica do Programa; carências na infraestrutura do espaço físico do PPGCI, já registradas em 

reunião do Colegiado do Programa e constantemente informadas à direção do Instituto. O 

contingenciamento de verbas da Universidade pelo governo federal gerou um momento de 

tensão na Universidade, suspensão das bolsas Capes provocou momentos de muitas dificuldades 

no Programa. O PPGCI realizou duas seleções para aluno regular, com ingresso em 2019.1 e 

2019.2 uma seleção para aluno especial com ingresso em 2019.1 para ocupação de vagas 

definidas em seu Regimento interno e de acordo com as normas da UFBA. No processo seletivo 

para aluno regular com entrada em 2019.1 tivemos 33 inscrições homologadas para 20 vagas no 

mestrado (sendo duas reservadas para alunos estrangeiros) e 11 candidatos devidamente 

aprovados e matriculados no curso, 14 inscrições homologadas para o doutorado com 10 vagas 

(sendo duas reservadas para alunos estrangeiros) e 7 candidatos selecionados e matriculados e. 

Apesar do aumento do número de vagas para a seleção de novos discentes, o número total de 

vagas não foi preenchido por completo, tendo a comissão do processo seletivo prezado pela 

qualitativo no grupo de novos discentes do Programa e optado por fazer uma nova seleção 

durante o  segundo semestre de 2019   O processo seletivo de 2019.2 seguiu então com e16 

inscritos no mestrado com 16 inscrições homologadas e 09 vagas preenchidas, e 08 inscrições 

homologadas no doutorado, com 05 vagas preenchidas.  Oferecendo um número menor de vagas, 

podendo atender também a demanda de novos orientandos por docentes.  O edital de aluno 

especial para 2019.1 ofertou 5 disciplinas optativas, das quais cada candidato poderia cursar até 

uma disciplina, foram selecionados 19 discentes para o mestrado, distribuídos ente as 5 
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disciplinas e 6 discentes selecionados para o Doutorado. O edital de aluno especial para 2019.2 

ofertou 6 disciplinas optativas, e teve 23 alunos contemplados entre mestrado e doutorado. 

O Programa planejou e assegurou a oferta de disciplinas, de modo que todos os docentes 

ministrassem disciplinas ao longo do ano, assegurou a distribuição de orientações entre os 

docentes, ofertou disciplinas optativas nos dois semestres com professores do programa e outros 

convidados de outros programas da área, em nível nacional e internacional.  

Do elenco de disciplinas optativas ofertadas aos docentes permanentes que atuam em 

outros Programas de Pós-Graduação destaca–se: 2019.1, ICIA52- Produção, circulação e 

mediação da informação, ministrada pela Prof. Jussara Borges (UFBA). Em 2019.2 foi 

ministrada a disciplina ICIA67 – Comunicação Cientifica em Redes Eletrônicas (semipresencial 

com uso da Plataforma moodle), ministrada pela Prof. Isa Maria Freire UFPB. A professora 

visitante Fernanda Maria Melo ministrou em 2019.2 a disciplina ICIA57 – Tópicos Selecionados 

em Ciência da Informação, em 2019.1 destaca-se ainda a disciplina ICIA48 Infopolítica direitos 

autorais e propriedade intelectual - Prof. Ricardo Coutinho.  O Programa assegurou ainda o 

cumprimento do planejamento para 2019.1 e 2019.2, garantindo que cada docente, permanente, 

colaborador possa ministrar aulas a cada semestre de forma revezada.  O Programa assegurou a 

realização das defesas públicas das dissertações dos alunos concluintes, cujo prazo de finalização 

do curso estava previsto para o primeiro semestre de 2019.1. Foram defendidas as teses dos 

discentes, Flávia Catarino Conceição Ferreira, no dia 25/02/2019, Franklin Renee de Castro 

Castellanos, no dia 08/08/2019, Carolina de Souza Santana Magalhães, no dia 28/08/2019, 

Natanael Vitor Sobral no dia 24/10/2019; Carolina Orrico Santos, no dia 28/11/2019, Maria 

do Carmo Oliveira Ribeiro, no dia 29/11/2019, Maria de Fátima Cleomênis Botelho, no dia 

10/12/2019, Fernanda Xavier Guimarães, no dia 19/12/2019, Bruna Bonfim Lessa dos 

Santos, no dia 20/12/2019. Foram defendidas as dissertações dos discentes, Fabiana de Jesus 

Cerqueira, no dia 08/05/2019, Gustavo Alpoim de Santana  no dia 20/05/2019, Vanessa 

Jamile Santana dos Reis no dia 17/06/2019,  Normaci Correia dos Santos Sena, no dia 

26/06/2019, Silvana Bastos Paula, no dia 28/06/2019, Daniela Rodrigues Almeida Barroso, 

no dia 27/06/2019, Maria Auxiliadora da Silva Lopes, no dia 26/08/2019, Lucas Lima 

Cavalcante, 09/09/2019, Jackeline Jorge Gomes Machado , no dia 17/09/2019, Nanci 

Moreira, no dia 06/12/2019, Cristina Nachef, no dia 13/12/2019 , Herbet Menezes Dorea Filho 

no dia 18/12/2019 , Daniel Almeida Marins, no dia 18/12/2019. Foram defendidas as 

qualificações de tese da discente Rita de Cássia Machado da Silva, no dia 20/02/2019, Gleise 

da Silva, no dia 26/07/2019, Francisco José Daher, no dia 02/08/2019, Bruna Bonfim Lessa 

dos Santos, no dia 05/08/2019 e Jaires Oliveira Santos, no dia 16/12/2019.  As qualificações 
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de mestrado dos discentes, Lucas Lima Cavalcante, no dia 19/02/2019, Leandro Coutinho, no 

dia 16/08/2019, Mabel Meira Mota, no dia 05/12/2019. 

 

6.1.3 Relação de atividades compartilhadas entre o ensino de Graduação e Pós-Graduação 

 

 A integração do PPGCI / UFBA aos Cursos de Graduação em Biblioteconomia e 

Arquivologia do Instituto de Ciência da Informação da UFBA vem se fortalecendo a cada ano. A 

seguir, itens que relatam experiências do PPGCI / UFBA, como indicadores de integração com a 

graduação.  

  Realização do Seminário de Pesquisa do PPGCI / UFBA: Integrando Graduação e Pós-

Graduação, nos dias 27 e 28 de maio de 2019.com apresentação das pesquisas em andamento de 

mestrandos do Programa e concluídas por recém-egressos, por graduandos dos cursos de 

Biblioteconomia e Documentação e de Arquivologia, por docentes do PPGCI / UFBA, por 

grupos de pesquisa e também por docentes da graduação do ICI, integrantes de grupos de 

pesquisa liderados por docentes de pós-graduação. 

 Discentes da graduação apresentaram pesquisas de monografias e de iniciação científica 

sob a orientação de docentes mestres e doutores do ICI e do PPGCI / UFBA. 

 Relação de Trabalhos de Conclusão de Curso Apresentado por Discentes da Graduação 

com Orientação de Docentes do PPGCI em 2019 

O Programa possui integração com a graduação por meio dos docentes vinculados ao 

PPGCI/UFBA que atuam como docentes dos cursos biblioteconomia e arquivologia do Instituto 

de Ciência da Informação (ICI/UFBA), ministrando aulas, realizando orientações de discentes 

nos trabalhos de conclusão de curso, em trabalhos de iniciação científica, com temática 

relacionado as linhas de pesquisa do Mestrado e Doutorado. Efetivamente, 80% dos docentes 

permanentes do Programa realizam atividades na graduação do Instituto, ministrando aulas, 

orientando Trabalho de Conclusão de Curso da graduação e Projetos de Iniciação Cientifica. 

Observa-se a efetivação dessa ação a partir dos seguintes dados:  

 O fortalecimento demonstrado no PPGCI com a graduação vem aumentando a cada ano, 

em 2019 de 22 alunos ingressantes no mestrado, 09 são egressos dos cursos de biblioteconomia e 

03 de arquivologia do ICI e de 12 alunos ingressantes no Doutorado, 06 são egressos dos cursos 

de biblioteconomia e 03 de arquivologia, dando um total de 12 discentes do mestrado, egressos 

da graduação do ICI e 09 discentes do doutorado, egressos da graduação do ICI, fato que dá a 

dimensão do impacto do programa na graduação. 
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Em 2019 foram ministradas ao todo na graduação 35 disciplinas distribuídas entre os 

docentes permanentes do Programa, que realizaram 14 orientações de trabalho de conclusão de 

curso em biblioteconomia e arquivologia, e 10 orientações de iniciação cientifica.  

