
APÊNDICE A 
 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

 
Relatório de implementação do RI da UFBA 

 
Data 
 

Assunto  Participantes 

Agosto de 2007 Reunião sobre instalação 
do Dspace 

Rodrigo Meirelles, Flávia, Diretora do 
CPD/UFBA, a coordenadora de 
projetos especiais CPD/UFBA, Luiz 
Cláudio (coordenador do suporte 
CPD/UFBA).  

Setembro de 2007 Instalação do Dspace Feita por Elisangela (suporte 
CPD/UFBA) com o auxílio de Milton 
Shintaku técnico do IBICT 

 
2008 

 
09/06/08 Apresentação do projeto 

do RI ao Reitor definindo 
que este é um projeto 
institucional. Entrega de 
cópia do projeto de 
doutorado. 

Flavia  

 Apresentação do projeto 
do RI 

Flavia/ Marcos Palácios e Rosamaria 
(diretora do CPD) 

22/07/08 Informações sobre o 
funcionamento do 
Repositório 

Rodrigo Meirelles e Elisangela (suporte 
CPD/UFBA) 

 Conversas informais, via 
MSN sobre o 
funcionamento de outros 
repositórios 
implementados 

Milton do IBICT 

18/08/08 Informações sobre o 
funcionamento do 
Repositório 

Rodrigo Meirelles, Carla (NEPH/ 
CPD/UFBA) e Denise (coordenadora 
do NEPH/ CPD/UFBA) e  
Membro do setor de projetos  
(CPD/UFBA)  

29/08/08 Informações sobre o 
funcionamento do 
Repositório  

Rodrigo Meirelles, Flávia, Elisangela 
(suporte CPD/UFBA), Luiz Cláudio 
(coordenador do suporte CPD/UFBA) e 
Rosa (diretora do CPD/UFBA) 
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5/09/08 Discussão das pendências 
e operacionalização 
(ferramenta, endereço 
URL, suporte  técnico)  
necessidade de um grupo 
gestor (solicitação do 
CPD) 
www.repositorio.ufba.br 

Rodrigo Meirelles, Flávia, Elisangela 
(suporte CPD/UFBA), Luiz Cláudio 
(coordenador do suporte CPD/UFBA) e 
Rosa (diretora do CPD/UFBA) 

18/09/08 Pleito junto ao Reitor 
para a formalização do 
grupo gestor. Definição 
dos participantes: 
Marcelo Embiruçu 
(Coord. de pesquisa) 
Graça Ribeiro (diretora 
do sistema de 
bibliotecas), Flavia 
(diretora da EDUFBA) 
dois representantes 
docentes: Marcos 
Palácios e Othon 
Jambeiro. Solicitação do 
reitor para apresentar no 
CONSUNI. 

Naomar, Flavia e Marcos Palácios 

19/09/08 Apresentação sobre a 
Editora na PRPPG, aberta 
ao público da UFBA, 
incluindo o item RI 

Marcelo Embiruçu (Coord. de 
pesquisa), público da UFBA em torno 
de 40 pessoas 

6/10/08 Envio ao CPD do lay out 
da página desenvolvido 
por Gabriela Nascimento 
designer da EDUFBA 

 

7/11/08 Decidido implantar a 
versão 1.5.1, sugerida 
pelo Milton do IBICT. 
Versão atualizada do 
Dspace. 

 

 
2009 

 
Mês               Ações Responsáveis 

19/12/09 Atualizada a versão e que 
está em processo de 
configuração (que 
depende da política) e 
customização do layout 

Responsável Elisangela (CPD) e 
Rodrigo Meirelles Meirelles 
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da nova versão. 
16/2/2009 Definições de questões 

relativas às 
comunidades,coleções e 
tipos de documentos. 

Flavia, Marcos Palácios e Rodrigo 
Meirelles Meirelles 

19 /03/2009 Após quase três meses 
sem retorno da equipe do 
CPD, me reuni com 
Marcos Palácios para 
algumas definições das 
comunidades e uma 
análise do RI da 
Universidade do Minho 

 

20/03/2009 Treinamento das 
estagiárias da EDUFBA 
que irão incluir o 
conteúdo da Editora 

 

25/03/2009 Encaminhamento de e-
mail a direção do CPD, 
solicitando resposta em 
relação ao andamento do 
RI 

 

26/03/2009 Resposta da direção do 
CPD 

 

27/03/2009 Inclusão das primeiras 
coleções da EDUFBA 
pelas estagiárias 

 

27/03/2009 E-mail de Helio 
Kuramoto do IBICT 
oficializando a 
cooperação deste órgão 
através de Milton para 
auxiliar na implantação 
final do RI 

 

06/04/2009 Primeira reunião do 
grupo gestor (Marcos 
Palácios, Claudete, Othon 
Jambeiro, Lídia Brandão 
Touten, Flavia Garcia 
Rosa ) 

Pauta: 
Apresentação do RI da UFBA 
Definição de política institucional 

09/04/2009 Proposta de política do 
RI para encaminhar ao 
Grupo gestor 

Aprovada pelo Grupo gestor em 15 de 
junho. 

