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Local: Praça de alimentação
do Shopping Center lguatemi

Data (e horário previsto):
05.01.2018

lnício:
L7h

Fim:

Participantes:

Coordena$o §ECRlDUMembros do CRIDI:

Emanuela Mendes
Fausta Joaquina C. S. A. Lobo

Janaína llara
João Ricardo Chagas dos Santos
Louise Anunciação F. de Oliveira do Amaral
Tamires Neves Conceição

Assuntos

Expediente:
Primeira reunião de planejamento da lV SECRIDI.

Levantamento de pontos importantes e referenciais identificados no planejamênto e

execução da lll SECRIDI.

Marco zero: planejamento inicial.

OROEM DO DIA:

Nossa principal temática é "Memória Audioúsual Documental". Abordamos por diversas

vezes a memória audianisual documental arquivística, mas entendemos que hoje o que

propomos não está adequado à preservação arquivística. lsto sugere que olhemos para

outras áreas como a Comunicação e Tecnologias da lnformação.
1) Qual é o nosso público-alvo: estudantes da Cl, estudantes de comunicação e Tl,
profissionais (qual área)?
2) TEREMOS QUE ALTERAR A DATA DO EVENTO POR CAUSA DAS ELEIÇÕES (7ILAIaAL9 E

28i1olza13l
3) Quantos dias?

A) Apoio apenas do CRIDI será l dia

Bl Com apoio de edital serão 2 dias
4) Quanto custará o ingresso?

Estudante de graduação: RS 40,ffi/ RS 6p,90
Estudantê de pós-graduação, priifissionais e público,em geral: RS 100,m / RS 200,00

5) Qual o objetivo do valor arrecadado com as uendás dos ingressos?

6) Local do evento?
Definir mais de um local conforme capacidade pãra o público estimado/pagante e dívulgar
âpenas no início do mês do evento.
7) Propostas de orçamentos da Coordenação da lV SECRIDI:

Emanuela declinou, mas pontuou que despesas correntes são necessárias.

Fausta e Louise declinaram por questões regimentares de seus cargos públicos.

Tamires enüou proposta.
Estou inclinado a considerar uma proposta geral para as despesas correntes de todos os

coordenadores e assim abrimos mão de valores individuais.
8) Calendário acadêmico da UFBA:



Precisamos avaliar os principais eventos a serem realizados pela UFBA entre os meses de
setembro a novembro.
9) Formatos de apresentações de trabalhos:
A) ApresentaÇão de trabalhos
B) Pôsteres
C) Paineis

D) Nada, apenas publicação de artigo ou e-book
E)outro...{ )
10) Palestrantes principais:
AlJosé Maria Lopes {restaurador da TVE SP} tdioma PT-BR
B) Luiz Souza (ICCROM) ldioma PT*BR

C) Aparna Tandon,(ICCROM) ldioma EN

D) Representante do IBICT ldioma PT-BR

E) Daniel Flores ldio.úa PT-BR

11) Demais palestrantes das mesas:
A) Representante do GooglelYoutube
B) Representante de servidor êm nwem
C) Luiz Cláudio - Superintendente STI-UFBA
D)Gillian Queiroga
E) Adriana Cox Hollós
F) Marcos Dreer
G) Varderlei Sântos - Arquivo da Câmara dos Deputados
H) Guitherme Machado - úideoSaúde Oistiibuidora da Fiocruz
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12)Teremos submissão e avaliação dê trabãlhos acadêmico-científicos? Caso consigamos
apoio de edital istÕ será obrigatório.
A) Sim

B) Não
131 Quais professores doutores irão compr o Comitê Científico para avaliação dos
trabalhos? , N.Luf&.
A) Rubens Ribeiro lcl/UFBA I o k* 1- ; ;;
B) Nídia Lubisco tct/uFBA Ô \, *,W*
C) José Roberto Severino FAC0M/UFBA 6-tü n*
L4) Hospedagem dos palestrantes que residem fora de salfador
A) Teremos recursos da UFBA \

B) Teremos recursos de edital
C) Será totalmente custeado pelo CRtDt:
Hotel Bahiâ dq tsl (Conedor da Vitória) RS17o a Rstgo diárias"qnqrez'lt}h9 e àBILOILB
15) E-Book ou livro:ou pubticação em revista Sgu,gliúai &tbçqÁ
A) Editora de Ricardo Sodré. Quantos àxemplaieSprazo para entrega do material
finalizado, prazo parâ publicação, orçamento
B} EDUFBA

C) Revistas acadêmicocientíficas (euais?)
16) Publicação com participação do público extêrno, ainda que acadêmico-científico de
outras I nstituições/Organizações
Esta parece sêr uma boa estratégia para firmar a produção cotetiva de membros de
lnstituições parceiras do CRIDI que firmaram rêcentemente acordos de cooperação
têcnica.

í



L7) PaÚocínios e aPoios

A) Devemos têntar fechar com empresâs até março/18'

a) Rrecisamos criar urn documento que explique brevemente a história do cRlDl e seus

evêntos realizados, detalhamento sobre o evênto a ser realizado, público estimado e

como faremos a divulgação do evento para alcance máximo das marcas patrocinadoras'

18) Mapa do CAOS:

A) Carnaval 2018 {O8 de fevereiro a 14 de fevereiro}

ai Copa do Mundo 2018 (14 deiunho a 15 de julho)

cl Eleicões 2018 (7 de outubrq primeiro tumo e 28 de outubro segundo turno)
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O que ocorer

Observações:


