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1) ENSINO DE GRADUAÇÃO:
Quanto às atividades ligadas ao ensino de graduação nos Cursos de Arquivologia (diurno e
noturno) e Biblioteconomia e Documentação (diurno), bem como a oferta de disciplinas para os
Bacharelados Interdisciplinares das áreas de Saúde, Humanidades e Artes, destaca-se que:
a) todo o corpo docente do Departamento de Documentação e Informação (DDI) e do
Departamento de Fundamentos e Processos de Informação (DFPI) ministraram disciplinas.
As disciplinas foram ministradas em aulas (teóricas e práticas), para as quais os docentes têm
procurado permanentemente aprimorar suas abordagens e metodologias; um número
significativo de docentes do DDI e DFPI orientaram Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC) e integraram bancas examinadoras de TCC.
b) os RIT dos docentes DDI e DFPI 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 pró-ativas 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 e do DFPI na melhoria do
ensino por meio da revisão dos componentes curriculares, da ampliação de referencial
bibliográfico das disciplinas e das pesquisas de iniciação científica;
d) importante destacar: a Profa. Jussara Borges (DDI) realizou estágio de Pós-doutoramento Os
professores José Carlos Salles e Profa. Ivana Aparecida Borges Lins (DDI) e os Professores
Sérgio Franklin e Alzira Tude (DFPI) defenderam tese de doutorado no PPGCI/UFBA;
Estágio Pós-Doutoral Sênior (CONEP/IBICT), Rio de Janeiro do docente Rubens Ribeiro
Gonçalves da Silva (DFPI) este último em curso.
e) docentes do DDI e DFPI participaram da organização do XVII ENANCIB, e XXXVII
ENEBD ambos ocorreram na UFBA-Universidade Federal da Bahia; foram membros de
comissões científicas de eventos nacionais e internacionais e apresentaram trabalhos em
eventos nacionais e internacionais;
f) foi ampliada a participação de docentes do DDI e DFPI em projetos, Pibic/CnPq, Fapesp em
2016.
g) em 2016 o docente Francisco Pedroza pelo terceiro ano consecutivo elaborou e obteve
aprovação de seu projeto de monitoria, envolvendo estudantes dos cursos de graduação em
suas atividades de ensino na graduação;
h) a docente Zeny Duarte do quadro do DDI ascendeu para a classe de professor titular, após ser
avaliada por uma banca constituída por ilibados professores da UFBA e de outas IES;
i) a professora Henriette Fereira Gomes foi eleita presidente da ANCIB e a professora Raquel
Rosário integra a direção da ABECIN como primeira secretária. A professora Ivana Lins foi