06/05/2009 Diante da dificuldade 
encontrada pela equipe 
do CPD para a adequação 

Ambos desenvolvem outras atividades 
e tempo para esta tarefa terminou 
ultrapassando o previsto (cerca de 4 
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do lay out do RI, Rodrigo 
Meirelles Meirelles 
resolveu assumir esta 
tarefa juntamente com 
Milton do Ibict.  

meses) 

30\09\2009 Encaminhamento ao 
Reitor da proposta de 
política para o RI, 
definida pelo Grupo 
gestor e pelo Conselho 
editorial da UFBA. 

 

 Reunião com membros 
do grupo de estudos 
sobre RI do Sistema de 
bibliotecas para 
apresentação do projeto 
do RI da UFBA 
 

Participação da diretora do Sistema de 
bibliotecas, três bibliotecárias, Rodrigo 
Meirelles Meirelles e Flavia Garcia 
Rosa. 

10\10\2009 Alterações no lay-out do 
RI. Foi incluída a política 
de arquivamento, como 
funciona, como solicitar 
uma comunidade, como 
depositar um registro, 
copyright.  

Rodrigo Meirelles Meirelles com a 
colaboração de Milton (Ibict)  

Outubro\2009 Definição de um analista 
do CPD para cuidar do RI

 

23\10\2009 Conta para o e-mail 
específico do RI. 

 

6\11\2009 Recebimento do Kit 
tecnológico entregue pelo 
Ibict (um servidor DELL 
PowerEdge T300, processador 
Xeon Quad Core, com 4Gb de 
memória RAM e 2 HDs Satã de 
512Gb, RAID 1 (Espelhados). 
Sistema operacional baseado na 
Plataforma UNIX\LINUX. 
Softwares: DSpace 1.5.1, 
instalado com o embargo e as 
estatísticas da Universidade do 
Minho e o SEER e pacotes: 
Apache 2.1 (um), PHP 5, MySQL, 
Postgresql, Tomcat 6, Java versão 
JDK 1.5, Pacotes Java-Ant, Ant-
optional e Maven 2.) 
 
 

A entrega ocorreu durante o I Encontro 
sobre Gestão de Repositórios 
Institucionais organizado pelo Ibict, em 
Brasília e a UFBA foi representada 
pela Profa. Lídia B. Toutain (que 
recebeu oficialmente o Kit) e por 
Rodrigo Meirelles Meirelles. 

13\11\2009 Comunicado do 
recebimento do Kit 

Oficio nº88\09 do ICI\UFBA assinado 
pela  Profa. Lídia B. Toutain. Até 
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tecnológico à PROPLAD.
 
Contato com o Chefe de 
Gabinete Prof. Fernando 
Rego para saber do 
andamento da Portaria 
sobre a Política do RI. 
Definiu-se que o Sistema 
de bibliotecas abrigaria 
no seu regimento o RI. 
 

17\12\2009 a Proplad não tinha 
chegado a um definição de como 
repassar o Kit tecnológico para o CPD 
para efetuarmos a migração dos dados 
que já estão no servidor da UFBA, e 
assim darmos continuidade ao projeto. 

14\11\2009 Reunião com a diretora 
do Sistema de bibliotecas 
para discutir a proposta 
do RI constar da estrutura 
do Sistema de 
bibliotecas. 

Profa. Lídia B. Toutain e Flavia Garcia 
Rosa 

19\11\2009 Reunião com o Reitor 
para consolidação da 
proposta anterior. 

Profa. Lídia B. Toutain, Flavia Garcia 
Rosa e Graça Ribeiro. 

24\11\2009 Encaminhamento de 
cronograma de ações ate 
março\2010, período em 
que cumprirei bolsa 
sanduíche na 
Universidade do Minho. 

Rodrigo Meirelles Meirelles, Flavia 
Garcia Rosa, Lidia Brandão, Iole e 
Graça Ribeiro. 

