
 

Responsável pelo registro: Manoela Ribeiro, em 08/04/2013 

GRUPO CRIDI – DE ESTUDOS SOBRE CULTURA, REPRESENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DIGITAIS 

Data 

08/04/2013 Início 15:00 h Fim 16:30h 
Local 

ICI / UFBA 

Assunto 
Projeto Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio público documental arquivístico 
audiovisual.   

 
Rubens Silva, Marilene Luzia, Manoela Ribeiro, Solenar Nascimento. 
 
Conteúdo  
 

· A reunião foi dirigida pela coordenador do projeto, prof. Rubens Silva; 
· O projeto passará a se chamado de Projeto PQ2; 
· Inicialmente foram feitas as apresentações de dois novos membros que trabalharão no projeto: a 

arquivista Solenar Nascimento e a pedagoga Marilene Luzia; 
· Justificaram ausência prof. Albano Oliveira, Ricardo Sodré e Catarina Assis; 
· Foi feita a leitura do cronograma físico- financeiro e do cronograma de atividades do projeto com as 

seguintes explicações: 
1) O projeto tem duração de quatro anos mas serão executados com recursos da bolsa, no momento, 

apenas  os  três primeiros anos. Outros editais serão abjeto de submissão de propostas para 
conseguir fundos. 

2) O  investimento previsto para  o projeto é da ordem de R$ 38.0000; 
3) O coordenador do projeto registra que vai investir sua bolsa PQ2 (R$ 39.600) nas atividades do 

projeto. 
4) Prof. Rubens Silva ressalta já estar encaminhando as visitas técnicas previstas no cronograma de  

atividades 
· Prof. Rubens Silva segue a reunião com uma breve leitura e explicação detalhada referente ao 

“Problema” do projeto; 
 

 
Encaminhamentos / decisões/ compromissos: 
 

· Os membros do grupo CRIDI que trabalharão sob a coordenação de Rubens Silva são : Albano Oliveira, 
Adriala Hollós, Ricardo Sodré, Catarina Assis, Manoela Ribeiro, Marilene Luzia e Solenar Nascimento, solicita 
que todos mantenham sigilo total das informações do projeto. 

· Prof. Rubens Silva solicitará um mínimo de três bolsas PIBIC ao longo dos três anos do projeto, no valor total 
de 43.200; 

· Compra de um i-Pod Touch quando o dinheiro da bolsa for disponibilizado; 
· Prof. Rubens Silva se disponibiliza a ajudar e incentivar membros do CRIDI que tenham interesse em 

produzir material científico como livros, artigos, eventos para ações do grupo CRIDI. 
· A partir de agora, membros do CRIDI que desejem fazer mestrado ou doutorado deverão escolher um 

orientador que seja membro do grupo; 
· Na reunião cada um dos presentes teve a oportunidade de expor seus interesses de contribuição no projeto 

1) Manoela Ribeiro : parte técnica (conversão e digitalização) 
2) Marilene Luzia: parte histórica ( busca de informações sobre a essência do projeto, compreensão de 

conceitos, verificação da origem da documentação 
3) Solenar Nascimento: (FALTA COMPLETAR) 

· O Projeto PQ2 terá reuniões preferencialmente a cada 15 dias 
 
· Próxima reunião PQ2 será realizada no dia 24 de abril as 14:30 hs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal da Bahia SÍNTESE Da 2ª REUNIÃO do 
PROJETO PQ2 

Horário 

Participantes 