eleita vice-presidente da ABDEB. Também se registra que docentes do DDI e DFPI foram
indicados por discentes para homenagens em solenidades de colação de grau;
j) docentes do DDI e DFPI participaram do Congresso UFBA 70 anos com apresentação de
trabalhos e ou engajados em projetos com o SIBI, PROPLAN, PROPG;
k) docentes e discentes apresentaram trabalhos no SEMENTE 2016, seja com resultados de suas
pesquisas relacionadas ao PPGCI, como também do PIBIC;
l) os Colegiados participaram do projeto UFBA mostra sua cara, organizado pelo Pró-reitoria
de Graduação, visando dar visibilidade aos cursos da UFBA, no caso específico, aos cursos
do ICI. Foram várias reunião antes do evento que contou com a participação de alunos da
rede municipal e estadual de ensinos fundamento e básico. O evento aconteceu no PAF 3, em
Ondina. O coordenador do Curso de Biblioteconomia foi responsável pela apresentação
sumária dos cursos de Biblioteconomia e Arquivologia, para o público citado, isto é, alunos
de escolas de nível médio;
m) o Colegiado de Biblioteconomia participou da Feira de Ciência do Colégio da Polícia Militar
da Bahia, com o objetivo de divulgar o curso de Biblioteconomia e Documentação.
Representando o Colegiado estavam o coordenador e a vice-coordenadora;
n) o Colegiado de Biblioteconomia deu apoio ao 37 ENEDB – Encontro Nacional de
Estudantes de Biblioteconomia, que foi sediado pelo ICI, no mês de novembro.
Embora o foco inicial do PPGCI / Ufba seja o ensino de pós-graduação e a produção
acadêmico/científica, o Programa possui uma relação umbilical com o ensino de graduação. Todos
os docentes do PPGCI / Ufba vinculados à Ufba atuam no ensino de graduação e orientações de
TCC e iniciação científica. Ademais, parte dos discentes do doutorado são docentes do ICI, além
de um docente da UNB e um da UFCa; o Programa conta também com professores colaboradores
atuantes na Unirio e UFPB; e todos os professores substitutos do ICI têm sido egressos do PPGCI /
Ufba. Registra-se também que as seleções de alunos especiais vêm recebendo um fluxo contínuo e
ininterrupto de discentes da graduação, 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 / UFBA ocorrem com participação dos cursos e discentes de
graduação da Ufba.
2) ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO:
a) os RIT evidenciam a participação dos docentes do DDI e DFPI no Programa de PósGraduação em Ciência da Informação (PPGCI) integram o Colegiado do PPGCI e também a
participação em bancas de mestrado e doutorado no ICI e em IES no âmbito nacional, evidenciam
ainda as publicações geradas a partir dos resultados das pesquisas realizadas pelo corpo docente,
assim como das pesquisas orientadas (em coautoria com mestrandos e doutorandos);
b) docentes do DDI foram contemplados com aprovação de financiamento e apoio de
eventos científicos no âmbito da área da Ciência da Informação;
c) docentes do DDI são autores, presidiram e participaram de comissões de eventos científicos
nacionais e internacionais no âmbito da área da ciência da informação;
d) o corpo docente do DDI publicou artigos em periódicos científicos qualificados e livros em
editoras conceituadas na área da Ciência da Informação.
O PPGCI / Ufba alcançou todos os seus objetivos e metas definidos para o ano de 2016.
Enfrentou algumas dificuldades para a realização de suas metas, dentre as quais se podem citar:
extenso período do movimento paredista dos servidores técnico-administrativos em busca de
melhores condições de trabalho; momento complexo do Brasil, com dificuldades econômicas que
afetaram diretamente as Universidades, sobretudo aos PPG com os imensos cortes do
PROAP/Capes; 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 / Ufba, já registradas em reunião do Colegiado do Programa e
constantemente informadas à direção do Instituto. O PPGCI / Ufba realizou uma seleção para