1º \12\2009 Contratação de estagiário 
pela EDUFBA 
especificamente para 
desenvolver ações 
relativas ao RI: inclusão 
de arquivo, digitalização 
de conteúdos, contato 
com autores para 
assinatura do termo de 
autorização. 

 

 
2010 

 
Mês Ações Responsáveis 

 
Janeiro  

 
7 \01\2010 

Assinatura da Portaria de nº 
024 de 7 de janeiro de 2010 
que institui a política para o 
Repositório Institucional da 
UFBA 

A Portaria foi encaminhada 
para a Professora Lídia 
Brandão coordenadora do 
grupo gestor do RI 

 O processo sobre o Servidor,  
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8\01\2010 cedido pelo IBICT, levou o n. 
23066.0007 30/10-13 com 
data de 6\01\2010 saiu da 
Proplad para a Divisão de 
Material nesta data. 

15\01\2010 Reunião realizada  
1. TÍTULOS PUBLICADOS 
PELA EDUFBA EM 2009 - 
Susane passou a lista e foi 
organizadapor mês para saber 
o que já têm 6 meses de 
publicado para entrar no RI.  
2. CONTROLE DE 
CONTATO E DEPOSITO DA 
COMUNIDADE DA 
EDUFBA NO RI – Controle 
do contato com os autores, a 
data de solicitação e entrega 
do que foi pedido a Josias e 
controle do Estagiário. (será 
realizada por Rodrigo 
Meirelles) 
 
3. LISTA DE AUTOR POR 
ANO - Damares passará para 
Rodrigo Meirelles a lista por 
ano de publicação com os 
autores, títulos e contato. A 
partir dessa lista, o Estagiário 
entrará em contato com os 
Autores. Esse contato vai ser 
primeiro por email, depois por 
telefone e se não resolver ele 
irá visitar o professor com o 
termo de autorização para 
colocar o conteúdo no RI em 
mãos. Rodrigo Meirelles fará 
as primeiras visitas com o 
estagiário.  

Organização dos 
procedimentos na EDUFBA 
– Rodrigo Meirelles 
Meirelles, Susane Barros e 
estagiário. Foram criadas tres 
formularios para esta 
finalidade. 

25\01\2010 Retorno ao ICI do processo n. 
23066.0007 30/10-13, dando a 
Guarda provisória do servidor, 
o ICI procedera a transferência 
para o CPD. 

 

 Portaria n.052 de 2010, do 
Gabinete do Reitor, 
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designando a diretora do 
Sistema de Bibliotecas para 
compor o grupo gestor do RI 

 
Fevereiro 

 
Seleção de PDFs do Backup 
da EDUFBA (Josias); Inclusão 
de PDFs da EDUFBA no RI 
(Antonio); Contato com 
autores para assinatura do 
termo de autorização 
(Damares). 

 
Estagiário (Antonio) Damares 
e Josias com a supervisão de 
Rodrigo Meirelles 

Seleção de PDFs do Backup 
da EDUFBA (Josias); Inclusão 
de PDFs da EDUFBA no RI 
(Antonio); Contato com 
autores para assinatura do 
termo de autorização 
(Damares). 

 
Estagiário (Antonio) Damares 
e Josias com a supervisão de 
Rodrigo Meirelles 

Março 

Servidor: Adequação do 
servidor e implementação de 
Tema para as versões JPSU e 
XMLU 

Rodrigo Meirelles/Elisangela 
Apoio de Milton 

Servidor: Adequação do 
servidor, Implantação do 
Formulário de Entrada e 
layout 

Rodrigo Meirelles/Elisangela 
Apoio de Milton 

Revisão dos Metadados e 
inserção de livro que tem 
autorização e contato com 
autores 

Antonio (estagiário)/Rodrigo 
Meirelles 

 
 
 
 
 

Abril 

Finalização do conteúdo do 
Material de divulgação 

Rodrigo Meirelles/Flávia 

Servidor: Definição do Layout 
e Migração do conteúdo do RI 
anterior 
Rodrigo Meirelles/Elisangela 

Rodrigo Meirelles/Elisangela 
Apoio de Milton 

Inserção dos PDFs dos livros 
de agosto de 2008 até outubro 
de 2009  entregues pela 
EDUFBA no Servidor atual 
(Edital IBICT) 

Gabriela/Antonio 
(estagiário)/Rodrigo 
Meirelles 

 
 
 