A seleção para alunos especiais, no PPGCI vêm recebendo um fluxo contínuo e 

ininterrupto de discentes graduados do ICI, que além de imergirem na vivência de uma pós-

graduação, computam a carga horária e a creditação das disciplinas do mestrado e doutorado, 

conforme o currículo de cada curso. Por fim, ressalta-se que grande parte das atividades, projetos 

de pesquisa e eventos realizados pelo PPGCI ocorrem com participação dos cursos e discentes de 

graduação da UFBA.  

 Os discentes da graduação participam frequentemente das bancas de defesa da Pós-

Graduação e recebem certificado que conta na contagem de carga horária para finalização do 

curso. 

 

6.1.4 Avaliação dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

 

Arquivologia 

 

No ano de 2019 os Colegiados, no âmbito do NDE, promoveram reuniões de reflexão e 

ações voltadas à melhoria do curso de Arquivologia com a comunidade acadêmica. Em virtude 

disto foi elaborado e aplicado o formulário de avaliação do curso. Além disso, no âmbito de 

demanda da SUPAD, os Colegiados realizaram a auto avaliação em reunião aberta de colegiado, 

sob o viés participativo da comunidade que compõe o curso de Arquivologia na UFBA.  

 

Biblioteconomia 

 

 Através do NDE desenvolveu ferramenta para auto avaliação do curso (atividades de 

ensino e da estrutura), o qual foi aplicado aos discentes. Após, houve a coleta e organização dos 

dados, os quais foram analisados. A comissão elegeu duas ações a serem implementadas: uma 

referente à docência e outra referente à estrutura. 

 O Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal da Bahia participou do Guia do 

Estudante 2019, que avalia as melhores Universidades por área, uma promoção da Revista Veja. 

Obtendo a classificação de 4 Estrelas. 
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Cursos de Pós-Graduação – PPGCI/UFBA 

 

Tipo de Avaliação: Avaliação de Programas 

Área de Avaliação: Comunicação e Informação 

Período de Avaliação: Avaliação Quadrienal 

Avaliação: 4,0 

 

6.2 Atividades de Pesquisa: linhas de pesquisa, projetos, financiamentos, etc 

 

 O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) / UFBA tem como 

área de concentração Informação e Conhecimento na Sociedade Contemporânea, dela 

decorrendo duas linhas de pesquisa: 

 Políticas, tecnologias e usos da informação; 

 Produção, circulação e mediação da informação 

 Os projetos de pesquisa em andamento, neste ano, contemplados com bolsas da UFBA, 

FAPESB, PROAE, CAPES e CNPq estão relacionados a seguir:  

 

DFPI 

 

A seguir, são listados os projetos de pesquisa em andamento, no ano de 2019, incluídos 

os contemplados com bolsas da UFBA, FAPESB, PROAE, CAPES e CNPq, que possuem a 

coordenação ou a participação de docentes do DFPI: 

 

1) Centro de Recursos para Aprendizagem e Investigação (CRAI) no apoio à docência: 

novo desafio das bibliotecas universitárias. 

2) Avaliação de Biblioteca Universitária: projeto para sua construção em plataforma 

web. 

3) CoInfo em Comunidades Rurais. 

4) Profissão e aprendizagem: uma análise do perfil do bibliotecário baiano à luz da 

Competência em Informação (COINFO). 

5) Processo de aprendizagem: o desenvolvimento e o emprego de competências dos 

profissionais; 
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6) O desenvolvimento e emprego de Competências em Informação: evidências nos 

dizeres, saberes e fazeres dos sujeitos em comunidade. 

7) Informação, Documentos, Arquivos e Repositórios em Saúde: Mecanismos de 

Difusão de Conhecimentos para as Inovações Gerenciais nos Sistemas de Saúde. 

8) As formações discursivas do saber arquivístico a partir do surgimento dos cursos de 

Arquivologia no Brasil. 

9) Fatores influenciadores da produção de conhecimento em Medicina Tropical na 

Região Nordeste do Brasil (RNB): análise cientométrica a partir das necessidades 

sociais definidas no Plano Nacional de Saúde (2012-2015). 

10)  Construção de Indicadores Científicos e Tecnológicos da Universidade Federal da 

Bahia. 

11) Tendências de Gestão e Inovação em Unidades de Informação. 

12) Visualização da estrutura intelectual e cognitiva da área de células-tronco: análise 

bibliométrica da produção científica brasileira. 

13) Comunicação científica brasileira: mapeando fatores que contribuem para a escolha 

de periódicos de acesso aberto. 

14) Difusão do Conhecimento e Apropriação de Saberes: Acesso e uso da Informação na 

Sociedade. 

