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

Data 

24/04/2013 Início 15h Fim 16h30minh 
Local 

ICI / UFBA 

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

 
Rubens, Marilene, Solenar, Ricardo, Jeane, Catarina 
 
Conteúdo  

· Resumo da reunião anterior; 
· Informes quanto à liderança do grupo: devido a mudanças nas regras para se atuar como líder de grupos de 

pesquisa, exigindo-se o titulo de doutor, e após uma conversa com Adriana para explicar a situação, prof. 
Rubens deverá compartilhar a liderança do CRIDI com prof. Albano; 

· Leitura da mensagem de Catarina onde ela responde ao prof. Rubens o que entendia por “atualização da
pesquisa das dimensões do problema”, que consta como uma das etapas contidas no cronograma da 
pesquisa; 

· Informes quanto à Bolsa PQ2: foi creditado R$ 1.100,00 referente ao mês de março. Parte desse crédito foi 
utilizado em compras de passagens, transporte, alimentação durante as visitas técnicas  e o restante será 
utilizado na compra de equipamento assim que a decisão sobre qual equipamento adquirir primeiro tiver 
sido tomada; 

· Os equipamentos comprados poderão ser utilizados por todos os membros do grupo, mas apenas quando 
os trabalhos tiverem alguma relação com atividades específicas do grupo, ou seja, em pesquisas de 
mestrado ou doutorado orientadas por membros do grupo, projetos de pesquisa diversos, incluindo TCC, 
orientados por membros do grupo, entre outros, mas sempre com orientação de membros do grupo; 

· Ricardo informa que a superintendente do SIBI, Jucélia, confirmou a parceria com o CRIDI, liberando aos 
membros do CRIDI a utilização do setor de trabalho onde Ricardo está lotado em contrapartida à realização 
da instalação elétrica de um aparelho de ar condicionado no local; 

· Professor Rubens apresentou informes da sua participação no I SINGPAD – I Simpósio Nacional sobre 
Gestão, Preservação e Acesso aos Documentos Arquivísticos, realizado pelo Arquivo Nacional de 9 a 12 de 
abril (participou apenas de dois painéis no dia 11, sobre documentação audiovisual e sobre educação à 
distância); 

· Informa também que o ICI vai, através de acordo de cooperação técnica com o CONARQ,  promover curso 
introdutório à distância de capacitação em gestão documental arquivísticva, e que posteriormente muitos 
outros cursos poderão ser idealizados pelo CRIDI, incluindo o campo dos documentos audiovisuais, mas,  
para além de cursos curtos de extensão, podemos também, pensar em cursos de especialização, mestrado 
profissional. 

· Ricardo apresentou ao grupo o ICA-ATOM e as dificuldades para sua utilização. 
 

Encaminhamentos / decisões/ compromissos: 

· Serão solicitadas a prof. Albano sugestões técnicas relativas a equipamentos que serão adquiridos; 
· Prof. Rubens enviará ao grupo um breve resumo de suas visitas técnicas; 
· Foi sugeria visita ao Portal da Biblioteca Nacional, para conhecer o Passado Musical, entre outras 

sugestões de navegação 
· Será encaminhado ofício ao coordenador da Coordenação de Documentação Audiovisual e 

Cartográfica - CODAC, Marcelo Siqueira, com cópia do projeto, objetivando possíveis parcerias; 
· Foi indicada a eventual possibilidade de realização de parceria com o Centro de Pesquisa e 

Documentação da História Contemporânea do Brasil - CPDOC-FGV para o projeto e também 
possibilidades de estágio pós-doutoral ou de atuação como professor visitante na instituição para 
prof. Rubens; 
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· Indicou que o CPDOC já trabalha com novos perfis profissionais em seu quadro, com a nova carreira 
de analista de documentação e informação. Sugeriu visita ao Portal do CPDOC e visualização de 
arquivo de vídeo disponível no Portal sobre um Seminário ocorrido em 2010. 

· Definição as responsabilidades dos membros do Cridi componentes da equipe do projeto: Manuela e 
Jeane: parte técnica/conversão digital; verificar no MARC os campos que tratam da documentação 
sonora e audiovisual; Marilene Luzia: história, organização de informações sobre o Projeto; 

· Estudar parceria com Arquivo Nacional para se criar, no CRIDI, um Núcleo de Documentação 
Audiovisual, Sonora e fotográfica; 

· REPARQ (16 a 18 de outubro), SBA (21 a 24 de outubro): Programar agenda CRIDI para promover 
palestra de Marcelo Siqueira no ICI no dia 25 de outubro, à noite, com possível oferta de oficina de 
tratamento de informação audiovisual arquivística; 

· Serão enviados textos para leitura dos interessados; 
· Próxima reunião dia 16/05 às 15 horas. 