Maio 

Definição do conteúdo do 
material de divulgação 

Flávia/Rodrigo Meirelles 
Revisão Susane/Nidia 
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Servidor: Migração do 
conteúdo do RI anterior: 
Comunidade Memória – 
Subcomunidade História da 
UFBA (Professor Rubens). 
Problemas com a Migração 

 
 
Rodrigo Meirelles/Elisangela 
Apoio de Milton 

Disponiponibilização da  
Comunidade Memória – 
Subcomunidade História da 
UFBA - Reunião para 
informar o andamento da 
Migração  

Rodrigo Meirelles/Antonio 
 
- Contatos com Professor 
Rubens Ribeiro 

Revisão dos Metadados de 
conteúdos inseridos 

Antonio (estagiário)/Rodrigo 
Meirelles 

Migração da Comunidade 
Memória - Realizada ao 
poucos (lotes pequenos de 
arquivos) em decorrência de 
erros no servidor anterior 

Antonio (estagiário)/Rodrigo 
Meirelles 

 
 

Junho 

Elaboração do layout do folder 
de divulgação 

Editoração 
EDUFBA/Gabriela 

 
Julho 

 
 
 

1 de julho 

Reunião com Naomar - 
Aprentação do RI e definição 
do conselho gestor que 
assumiria após a etapa de 
implantação. Por falta de 
consenso, já que a diretora do 
SIBI não aceita a inclusão do 
SIBI nesse grupo e não 
consegui diferenciar biblioteca 
digital de RI, o reitor optou 
para que a nova reitora defina 
a questão. 

 
 
 
 
Flavia, Lidia e Gracinha 

 
01 - 08 de julho 

Definição do layout e 
impressão do folder de 
divulgação 

 
Editoração 
EDUFBA/Gabriela 

 
01 - 08 de julho 

Ajustes na Configuração e 
Layout do RI para lançamento. 

  
Rodrigo Meirelles/Milton 

15 de julho Reunião com a direção do 
CPD para a apresentação do 
folder de divulgação do RI 

Rosa\Claudete\Flavia 
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15 de julho 

 
Reunião com o Prof. Marcelo 
Imbiruçu, coordenador de 
pesquisa da PRPPG para 
apresentar o RI e folder de 
divulgação. 
  
 

 
Marcelo Imbiruçu, Flávia 

 
15 de julho 

Reunião com a Profa Dora 
Leal Rosa que assumira em 
agosto a reitoria da UFBA - 
apresentação do folder do 
projeto do RI e solicitação de 
definição para a gestão do 
mesmo. 

   
 
Dora Leal Rosa/ Flávia 

 
19 de julho 

Primeira divulgação do RI 
através do UFBA em Pauta e 
da Lista todos UFBA tendo 
como gancho a homenagem do 
Ibict a Rodrigo Meirelles 
Meirelles 

 EDUFBA 

 
 
 
 

Julho 

Ajustes na Comunidade 
Memória – Subcomunidade 
História da UFBA (Professor 
Rubens Ribeiro). Trabalhos 
Parados desde a segunda 
quinzena de julho. Por conta 
de problemas com o servidor 
anterior que impediram a 
migração completa. 
 

Rodrigo 
Meirelles/Elisangela/Antonio 
 
- Contatos com Professor 
Rubens Ribeiro 

 
 

Julho 

Conato com autores para 
inserção na comunidade da 
EDUFBA  
  

  
Estagiário (Antonio)/ Rodrigo 
Meirelles 
 
 

 
Julho 

Primeiras sugestões sobre o RI 
após sua disponibilização no 
ambiente e endereço definitivo 
para comunidade  

Rodrigo Meirelles/Flávia 
 
Opiniões de Nelson Pretto 
(FACED), Naomar  de 
Almeida Filho (Reitor), 
Marcelo Imbiruçu 
(Coordenador PRPPG) entre 
outros usuários. 
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26 de julho 

 
Reunião com técnicos do 
CPD/UFBA – Informações 
sobre o funcionamento do 
Dspace, do RI e instruções 
para I Workshop para 
Construção de Repositórios 
Institucionais (IBICT/UNB), 
em 28,29 e 30 de julho em 
Brasília. 
Foram tratados: 
- Situação do RI, que tipo de 
suporte é necessário (manter o 
sistema funcionando)  
- Como o RI é gerido 
(Grupo Gestor, conforme 
portaria), comunicada também 
a saída do SIBI, enfatizando 
que foi feita por opção da 
direção do SIBI. 