15) Competências profissionais e produção do conhecimento na contemporaneidade 

(CPPCC). 

16) Infoprodutos. 

17) Práticas leitoras com crianças de comunidade quilombola. 

18) Produtividade científica dos docentes-pesquisadores no campo da Cancerologia 

brasileira. 

19) Estudos do Software Alfresco como Ferramenta didático-pedagógica. 

20) Inventario do PATRIMNIO Artístico da UFBA: Política de Preservação, 

Conservação e Restauração. 

21) A Documentação Fotográfica nos Reitorados Da UFBA (1946-2010) – Memória e 

Informação. 

22) Preservação, Conservação e Restauração Obras Raras; 

23) Uma pesquisa teórica sobre o impacto das novas tecnologias na gestão de arquivos 

nas organizações; 

24) Uma pesquisa empírica de um sistema livre de Gestão de Arquivo o ALFRESCO. 
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DDI 

 

Nos RIT de 2019 dos docentes do DDI estão registrados os seguintes projetos de pesquisa 

(concluídos ou em realização):  

 

a) Modelo de requisitos para repositórios arquivísticos do SUS: subsídios para a difusão 

de conhecimentos em saúde; 

b) Organização e Representação do Conhecimento: estudos de Análise Cognitiva 

(AnCo), redes conceituais, vocabulários semânticos, taxonomias e ontologias de 

domínios de conhecimento para Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC). 

c) Projeto de Análises do Softwares Arquivísticos e de Preservação Digital (LTI Digital 

– IBICT);  

d) Reuniões Abertas do Laboratório de Pesquisas em Tecnologias Informacionais e 

Inclusão Sociodigital (LTI@Digital - FACED); 

e) Desenvolvimento de Solução em Computação Cognitiva para Geração de Análise de 

Políticas Públicas de Bibliotecas (LTI Digital – PIBIT); 

f) IV Seminário Internacional de Preservação Digital – SINPRED e o VI Encontro 

Nacional da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital (LTI Digital – Rede 

Cariniana); 

g) Política pública para bibliotecas escolares: os desafios promovidos pelas tecnologias 

digitais, as novas formas de interação e aquisição com a informação no contexto 

educacional - Fase 1 (LTI Digital - FAPESB); 

h) Política pública para bibliotecas escolares: os desafios promovidos pelas tecnologias 

digitais, as novas formas de interação e aquisição com a informação no contexto 

educacional - Fase 2 (LTI Digital - PIBIC); 

i) Política de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) em bibliotecas escolares (BE), 

considerando os novos desafios tecnológicos no contexto histórico e contemporâneo 

(LTI Digital – Permanecer); 

j) Memoria da prática musical a partir do Programa de Concerto; 

k) Representação da informação científica em sites de redes sociais acadêmicos: 

diretrizes para análise de rede semântica;  
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l) Monitoria na disciplina ICI008 – Fontes de Informação (Permanecer); 

m) Feminismo negro e epistemologia social: percursos na memória do campo Ciência da 

Informação a partir das trajetórias de vida de pesquisadoras negras; 

n) 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. (Total: R$ 4.800,00 – PROPESQ-UFBA); 

o) 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 federais. (Total: R$ 34.272,74 - CNPQ); 

p) 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 federais. (Total: R$ 34.272,74 - PIBIC);  

q) Informação, documentos, arquivos e repositórios em saúde: mecanismos de difusão 

de conhecimentos para as inovações gerenciais nos sistemas de saúde; 

r) Mediação, gestão da informação e a WEB social no arquivo e na biblioteca: práticas 

de (Re) significação para construção do conhecimento; 

s) Efetividade das ações de mediação e gestão da informação: busca pelo fortalecimento 

das relações entre biblioteca, memorial e seus usuários; 

t) O desenvolvimento da mediação da leitura e do uso das fontes de informação na 

formação dos discentes no curso de ciências sociais: a experiência da disciplina 

Documentação 2; 

u) Plágio: entre a cultura de reprodução e acultura de reaproveitamento; 

v) Pensar desde as margens: ensaio para uma descolonização arquivística; 

w) Reunião do grupo de pesquisa “difusão do conhecimento e apropriação de saberes: 

acesso e uso da informação na sociedade” 

x) O lugar da biblioteca pública no plano municipal do livro leitura e biblioteca: a 

construção da política local e seus desdobramentos; 

y) Parâmetros para o modelo de negócio de E-book em bibliotecas universitárias; 

z) Egressos de Biblioteconomia: inserção e ascensão no competitivo mercado de 

trabalho. 
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6.3 Atividades de Extensão: projetos, recursos, etc 

