
 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

GRUPO CRIDI 
SÍNTESE DA 5ª REUNIÃO do PROJETO PQ2 

 
Data 

12/06/2013 
 

Horário 
16::00 

Local 
ICI/UFBA 

 
 
Participantes: Marilene Luzia Souza Silva, Lucas Fernandes de Souza Silva, Fátima R. 
Galvão da Silva, Juliana Nascimento dos Santos, João Victor, Claudia Hermínia S. Cruz, 
Jeane Aguiar de Moura, Agnaldo de Jesus, Deise dos Santos Nascimento, Louise 
Anunciação Fonseca de Oliveira, Ricardo Sodré  Andrade, Flavia Catarino, Maria Solenar, 
Prof. Rubens e Prof. Albano. 
 
Conteúdo: 

· Apresentação dos novos membros do CRIDI. Professor Rubens apresentou os 
novos membros e solicitou que os mesmos falassem um pouco sobre eles 
mesmos e suas expectativas.  

· Agnaldo: graduado em biblioteconomia, fazendo mestrado em CI, orientado por 
prof. Rubens. 

· Vitor: estudante de Biblioteconomia, realizando seu TCC, orientado por prof. 
Rubens. O tema do seu Trabalho é: “Indexação de imagens e Movimento”. 
Professor Rubens observa que Vitor pode desenvolver seu trabalho junto a 
Ricardo 

· Lucas: estudante de Direito, futuro bolsista PIBIC 
· Deise: estudante de arquivologia; futura bolsista PIBIC; falou do seu interesse em 

aprender.  
· Ricardo apresentou Juliana e Fátima, convidadas por ele. Fátima, graduanda em 

arquivologia, bolsista do Permanecer no Projeto do SIBI, trabalha com os 
documentos da Ditadura. Juliana, graduanda em TI, bolsista do projeto UFBA. 
Ricardo pretende que as bolsistas avaliem se terão interesse em associar-se 
também aos trabalhos desenvolvidos pelo CRIDI.  

· Prof. Rubens registra sua satisfação de estar contando com a presença de 
alunos de outras áreas no CRIDI: do Direito e do BI em Humanidades. Informou 
ainda que vai esperar os Bolsistas (agosto) para entregar uma bibliografia, de 
preferência em português e espanhol 

· Todos os participantes do CRIDI, a pedido do Professor Rubens se 
apresentaram a todo o grupo 

· Flávia: acompanhou as discussões do PQ2. Não se colocou ainda de forma  ais 
direta sobre o projeto, apesar de já ter conversado com professor Rubens sobre 
sua intenção de fazer parte do grupo 

· Prof. Rubens informou que já adquiriu uma licença de uso do software para 
gerenciamento de tarefas, o Wunderlist, sugestão de prof. Albano, por cerca de 
50 dólares 



 

 

· Prof. Albano informa que todos os participantes, depois de serem cadastrados 
poderão usar a versão gratuita. A ideia é não sobrecarregar a lista de 
comunicação e debates do CRIDI. 

· Professor Rubens falou brevemente sobre o conceito de metadados, resumindo 
que se referem a dados que favorecem esclarecimentos sobre o objeto que se 
pretende acessar ou conhecer. 

· Professor Rubens informa que uma professora da Universidade Federal de 
Roraima, prof. Anada Machado, das áreas de teatro e da antropologia,  quer 
fazer parte do CRIDI. Ela está gravando com os índios e pensa que pode 
ingressar no projeto PQ2 oferecendo seus arquivos de audiovisual e sonoros 
para projetos piloto do grupo, no âmbito do projeto.  

· Ricardo, Louise e Solenar ficaram responsáveis por fazer um levantamento sobre 
a temática dos metadados sobre audiovisual em outros sistemas que não sejam 
o marc/MARC XXI. Ricardo poderá propor um modelo com critérios de análise 
(criar um formulário no servidor com os dados). 

· Jeane, Flávia, Manuela e Cláudia se dedicarão a pesquisar sobre os campos do 
MARC/MARC XXI relativos ao audiovisual. 

 
 
Encaminhamentos/decisões/Compromissos: 

· Triagem das leituras, dividir e definir prazos 
· Estudar parceria do CRIDI/Arquivo Nacional 
· Próxima reunião do PQ2 será dia 03/07/2013 das 15 às 16:30 
· Ricardo .Albano e Professor Rubens irão criar uma pauta para a próxima reunião 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


