
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

GRUPO CRIDI 
SÍNTESE DA 4ª REUNIÃO do PROJETO PQ2 

 
Data 

16/05/2013 
 

Horário 
15 ÀS 16:30 

Local 
ICI/UFBA 

 
 
Participantes:  
 
Prof. Rubens, Prof. Albano, Louise, Ricardo, Solenar, Marilene Luzia, Jeane. 
 
Conteúdo: 
 
Professor Rubens faz a leitura da Ata da 3ª Reunião; informa sobre o repasse de R$ 
700,00 para Ricardo, para instalação do ar condicionado na sala que será utilizada 
também por membros do CRIDI atuantes no projeto PQ2 (parceria do CRIDI com o SIBI); 
que se tornou membro do IASA, facilitando o acesso a materiais produzidos e disponíveis 
no sítio da entidade, e que ficam à disposição de quem se interessar; informa que já está 
preparando textos para comunicações em diferentes eventos; contabiliza os técnicos 
atuando no projeto até o momento: 2 arquivistas, 2 bibliotecários e 1 pedagogo; informa 
que a Biblioteca Nacional não possui uma seção destinada exclusivamente a documentos 
audiovisuais, privilegiando os materiais sonoros musicais; informa que estamos no 3º mês 
do projeto, na etapa de aquisição de equipamentos e adaptação às tecnologias; registra 
que Professor Albano é o novo co-líder do CRIDI, em substituição a Adriana, que está 
dedicada ao seu projeto de doutoramento, e que segundo as novas regras relativas aos 
grupos de pesquisa seria mais adequado, de fato, termos lideranças com doutorado, que 
isso foi conversado pessoalmente com Adriana, que entendeu plenamente a decisão e 
colocou-se à disposição para quaisquer atividades no âmbito do projeto, mesmo durante 
seu doutoramento, agora em fase já avançada. 
 
Ricardo confirma liberação do espaço na Biblioteca e fica responsável por apresentar à 
administração da biblioteca uma relação contendo os nomes dos participantes do Projeto 
PQ2 que utilizarão o espaço liberado.  
 
Encaminhamentos/decisões/Compromissos: 

 
Criação no CRIDI, futuramente, de um Núcleo de Documentação Audiovisual; 
 
Manoela e Jeane falarão, na próxima reunião, sobre o MARC, no aspecto de 
documentação audiovisual; 
 
Comunicações em eventos: Professor Rubens vai encaminhar trabalhos a diversos 
eventos; 
 



Calendário de reuniões. Professor Albano irá administrar as ações do grupo, 
profissionalizando-o, e deverá apresentar uma proposta de dias de reuniões e 
periodicidade, propondo a adoção de uma ferramenta de gestão para administrar as 
tarefas; 
 
Próxima reunião foi agendada para o dia 12/06/2013 das 15às 16:30; 
 
Ricardo, Solenar e Louise farão levantamentos sobre metadados para documentação 
audiovisual. Ricardo comenta que podem também estudar novos campos relativos a 
documentação audiovisual no NObrade. 
 

 
 
 

 