 

 Foram registrados na Congregação e no SIATEX os projetos: 

DDI 

 

a) Organização e realização do XIV CINFORM, II Fórum de Documentação; 

b) International Conference on Convergence in Information Science, Technology 

and Education – 2nd CONCITEC (R$ 25.000,00) 

c) II Seminário Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde – II 

CIC Saúde Brasil 2019 (R$ 44.200,00);   

d) Curso Competências Infocomuicacionais 

e) III Workshop Produção de Artigos Científicos de Alto Impacto 

f) Lapidar: ações de leitura para o protagonismo social; 

g) Formação de mediadores de leitura; 

h) Sala Aberta; 

i) Objetos digitais como recursos educacionais para incentivo a leitura; 

j) Olhares coletivos do GEPICC; 

k) Workshop em gestão da informação em serviços de Saúde; 

l) Publicação de livros acadêmicos e científicos; 

m) Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria; 

n) Desvendando os mecanismos de promoção, controle e acesso e uso do livro, 

leitura e biblioteca pública no município de Salvador-BA. 

 

 

DFPI 

 

A seguir são apresentados os cursos de extensão que possuíram a coordenação ou a 

participação de docentes do DFPI: 

 a) Workshop de indicadores em C&T para instituições de ensino e pesquisa, na Univasf. 

 b) Aplicação de ferramentas de redes sociais na comunicação científica na UFPB. 

 c) Workshop Gestão da Informação em Serviços de Saúde. 

 d) Sucesso na Gestão dos e-mails.  

 e) Digitalização: o que é isso afinal? 

 f) Projeto Dom Quixote;  

 g) Capacitação em Gerenciamento Eletrônico de Documentos utilizando o software Livre 

ALFRESCO. 
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PPGCI 

 

 Projeto: Inventário do Patrimônio Artístico da UFBA: Política de preservação, 

conservação e restauração. Coordenador: Lídia Maria Batista Brandão Toutain 

 

 O projeto possui 09 bolsistas, permanecer e Pibic/ UFBA. 

 

 

 Oficina de Elaboração e Organização de Projetos Científicos (Mestrado e 

Doutorado) Coordenador: Professor José Carlos Sales dos Santos. 

 

 

 Projeto de extensão -SIATEX 14330 - 7º Encontro Brasileiro de Bibliometria e 

Cientometria (EBBC). Coordenador: Professor Raymundo das Neves Machado. 

 

 

6.4 Produção Artística, Cultural, Científica e/ou Técnica 

 

 

DFPI 

 

Produção científica dos docentes do DFPI 

Produto Quantidade 

Artigos aceitos para publicação em periódico nacional 01 

Artigos publicados como 1° autor, em periódico nacional 05 

Artigos publicados como co-autor, em periódico nacional 04 

Autoria de capítulo em livro de coletânea 04 

Co-autoria de livro científico 01 

Comunicação como 1º autor em Anais de eventos científicos 06 

Comunicação como co-autor em Anais de eventos científicos 16 

Comunicações orais em eventos científicos 18 

Exposição de Pôster como 1º autor em evento científico 01 

Exposição de Pôster como co-autor em evento científico 01 

Organização ou co-organização de livro científico ou coletânea 02 

Palestra, Mesa redonda, Livro técnico e prefácio de livro 11 

Resumos como 1º autor em Anais de eventos científicos 05 

Resumos como co-autor em Anais de eventos científicos 05 

Total 80 

Fonte: RAT - DFPI. 
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DDI 

 

Produção científica dos docentes do DFPI 

Produto Quantidade 

Artigos aceitos para publicação em periódico nacional/Internacionais 26 

Autoria e co-autoria de capítulo em livro de coletânea 18 

Comunicação como autor e co-autor em Anais de eventos científicos 47 

Palestra, Mesa redonda 22 

Total 113 

Fonte: RAT - DDI 

 

 O Diretório Acadêmico promoveu na última sexta-feira de cada mês a “sexta cultural” 

um projeto em parceria com a direção do ICI que visa a integração da comunidade interna e 

externa da UFBA, além de permitir que docentes, servidores técnicos administrativos e discentes 

possam apresentar suas produções artísticas. 

