
SÍNTESE DA 9ª REUNIÃO do PROJETO PQ2 

 

Ata 04/09/2013 

 

Presentes: Prof. Rubens; Prof. Albano; Felipe; Luciana; Agnaldo; João Victor; Solenar; 
Bete Barbosa (PROEXT; convidada); Juliana Rocha (TV Bahia; convidada). 

 

Ao quarto dia do mês de setembro de dois mil e treze, com inicio às quinze horas na sala 

de reuniões, primeiro andar do Instituto da Ciência da Informação (ICI) sito no Vale do 

Canela, Salvador, realizou-se uma reunião de todos os membros do grupo CRIDI, com a 

presença das convidadas Bete Barbosa, assessora de cinema e TV da PROEXT-UFBA e 

Juliana Rocha, bibliotecária que atua profissionalmente na TV Bahia, ambas com interesse 

em documentação audiovisual. Além das convidadas e dos líderes do CRIDI, professores 

Rubens Silva e Albano Oliveira, a reunião contou com a participação dos bolsistas Felipe 

e Luciana, e dos membros do CRIDI voluntários no Projeto PQ2, Agnaldo, João Victor e 

Solenar.  Inicialmente foi apresentado todo o grupo; em seguida fez uso da palavra a 

bibliotecária Juliana, formada em 2008 pela UFBA, que declarou ter como objetivo 

desenvolver um trabalho de pesquisa com o acervo do ex-governador Antonio Carlos 

Magalhães; na seqüência, ocorreu um debate sobre mídias, suportes e de como são 

utilizadas para a recuperação da informação e no contexto do profissional que se forma.  

Bete Barbosa fez uso da palavra em seguida, expressando-se sobre a unificação das 

redes na forma de TV interativas e sobre as dificuldades de se implantar este projeto, já 

que as Universidades Federais do Brasil apresentam certas incompatibilidade políticas; 

informa que conheceu o Prof. Rubens por indicação da Prof.ª Claudete, do CPD. Vitor, 

Agnaldo, Juliana e Prof. Rubens abordam o fato da falta de profissionais qualificados para 

o trabalho com documentação audiovisual. Solenar faz breves comentários sobre o 

trabalho que desenvolve no Memorial da Faculdade de Direito, cujo acervo contém também 

material audiovisual, com vídeos de palestras em VHS, DVD e fitas, comentando ainda 

sobre a perspectiva de crescimento do Memorial. Prof. Rubens comenta sobre alternativas 

para projetos, acordos e parcerias, na busca para encontrar caminhos melhores.  Em 

seguida João Victor fez sua apresentação prévia do TCC que apresentará formalmente no 

dia 6 de setembro, daqui a dois dias, recebendo uma séria de sugestões para o 

aperfeiçoamento da apresentação em slides. Na seqüência, Prof. Albano apresenta aos 

bolsistas presentes a minuta de formulário em Surveymonkey que vamos utilizar para a 

transposição dos dados coletados na pesquisa de 2005-2007, originalmente gerados em 

planilha Excel. A reunião foi encerrada às 18h. 


