
SÍNTESE DA 8ª REUNIÃO do PROJETO PQ2 
 

 Ata 01/08/2013 
 

Presentes: Prof. Rubens; Prof. Albano; Marilene Luzia; Lucas; Thiago; Deise; 
                  Luciana; Antonio e Clara Nogueira (convidada).   .      
 
 
 
Lucas informa que não poderá ficar no projeto devido ter sido selecionado para uma 
bolsa em Portugal; 
 
Prof. Rubens informa que, tendo conhecimento prévio do afastamento de Lucas, 
convidou Clara, indicada por Solenar, estudante de Direito, para participar da reunião 
para que possa substituir Lucas no projeto, destacando o seu interesse pelo direito 
autoral e pela preservação digital; 
 
Informa que hoje, 01 de agosto de 2013, começa efetivamente o trabalho dos cinco 
bolsistas IC efetivos do grupo; que vai distribuir três textos para serem lidos, fichados e 
debatidos na próxima reunião do dia 14 de agosto discutiremos (OBS.: Esta reunião foi 
adiada para o dia 26 de agosto às 15h, devido ao encerramento do CINFORM); informa 
que depois enviará os três textos para todos do grupo; 
 
Informa que bolsistas não têm férias, mas que se pode pensar em um acordo até o final 
do semestre 2013.1, e depois cada um compensa a carga horária; reitera que é 
necessário que cada bolsista cumpra 12 horas de trabalho por semana, mas que a carga 
de leitura de textos não faz parte do cômputo da carga horária de trabalho;  
 
A fim de informar Clara, registra que já foram feitas visitas ao CPDC-FGV, Biblioteca 
Naconal, Arquivo Nacvional e Conselho Nacional de Arquivos; que já foram adquiridos 
acesso ao aplicativo Survey Monkey, que  custou R$ 600, 00 (seiscentos reais), e ao 
aplicativo Wunderlist (50 euros), neste caso com duas aquisições de acesso ao ambiente. 
  
Registra que nossa primeira fase de pesquisa com a presença efetiva dos bolsistas se 
incia no mês de agosto, mas que de fato já estamos no 6º mês da pesquisa, sendo que na 
fase atual, até o final do ano, estaremos nos adaptando com as novas ferramentas, entre 
outras atividades, por exemplo a retabulação dos dados do Excel para Survey Monkey; 
iremos também discutir conceitos e categorias; e até setembro iremos organizar a 
metodologia mais ampla de trabalho; 
 
Informa que, provavelmente, irá se afastar durante 80 dias, com destino à Universidade 
de Coimbra, com o intuito de fazer um pós-doutoramento (a depender de aprovação em 
um concurso de bolsas internacional) e que neste período quem assumirá a coordenação 
da pesquisa será prof. Albano., mas que estará remotamente conectado às ações da 
equipe do projeto PQ2. 
 
Informa sobre o ajuste nos Planos de Trabalho, que foram elaborados com um equívoco 
bno título; que o PT de Deise engloba as instituições Estaduais e Federais; o de Luciana, 
também, Estaduais e Federais; o de Thiago idem, Estaduais e Municipais; os de Antonio 
e o de Clara permanecem restritos às intituições federais, que têm maior quantidade de 



dados a serem migrados para o Survey Monkey; propõe que Lucas, mesmo de longe, se 
mantenha no grupo, contribuindo sempre que possível. 
 
Prof. Albano explica com mais detalhes o Wunderlist e reitera a decisão de que a nossa 
próxima reunião será após o XI CINFORM, pois está na coordenação do Evento. A 
reunião fica agendada para o dia 26 de agosto, às 15h. 
 
Rubens agradece a presença e todos e encerra a reunião.  
 
 