 Ocorreu em um sábado de cada mês, o evento intitulado “Café Arquivístico”, promovido 

pelo DA de Arquivologia, projeto que envolve discentes e docentes do curso, onde se discute 

temática relacionadas a área, com a participação de docentes de outras unidades acadêmicas da 

UFBA, profissionais que atuam na Universidade e na sociedade como um todo. 

 A Revista do ICI/UFBA “Ponto de Acesso” publicou 3 edições no ano de 2019, 

totalizando 37 (trinta e sete) artigos, passando para Qualis A1. 

 

6.5 Eventos 

 

 O Instituto de Ciência da Informação no ano de 2019 promoveu o XIV CINFORM com a 

temática: Informação e Cidadania sob a presidência da Professora Hildenise Ferreira Novo e 

coordenação técnica Profa. Ivana Aparecida Borges Lins  

 II CIC Saúde Brasil 2019 – coordenação Professor Francisco José Aragão Pedroza; 

 Conferência Internacional 2nd CONCITEC – coordenação Professora Bárbara Coelho 

Neves 

 O PPGCI promoveu alguns eventos durante o ano de 2019: 

 Para iniciar o semestre de 2019.1 o Programa promoveu a aula inaugural do semestre 

com o professor Dr Antonio Nery Filho, professor aposentado da faculdade de medicina da 

UFBA, o tema da palestra foi Bioética e Informação o que é possível dizer? 
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 O VI Seminário de Pesquisa do PPGCI/UFBA: integrando graduação e pós-

graduação estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, docentes da área da Ciência 

da Informação da UFBA e das demais IFES brasileiras que oferecem cursos na área da Ciência 

da Informação. 

 Palestra promovida pelo G-Acervos na disciplina Metodologia da pesquisa, com o 

Professor Dr Bruno Oliveira dos Santos, com o tema Aplicação do método de estudo de caso no 

estudo dos vazios urbanos na cidade de Salvador. 

  Realização do Curso Intensivo e Conferencia com o tema organização e representação do 

conhecimento das linguagens documentarias aos vocabulários semânticos com o Professor Dr 

José Antônio Moreiro Gonzalez. 

 Atividades com tarde de conversa na disciplina ICI A54- mediação e apropriação da 

informação, com o Professor Dr. Oswaldo Almeida Junior em videoconferência com o tem a 

mediação da informação e leitura. 

 

Participação em eventos nacionais e internacionais dos docentes  

 

1) Congresso da UFBA 2019; 

2) XIV CINFORM 

3) VI REPARQ 

4) XX ENANCIB 

5) 2nd Conference and Statistics and Data Science 

6) III Jornadas de Estudiantes de Ciencias de la Documentación 

7) International Conference on Convergence in Information Science, Technology and 

Education - 2nd. Concitec 

8) IV Congreso ISKO España-Portugal (XIV Congreso ISKO España) 

9) IX Encontro sobre Ciência, Tecnologia e Gestão da Informação (ENEGI): gestão da 

informação, estratégia e inovação 

10) IX Encuentro Ibérico de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la 

Información de Iberoamérica y el Caribe (EDICIC) 

11) II Congresso de Gestão Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação 

(CGEI) (Porto Alegre) 

12) II CIC Saúde Brasil 2019 – Seminário Conhecimento, Inovação e Comunicação em 

Serviços de Saúde 
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6.6 Relações entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas na Unidade 

  

 No ano de 2019 ocorreu o VI Seminário de Pesquisa Integrar promovido pelo PPGCI, 

evento que congrega trabalhos de pesquisa das graduações e dos cursos do Programa. 

 O seminário de pesquisa integrar, envolve a comunidade do Instituo de Ciência da 

Informação, integrando os discentes da graduação e da pós-graduação, nas diversas atividades 

apresentadas durante o evento, sendo uma ocasião fundamental para os alunos conhecerem os 

diversos projetos, atividades de pesquisa e extensão que envolvem toda a comunidade 

acadêmica. 

  

6.7 Serviços prestados à Comunidade 

  

Projeto Lapidar: ações de leitura para o protagonismo social coordenado pelas professoras: Ana 

Cláudia Medeiros de Sousa e Raquel do Rosário Santos. (DDI) 

Projeto de Extensão coordenado pelo professor José Carlos Sales dos Santos (DDI): 

 Curso de Elaboração de Anteprojetos Científicos (Mestrado e Doutorado) 

 Descrição: Procura orientar propostas e projetos de investigação oriundos de candidatos 

interessados no processo seletivo em programas de pós-graduação, com interesse específico ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (stricto sensu).  