alunos regulares e uma para alunos especiais para ocupação de vagas definidas em seu Regimento
interno. Planejou e assegurou a oferta de disciplinas, de modo que todos os docentes do Programa
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. Mesmo com a greve da Ufba, acima
referida, o Programa assegurou a realização de todas as defesas públicas das dissertações dos alunos
concluintes, cujo prazo de finalização do curso estava previsto para o ano de 2016. Prosseguindo
avançando, foram realizados exames de qualificação e defesas de teses de doutorado. O PPGCI /
Ufba, mesmo sem a chance de obter bolsa do CNPq, aprovou projeto de doutorado sanduíche para
doutorando do PPGCI / Ufba, na Inglaterra e a Capes concedeu bolsa de pós-doutorado no exterior,
à um docente do Programa. O Colegiado do PPGCI / Ufba credenciou dois professores récemdoutores para o quadro de colaboradores, docentes do ICI – Ufba, respectivamente, Raymundo
Neves e José Carlos Sales. Objetivando o sucesso na avaliação quadrienal da Capes, o PPGCI /
Ufba, por meio de Regulamento Interno, promoveu três professores colaboradores à permanentes,
Isa Maria Freire, José Cláudio e Hildenise Novo. Concluiu um estágio pós-doutoral de pesquisador
estrangeiro e acolheu como pesquisadora em estágio pós-doutoral, com bolsa do PNPD / Capes, a
professora doutora Fernanda Maria Melo Alves, da Universidad Carlos III de Madrid - Espanha.
Foi realizada aula magna do ano letivo de 2016 com o tema: Organizações internacionais e o
profissional de informação no século XXI, ministrada pela Profa. Fernanda Melo (UC3M Espanha). Soma-se a isto a já tradicional participação de docentes e discentes do Programa em
eventos nacionais e internacionais, tais como: Enancib, Sinforgeds, CNA, SNBU, WICI,
Confibercom, dentre outros. Em seguida, outros eventos internacionais tiveram a participação de
discentes e docentes, com apresentação de trabalhos, a exemplo V Seminário Hispano-Brasileño de
Investigación em Información (Espanha), VIII Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios,
Archivistas y Museologos (Ebam - Uruguai) e o Symposium Brasil, What’s Next? (King’s College
London – Inglaterra). Ainda no âmbito internacional, o PPGCI / Ufba continua em convênio com o
programa Paec - Organização dos Estados Americanos (OEA), tendo em seu quadro mestrandos e
doutorandos da Colômbia, do México e do Haiti. Deste último país, em 2016, o mestrando
defendeu, com êxito, a dissertação. Vários livros e artigos foram publicados por docentes e
discentes deste Programa, referenciados na Plataforma Sucupira. Em função da restrição de espaço
deste relatório, informamos que mais informações podem ser encontradas na Plataforma Sucupira,
onde são registradas, detalhadamente, informações de todas as atividades realizadas por este
Programa. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf>.
3) PROJETOS DE PESQUISA:
Projetos DDI:
Os projetos de pesquisa realizados em 2016 foram aprovados pela Congregação do Instituto no
ano de 2015. Para maiores informações sobre projetos em andamento, ver dados lançados na
Plataforma Sucupira, conforme endereço eletrônico supramencionado.
No que diz respeito às pesquisas desenvolvidas no âmbito do DDI, registra-se que todas estão
integradas aos grupos de pesquisa credenciados pelo CNPq, sendo, portanto, consideradas de
relevância ao DDI / ICI.
Todos os projetos de pesquisa coordenados por docentes do DDI possibilitaram a ampliação da
participação de discentes envolvidos com a iniciação científica, como também de mestrandos e
doutorandos.
Nos RIT de 2016 dos docentes do DDI estão registrados os seguintes projetos de pesquisa
(concluídos ou em realização):
a) Nos acordes do Quinteto da Paraíba: memórias e escritos de um acervo;
b) Educação à distância na formação continuada do profissional da informação: uma

proposta para o desenvolvimento profissional do bibliotecário e do arquivista;

c) Smart livro: potencialidades do livro digital na pesquisa científica e sua interface com a
d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

webdados;
Dispositivo de informação em memória: multiplicidade e Heterogeneidade nos arquivos.
PROJETO 1: 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. PROJETO 2: 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. PROJETO 3:
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. PROJETO 1: Mediação da Informação:
atributos e indicadores para o aperfeiçoamento das atividades voltadas ao acesso, uso e
apropriação da informação nas bibliotecas universitárias. PROJETO 2: Mediação da
Informação: interligação entre atributos e indicadores das atividades de mediação direta
e indireta para o acesso, uso e apropriação da informação em bibliotecas universitárias;
Competências infocomunicacionais: desenvolvimento do conceito e de indicadores de
avaliação. PROJETO 1: Tendências da Pesquisa em CI- o caso PPGCI PROJETO 2:
Memoria institucional: o caso do curso de biblioteconomia UFBA;
Implantação do modelo de gestão do uso dos dispositivos de comunicação da web social:
busca pela efetividade das atividades de mediação da informação em bibliotecas
universitárias;
Entre o marginal e o hegemônico: a informação arquivística no processo de
institucionalização da Capoeira Angola;
Difusão da produção científica da Universidade Federal da Bahia: o embasamento
teórico-conceitual de suas políticas institucionais;
Organização e Representação do Conhecimento: Análise conceitual e cognitiva,
vocabulários semânticos, taxonomias e ontologias de domínios de conhecimento para
Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC);
O Lugar da Biblioteca Pública no Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca: a
construção da política local e seus desdobramentos;