 
Participaram os técnicos do 
CPD que vão para o 
treinamento (Aline Meira 
Rocha e Luis Marcos da Cruz 
– enviados pelo CPD e 
EDUFBA), Denise, Carla 
Almeida e Rodrigo Meirelles 

 Mês de agosto Preparação do Seminário, 
continuidade no depósito de 
conteúdos da EDUFBA e 
ajustes no sistema pelo pessoal 
do CPD 

Rodrigo Meirelles, Flavia e 
estagiário 

9 e 10 de setembro Realizado no auditório da 
Faculdade de Comunicação da 
UFBA, foi um marco em 
relação às discussões sobre o 
referido tema na Universidade 
Federal de Bahia (UBA). 
Organizado pela EDUFBA, 
PRPPG, ICI, CPD e SIBI. O 
palestrante convidado, Eloy 
Rodrigues (Diretor dos 
Serviços de Documentação da 
Universidade do Minho) – 
destacou as políticas de acesso 
livre e uso de Repositórios, 
apresentando a experiência 
bem sucedida de implantação 
do primeiro repositório em 
língua portuguesa, que está 
servindo de base para o 
Repositório da UFBA. 
Posteriormente, Flávia Rosa 

Flavia, Rodrigo Meirelles 
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(Diretora da UFBA), relatou 
todo processo de implantação 
do Repositório da UFBA e 
apresentou com Rodrigo 
Meirelles Meirelles 
(Responsável Técnico) as 
políticas e o funcionamento do 
Repositório, encerrando com 
um debate sobre o tema. 
Lançamento do livro 
Implantação e gestão de 
repositórios institucionais: 
políticas, memória, livre 
acesso e preservação. 

21 de setembro Revisão das estratégias de 
implantação das comunidades, 
revisão das orientações para os 
usuários. 

Marcelo Imbiruçu, Pró-reitor 
de pesquisa, criação e 
inovação (PROPCI), Rodrigo 
Meirelles e Flávia. 

28 de setembro Aprovação das orientações 
para os usuários, definição de 
estrutura mínima para o 
funcionamento do RI. 

Marcelo Imbiruçu, Pró-reitor 
de pesquisa, criação e 
inovação, Rodrigo Meirelles 
e Flávia. 

30 de setembro Reunião no CPD para 
definição de responsabilidades 

Rosa, diretora do CPD, 
Flavia, Rodrigo Meirelles. 

8 de outubro Apresentação do levantamento 
de custos da EDUFBA 

Marcelo Imbiruçu, Pró-reitor 
de pesquisa, criação e 
inovação, Rodrigo Meirelles 
e Flávia. 

14 de outubro Reunião para implantação das 
sub-comunidades do ISC, 
informações sobre o 
funcionamento e organização 
do RI. 

Rodrigo Meirelles, Maria 
Creuza, bibliotecária do ISC. 

15 de outubro Data estabelecida pelo Ibict 
para o lançamento oficial dos 
RI das Instituições que 
receberam o kit tecnológico. 

 

 
21 de outubro 

Reunião para implantação da 
subcomunidade Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia 
Industrial da Escola 
Politécnica, informações sobre 
o funcionamento e 
organização do RI. 

Rodrigo Meirelles e Cristiano 
Fontes (coordenador do 
programa) 

25 de outubro Reunião com a direção do 
CPD para ajustes e definições 

Flavia, Rodrigo Meirelles, 
Marcelo Embiruçu, Luiz 
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de procedimentos para 
superação de problemas 
técnicos que vêm ocorrendo 
com o RI. Optou-se pela vinda 
de uma pessoa do Ibict ou da 
Unb para realizar um 
treinamento com o pessoal do 
CPD. 

Cláudio (coordenador de 
suporte), Luis Marcos 
(analista) e Rosa (diretora do 
CPD).  

25 de outubro Contato para treinamento de 
técnicos do CPD, para 
procedimentos de informática 
na gestão do DSPCE.  

Rodrigo Meirelles, e o 
analista convidado Márcio 
Gurgel 
(marcio.rga@gmail.com), 
Coordenador de tecnologia. 
Trabalha com o Banco 
Internacional de Objetos 
Educacionais – BIOE 

28 de outubro Reunião para implantação das 
sub-comunidades da FACED, 
informações sobre o 
funcionamento e organização 
do RI. 

Rodrigo Meirelles, Nelson 
Pretto (Professor) e dois 
bolsistas. Sonia Vieira, 
bibliotecária da FACED.  