 

7 RELAÇÕES INTERISNSTITUCIONAIS E INTRAINSTITUCIONAL  

 

7.1 Contratos, parcerias, convênios e acordos estabelecidos pela Unidade 

 

 Neste período, o DFPI, por meio do seu quadro docente, estabeleceu parcerias de 

natureza acadêmica com instituições, universidades e cursos, tais como ABRASCO. 

 O PPGCI aprovou em convênio com seleção de candidaturas do Programa Estudantes-

Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG). 

Em 2019 foram aprovadas as candidaturas dos docentes Francisco José Aragão Pedroza 

Cunha ao edital 005/2019 professor visitante no exterior junior, o docente ficará afastado no 

período de 01/08/2020 a 31/07/2021, vinculado ao projeto “A modernidade e os desafios da 

formação brasileira: entre o passado e o futuro, entre o local e o global”. Também foi 

homologada e aprovada a candidatura ao edital 03/2019 missões de trabalho no exterior, em que 

o docente ficará afastado no período de 07/01/2020 a 26/01/2020 para estudo e missão no 
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exterior vinculado também ao projeto a modernidade e os desafios da formação brasileira: entre 

o passado e o futuro, entre o local e o global. 

 

8 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAÇÕES 

 

DDI 

  

Projetos coordenados pelo Prof. Dr. Francisco Jose Aragão Pedroza Cunha:  

 

a) 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. (Total: R$ 4.800,00 – PROPESQ-UFBA); 

b) 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 federais. (Total: R$ 34.272,74 - CNPQ); 

c) 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 federais. (Total: R$ 34.272,74 - PIBIC);  

d) II Seminário Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde – II CIC 

Saúde Brasil 2019 (R$ 44.200,00);   

Projeto coordenado pela Profa. Dra. Bárbara Coelho Neves: 

a) International Conference on Convergence in Information Science, Technology and 

Education – 2nd CONCITEC (R$ 25.000,00) 

PPGCI 

 Em 2019 o recurso utilizado pelo PPGCI foi através do PROAP. A Portaria que regula o 

uso do recurso PROAP possui restrições muito específicas, e além desse fator, ocorreu o 

contingenciamento das verbas da Universidade o que dificultou a captação de outros recursos 

para melhoria do Programa. O recurso PROAP foi aproveitado para distribuição de uma diária 

entre os discentes e docentes que participação em eventos nacionais e internacionais  
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9 PREMIAÇÕES  

  

 No ano de 2019 as docentes, Profa. Bruna Bomfim Lessa dos Santos, cursando o 

Doutorado no PPGCI, sob a orientação da Profa. Hildenise Ferreira Novo, foram contempladas 

com o prêmio de reconhecimento por um dos 10 melhores trabalhos apresentados no evento 

EDICIC-ISKO realizado em Barcelona, Espanha, o que possibilitou a obtenção de becas para 

inscrição e alojamento a doutoranda.  

 

10 INTERNACIONALIZAÇÃO 

 O PPGCI vem buscando projetos e parcerias para consolidar a internacionalização do 

programa. 

  

10.1 Relações de interação ou cooperação com instituições estrangeiras 

 

 Na trajetória do PPGCI / UFBA destaca-se a consolidação de sua vocação como 

Programa de Pós-graduação em profundo avanço na seara internacional. O vetor de crescimento 

nos protocolos e nas produções internacionais é visível e a atuação transnacional dos docentes, 

discentes e técnico-administrativos é reconhecida nacionalmente. Este é, sem dúvida alguma um 

dos itens que fortalece o PPGCI / UFBA e o potencializa a receber a nota 5 na próxima avaliação 

trienal da CAPES.  

 Em 2019 tivemos a aprovação de dois docentes permanentes no edital capes print, para 

missão no exterior e professor visitante no exterior. Os docentes Francisco José Aragão Pedroza 

Cunha e a professora Nídia Maria Lienert Lubisco.  

 Como exemplo significativo dessas evidências, a Ficha de Avaliação Quadrienal 2014-

2017 do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (mestrado e doutorado) 

registrou a inserção internacional deste Programa, demonstrando que a internacionalização do 

Programa esteve transversalmente presente em todos os relatórios anuais e continua sendo um 

ponto forte do PPGCI / UFBA.  