E em continuidade os projetos que já vinham sendo implementados pelos docentes:
k) 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”);
l) Difusão da Produção Científica da Universidade Federal da Bahia: o embasamento teóricoconceitual de suas políticas institucionais;
m) Disseminação e Uso da Informação;
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;
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;
p) Mediação da Informação em Bibliotecas Universitárias: desafios na busca de indicadores para
o aperfeiçoamento de metodologias;
q) Mediação da Informação: atributos e indicadores para o aperfeiçoamento das atividades
voltadas ao acesso, uso e apropriação da informação nas bibliotecas universitárias;
r) Difusão do conhecimento e apropriação de saberes: acesso e uso da informação na sociedade;
s) 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);

t) 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;
k) Biblioteca Pública acesso e uso da informação: convergências e divergências;
l) Competências infocomunicacionais: desenvolvimento do conceito;
m) Políticas de arquivo nas universidades federais brasileiras;
n) 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);
Projetos DFPI:
Os projetos de pesquisa, alguns deles contemplados com bolsas da UFBA, FAPESB e CNPq,
que constam nos RITs dos docentes são:
o) (Re)Qualificação do Sistema de Bibliotecas da UFBA;
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;
q) Fluxo de informações orgânicas existente em organismos produtores de serviços de saúde;
r) Potencialidades Humanas e Tecnológicas na Promoção da Disponibilidade e Acessiblidade
da Informação nas Bibliotecas Universitárias;
s) Infoprodutos;
t) Difusão do Conhecimento e Apropriação de Saberes: Acesso e uso da Informação na
Sociedade;
u) Políticas de informação digital nas escolas públicas da região nordeste;
v) A competência informacional focada no parâmetro digital;
w) Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio documental
arquivístico audiovisual;
Iniciativa Legatum: acesso remoto e preservação digital do patrimônio audiovisual custodiado
por arquivos de instituições brasileiras e de outros países de idiomas de origem latina
Os projetos de pesquisa realizados em 2016 foram aprovados pela Congregação do Instituto no
ano de 2015/2016. Para maiores informações sobre projetos em andamento, ver dados lançados
na Plataforma Sucupira, conforme endereço eletrônico supramencionado.
4) PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE
EXTENSÃO:
Em relação às atividades de extensão, os docentes do DDI e DFPI desenvolveram e atuaram
nos seguintes projetos e ações:
a) Organização e realização da II Semana de Cultura e Arte do ICI;
b)
ATOM (ICA-ATOM) Descrição, Difusão e Acesso a Documentos;
c)
Olhares Coletivos sobre Gestão e Políticas de Informações, Comunicações e
Conhecimentos;
d) Perspectivas do estágio na contemporaneidade enquanto pesquisa e prática formativa;
e) Simpósio Dilemas Digitais Audiovisuais, promovido pelo Grupo de Pesquisa CRIDI /
CNPq;
f) V Seminário de Pesquisa do PPGCI/ UFBA: Integrando Graduação e Pós-Graduação;
g) O XVIII Encontro Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciência da Informação
(Enancib);
h) Dia do Arquivista;
i) Evento: Cineclube;
j) Oficina preparatória para Mestrado e Doutorado;
k) Oficina de elaboração de projetos científicos.

5) CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS, INCLUINDO INTERCÂMBIOS DE
NATUREZA ACADÊMICA:
Os docentes do DDI têm dado continuidade a projetos em convênio, cooperação e parceria que
visam o fortalecimento de intercâmbios científicos e culturais com universidades do Brasil, de
Portugal e da França. Atividades de ensino, pesquisa e extensão têm sido realizadas em parceria
doutorandos, com instituições da Ciência da Informação e de outras áreas, como a medicina, a
museologia e as engenharias, nos mencionados países.
Os docentes do DFPI têm dado continuidade as Parcerias com Universidades e Cursos na área
de Ciência da Informação e áreas afins no Brasil e em Portugal; Camara Técnica de Capacitação de
Recursos Humanos (CTCRH-CONARQ) e- Interlocução Rede Cariniana.
A revista Ponto de Acesso do ICI manteve 3 (três) edições anuais.
Em continuidade, realização de atividades correspondentes a convênios, cooperações e parcerias
existentes. Despiciendo dizer que todas as parcerias citadas no RAT 2015-PAT 2016 do PPGCI /
UFBA estão em pleno vigor, como pode-se perceber no texto deste RAT. Recomenda-se novamente
consultar a Plataforma Sucupira, pois somente relativo a intercâmbios e parcerias constam cerca de
16 páginas registradas no referido sistema. Serão, desse modo, somente citadas as realizações de
inúmeras ações intramuros com instituições acadêmicas da própria Ufba, a exemplo da Faculdade
de Comunicação, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Educação, Escola de
Administração, Instituto de Letras, Instituto de Matemática, IHAC, Instituto de Saúde Coletiva,
Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania e Mestrado Profissional em Saúde
Coletiva, Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT). Permaneceu a
cooperação e o intercâmbio científico do PPGCI / UFBA com os PPGs da UFPB, UNESP de
Marília, IBICT, UFRGS, UFS, UFF, UFES, UNEB, IFBA, UNIFACS, ECA, UFSC, UnB, USP,
UFMG, UEL, UNIRIO, UFC, UFCE, UFMA, FIOCRUZ, UNIVASF, entre outros, para realização
de eventos em parceria, com participação de docentes e discentes dos mencionados programas.
Além-mar, o PPGCI / UFBA vem interagindo com pesquisadores, docentes e doutores dos países
da América do Sul, dos EUA, México e do Canadá, como fomento à abertura de ações
diversificadas em países que possuem programas de pós-graduação na área e apresentam novos
saberes, prevendo incorporação de novas e estimulantes parcerias internacionais. As relações
consolidadas com o organismo científico de países como México, Colômbia, Equador, Portugal,
Espanha, Moçambique, Estados Unidos, França, Haiti, Itália, Alemanha, Nigéria, Confederação
Helvética, destacadamente a Suíça, Nigéria, dentre outros, são sinais claros de que o PPGCI /
UFBA busca, incessantemente, avançar para obter em seu desempenho o reconhecimento como de
excelência na área. Dentre as universidades e organismos científicos internacionais com os quais o
PPGCI / Ufba tem tido uma constante interlocução, pode-se relatar: Confederação Ibero-Americana
das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação (Confibercom), International Society
for Knowledge Organization (Isko), Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la
Información de Iberoamérica y el Caribe (Edicic), Réseau Franco-Brésilien de Chercheurs en
Médiations et Usages Sociaux des Savoirs et de l' Information (Rede Mussi), Université Paul
Sabatier – Toulouse III (França), Università della Calabria – Unical (Itália), Universidade do Porto
(Portugal), Instituto Politécnico do Porto (IPP) – Portugal, Universidade de Coimbra (Portugal),
Universidad de Salamanca – USAL (Espanha), Universidad Carlos III de Madrid (Espanha),
Université de Lausanne – Unil (Suíça). Destaca-se também o prosseguimento da parceria com a
Organização dos Estados Americanos, por meio do Programa de Alianças para a Educação e
Capacitação (Paec OEA/GCUB), conforme já explicitado no item 2 deste RAT. Em 2016, o
Programa firmou o intercâmbio entre o PPGCI / ICI – Ufba com a Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto, Portugal, com possibilidade de aditivo a ser incorporado sobre ações de pósgraduação

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

Número
atendimento

Colegiados: Arquivologia e Biblioteconomia
Orientação acadêmica para cursar disciplinas
internas e externas e atividades complementares.
Orientação
profissão.

legal

quanto

ao

exercício

Informações sobre transferência interna e externa.

Informações transferência
externa e vagas residuais
Orientações para estágio

Informações sobre intercâmbio no exterior.
Número
atendimento

Departamentos DDI e DFPI
Alimentação do Sistema Acadêmico.

Serviços público externo

Realização de concurso público
para ingresso de docente de
dedicação exclusiva.

Realização
de
concursos
públicos (seleção simplificada)
para ingresso de docentes
substitutos e temporários.

Orientação sobre estágio para os graduandos
ingresso.

Número
atendimento

Consultas às normas da UFBA e
legislação
federal
para
orientação a candidatos a vagas
de professor efetivo, substituto
ou temporário.
Elaboração e divulgação de
editais de concursos públicos
para seleção de docentes.

Contatos com a SUPAC, CPPD, Reitoria, PróReitorias, SPE, SMURB e outras instâncias da
UFBA
sobre
trâmites
acadêmicos
e
administrativos para orientação das atividades e
orientações aos docentes.
Elaboração de pautas, agendamento e realização
de reuniões plenárias, emissão de convocações,
elaboração e exposição das atas para exame e
aprovação pelos docentes.
Emissão de portarias.
Formação, abertura e acompanhamento de
processos docentes
(progressão,
estágios
probatórios,
afastamentos
temporários;
afastamentos para qualificação; afastamentos de
saúde; licenças, contratação, etc.).
Programação do uso das salas para realização das
aulas das disciplinas

Realização de concursos públicos para ingresso
de docentes DE
Núcleo de estágio
Atividades

Número
atendimento

Orientação sobre atividades
técnicas dos cursos,
principalmente referente à
escolha de profissional.
Informações sobre os cursos
(vestibular, atividades
profissionais, campo de
atuação).

da

Serviços público interno (cont.)

Serviços público externo

Arquivologia

Biblioteconomia

60

20

54

44

01 (DFPI)

Assinatura de novos Termos de Compromisso de
Estágio
Assinatura de aditivos de Termo de
Compromisso de Estágio
Total atendimento
PPGCI
Atendimento a solicitações da PROPG / UFBA e
da CARE / UFBA
Informações acadêmicas ao público interno
referente aos cursos de mestrado e doutorado em
Ciência da Informação.
Matrículas e Inscrições semestrais em
componentes curriculares

51

18

165

82

247

Abertura e efetivação de
processo seletivo para alunos
regulares e especiais.
Informações acadêmicas ao
público externo referente aos
cursos de mestrado e doutorado
em Ciência da Informação.
Reuniões da Associação
Nacional de Pesquisa de PósGraduação em Ciência da
Informação (Ancib)

01 (regular)
01 (especial)

7) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES (EVENTOS, PRÊMIOS,
ETC)
Em 2016 a direção do ICI apoiou a realização do o XVII ENANCIB Encontro Nacional de
Pesquisa em Pós-Graduação em Ciência da Informação – apoio Capes, FAPESB e CNPq. Como
resultado do evento foram publicados: Anais eletrônico; em conjunto com o DA de
Biblioteconomia e Documentação realizou o XXXVII ENEBD – Encontro Nacional dos Estudantes
de Biblioteconomia Documentação e Ciência da Informação com apoio da Reitoria da UFBA;
Apoio aos Colegiados de Arquivologia Diurno e Noturno na Realização da Semana do Arquivista.
Em 2016 docentes do DDI foram colaboradores ad hoc de periódicos científicos da área e de
agências de fomento à pesquisa como CAPES, CNPq, FAPESB, Eventos. Também do PIBIC,
sendo uma docente vice-líder do Subcomitê PIBIC das Ciências Sociais Aplicadas.
A Diretora professora Hildenise Ferreira Novo participou do XI Encontro de Diretores e X
Encontro de Docentes de Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação do
MERCOSUL, com apoio da Reitoria UFBA.
Registra-se como atividade de peso ao PPGCI / UFBA a coordenadora do PPGCI / UFBA,
durante os anos de 2015 e 2016, foi coordenadora do Fórum de coordenadores de pós-graduação em
ciência da informação do Brasil, representação no Seminário de Avaliação das áreas da CSA II,
promovido pela Capes, para definições acerca do processo de avaliação quadrienal dos programas
de pós-graduação do Brasil.
O PPGCI / UFBA sediou o XVIII Enancib, em 2016, mais conceituado evento da área (acima
referido). As principais informações acerca do PPGCI / UFBA podem ser encontradas em sítio
oficial <www.ppgci.ufba.br> e na dinâmica e inovadora página oficial do Programa na rede social
Facebook <www.facebook.com/ppgci>
No XVIII Enancib 2016, o PPGCI / UFBA teve um número expressivo de trabalhos completos
aprovados, apresentados e publicados nos anais do evento. Para certificação, acessar o site
www.enancib2016. No citado evento, o corpo docente e discente do PPGCI / UFBA teve
participação ativa e, ainda, recebeu premiações de imensa relevância. Neste patamar, a tese de
doutorado do Prof. Raimundo Neves Machado foi premiada como a melhor de 2015 (prêmio
ANCIB) e a dissertação do discente Daniel Cerqueira Silva, sob a orientação da Profa.
Jussara Borges, prêmio ANCIB de melhor dissertação de 2015. Desse modo, o XVIII Enancib
deixou importantíssimos resultados e foi elogiado nacional e internacionalmente, mesmo tendo sido
realizado em um dos piores momentos políticos, financeiros e de crise social do país. Em 2016,
ocorreram greves, impedimentos da presidente, insatisfação social acerca do cenário administrativo
central, movimentos e paralisações nas instituições sociais, cortes orçamentários, notícias diárias
sobre a corrupção nos órgãos públicos e privados, entre outras situações mais locais, como a
ocupação dos alunos em setores da Ufba, Ifba, as duas maiores instituições de ensino superior da
Bahia. Ainda assim, o XVIII aconteceu e, como ele, outras atividades foram realizadas sob a