  

10.2 Intercâmbio e/ou parcerias envolvendo discentes e docentes vinculados a Unidade 

 

 Em seu papel como indutor da produção do conhecimento e da responsabilidade social 

independentemente de fronteiras locais/intra/transnacionais, o PPGCI / UFBA vem emergindo 

como o Programa mais ativo e participante da UFBA no Programa de Alianças para a Educação 
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e Capacitação (PAEC), desenvolvido pela Organização dos Estados Americanos e Grupo 

Coimbra de Universidades Brasileiras. O Programa de Alianças para a Educação e Capacitação 

(PAEC OEA/GCUB) constitui-se em uma iniciativa conjunta da Secretária-geral da Organização 

de Estados Americanos (SG/OEA) e do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), 

tendo em vista a internacionalização da formação pós-graduada de estudantes com nacionalidade 

e/ou residência nos Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), com 

exceção do Brasil. O objetivo da iniciativa é promover a maior integração das universidades 

brasileiras na região, incentivando o intercâmbio científico e cultural, melhorando a mobilidade 

estudantil internacional e apoiando o desenvolvimento humano de indivíduos notáveis nas 

Américas. Em 2018 foram aprovados dois bolsistas internacionais da América Latina, fazendo 

justiça ao que mais urge: a formação de mestres e doutores em ciência da informação para 

atuação em seus países de origem, muitos destes desprovidos de opções em cursos strictu sensu 

em suas universidades.  

 O Programa recebeu em 2019 dois discentes do mestrado, em cooperação com PEC/PG. 

A discente Venezuelana Orldeys Maria de Jesus, licenciada em Biblioteconomia pela 

Universidad Central de Venezuela. O Programa recebeu também o discente Angel Mauro 

Avelanneda, formado em engenharia de sistemas pela Universidad Nacional Abierta. 

 O Programa em 2019 continuou com a parceria com a Universid Carlos III através do 

professor Dr José Antonio Moreiro que ministrou o curso intensivo e conferência no período de 

03 a 05 de junho.  

 A docente Fernanda Maria Melo Alves, foi convidada para lecionar um curso na 

Universidade de Lisboa para países da OEA e África no período de 06 a 11 de dezembro, 

comprovando a relação do Programa com outras instituições estrangeiras.  

  Essa recepção de estudantes estrangeiros dos países da OEA e da África, visa consolidar 

o PPGCI / UFBA naquilo que tanto se espera da pós-graduação na academia deste século: o 

fazer transformar a concepção de distância oceânica quando o que mais importa é o fomento à 

educação continuada, sobretudo abrindo fronteiras entre as regiões do Brasil e dos povos menos 

favorecidos de políticas públicas de acesso ao ensino e aos diplomas de mestres e doutores.  

 

11 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A UNIDADE 
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No ano de 2019 o ICI enveredou esforços para melhoria da sua infraestrutura com o 

apoio da Administração Central da UFBA, o que culminou na reforma do pavimento térreo da 

Unidade possibilitando um espaço de convivência para os docentes e discentes.  

 Os docentes do ICI vêm aumentando a sua produção científica e a participação em 

eventos da área da Ciência da Informação, obtivendo prêmio de reconhecimento internacional 

pelos seus trabalhos. 

 Os servidores Técnicos Administrativos vêm se qualificando e unindo esforços para 

auxiliar com excelência as atividades acadêmicas e administrativas do ICI, sendo parceiros e 

coparticipeis da gestão do Instituto. 

 Com a missão de atender as demandas da sociedade o curso de Biblioteconomia e 

Documentação a distância foi aprovado pelo CAE e pela UAB em convênio com a CAPES e terá 

início em 2020.2. O curso objetiva atender a formação de profissionais dos municípios do 

interior da Bahia e regiões circunvizinhas da Federação. 

 Esforços para agregar pessoas e tornar o ambiente acadêmico da unidade produtivo e 

salutar para o convívio diário entre docentes, discentes e de seus servidores técnicos 

administrativos e colaboradores das empresas que prestam serviços à coletividade é uma meta 

alcançada e a ser preservada por esta gestão, o que pode ser observado nas ações voltadas para as 

atividades socioculturais implementadas desde o início do nosso mandato. 

 O trabalho desenvolvido pela comunidade do ICI é fruto de uma gestão preocupada em 

colaborar com o crescimento da Unidade, bem como está em consonância com o PDI da UFBA e 

sua administração Central, cujo principal objetivo é prestar um serviço de qualidade em seus 

seguimentos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação em um ambiente universitário voltado 

para a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade.  

 

 

13 ANEXOS E APÊNDICES   

 

 

  

 

  

 