promoção do PPGCI / /UFBA. Ressalta-se também, a ativa participação de discentes e docentes do
Programa no Congresso 70 Anos da Ufba. Outra ação de mais valia ao Programa foi a premiação
de melhor trabalho apresentado no Concitec INTERNATIONAL CONFERENCE ON
CONVERGENCE IN INFORMATION SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION de autoria
do mestrando Luis Carlos B. de Jesus, sob a orientação da Profa. Hildenise Ferreira Novo
intitulado Avaliação da competência em informação e o processo educacional.
8) OBJETIVOS E METAS PARA O PRÓXIMO ANO (PLANO ANUAL DE TRABALHO –
PAT):
Realizar o XIII CINFORM – encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação.
Assegurar o bom desenvolvimento dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em
ciência da informação. Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais. Fortalecer e ampliar
o número de projetos contemplando a internacionalização. Promover fóruns e eventos nacionais e
internacionais. Consolidar a atuação nacional e internacional do PPGCI / UFBA através dos
doutoramentos sanduíches e de estudantes do programa Paec e Grupo Coimbra e a participação de
docentes em estágios de pós-doutorados. Ampliar a produção científica, o desenvolvimento dos
grupos de pesquisa e a realização de atividades de extensão pelo corpo docente / discente do PPGCI
/ UFBA. Alcançar melhor distribuição da produção qualificada dos docentes e discentes, com o
objetivo de favorecer a conquista do conceito 6 junto à Capes, na próxima avaliação quadrienal.
Conforme orientações da Capes, o PPGCI / UFBA deve buscar, em 2017, a implementação de mais
projetos de extensão e maior número de publicações, como também a soma das produções visando a
inserção social, de acordo com entendimentos da área das Ciências Sociais Aplicadas.
Importante destacar que a Direção do ICI vem tentando desde que a atual gestão assumiu o
mandato 2014-2018 junto a Administração Central da UFBA e SUMAI melhorias nas instalações
físicas do ICI Canela e Federação, para em conformidade com normas e exigências de
acessibilidade propiciar melhor acesso aos prédios. Outra reinvindicação da comunidade é a
execução das instalações dos laboratórios de conservação, digitalização e restauração para os cursos
de graduação do ICI. Algumas ações aqui citadas já estão sendo executadas e a meta é concluí-las
até o segundo semestre de 2017.
Salvador, 18 de janeiro de 2016.