29 de outubro  Criação e configuração 
(permissões para gestão e 
deposito) da comunidade do 
da FACED 

Rodrigo Meirelles, após 
discussão com Nelson Pretto 
(Professor) e dois bolsistas. 
Sonia Vieira, bibliotecária da 
FACED 

01 a 30 de novembro Ajuste no ambiente do RI- 
Utilização de procedimento 
diário para corrigir um erros 
internos, enquanto não era 
encontrada uma solução 
definitiva.  Cadastramento do 
RI no ROAR. 

Rodrigo Meirelles, Milton 
(IBICT), Elisangela (CPD) 

01 a 30 de novembro Suporte para organização das 
subcomunidades e 
informações sobre criação de 
sub-comunidade e depósitos 
por usuários 

Rodrigo Meirelles, Antonio 
(Estagiário) 

 
03 de novembro 

 
- Reunião para passar 
Instruções de gerenciamento 
da comunidade do ISC 
 
- Criação e configuração 
(criação das coleções e das 
permissões para gestão e 

 
Rodrigo Meirelles, Maria 
Creuza, bibliotecária do ISC. 
 
 
Rodrigo Meirelles, após 
discussão realizada com a 
Maria Creuza, pessoa 
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deposito) da comunidade do 
ISC  

designada pelo ISC para 
gestão da comunidade, 

04 de novembro Reunião para passar Instruções 
de gerenciamento da 
subcomunidade Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia 
Industrial da Escola 
Politécnica 

Rodrigo Meirelles e Cristiano 
Fontes (coordenador do 
programa) 

10 de novembro Reunião para implantação das 
sub-comunidades do ICI , 
informações sobre o 
funcionamento e organização 
do RI.  
Discussão sobre problemas 
ocorridos com o servidor 
anterior, que impedem que os 
dados depositados na 
comunidade memória do 
Projeto coordenado por 
Professor Rubens 

Rodrigo Meirelles e Rubens 
Ribeiro, diretor do ICI 

11 de novembro Criação e configuração 
(criação das coleções e das 
permissões para gestão e 
deposito) da subcomunidade 
Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Industrial  

Rodrigo Meirelles, após 
discussão realizada com a 
coordenadora do Programa, 
Cristiano Fontes 

18 a 30 de novembro Apoio para inserção de itens 
na subcomunidades do ISC Rodrigo Meirelles, Antonio 

(estagiário RI) Maria Creuza, 
bibliotecária do ISC. 

23 a 27 de novembro 
Treinamento ministrado por 
Márcio Gurgel para os 
técnicos do CPD relativo 
infraestrutura e 
desenvolvimento para uso do 
Dspace em Repositório 
(treinamento específico para 
TI). Marcio também realizou 
intervenções junto com a 
Equipe do CPD.  Formatação e 
reinstalação do Dspace e 
apontamento do Banco de 
Dados para o storege (central 
de  
armazenamento de dados) da 

Rodrigo Meirelles, Márcio 
Gurgel (Coordenador de 
tecnologia. Trabalha com o 
Banco Internacional de 
Objetos Educacionais – 
BIOE), Equipe Técnica do 
CPD, Elisangela, Luis 
Marcos, Aline Meira entre 
outros descritos no relatório 
feito pelo CPD. 
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UFBA, por questão de 
segurança e melhor 
desempenho do RI. O CPD 
ficou responsável por emitir 
um relatório técnico e de 
instalar um servidor de 
homologação (para ficar de 
quarentena) para realizar teste 
fora do ambiente de produção. 

01 a 31 de dezembro Testes no ambiente do RI, 
após a nova instalação do 
Dspace.  

Monitorado por Rodrigo 
Meirelles, com apoio de TI de 
Márcio Gurgel (BIOE) e 
Elisangela (CPD) 

01 a 31 de dezembro Suporte para organização das 
subcomunidades e 
informações sobre criação de 
sub-comunidade e depósitos 
por usuários 

Rodrigo Meirelles, Antonio 
(Estagiário) 

01 a 31 de dezembro Inserção de novos títulos na 
comunidade da EDUFBA 

Rodrigo Meirelles, Antonio 
(Estagiário) 

2 de dezembro O IBICT fez o cadastramento 
dos repositórios no Diretório 
Luso Brasileiros 
(http://diretorio.ibict.br/xmlui), 
em todos os repositórios 
científicos, que 
receberam o kit,  

IBICT 

9 de dezembro 
Reunião para passar Instruções 
de gerenciamento da 
subcomunidade Programa de 
Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura 
Contemporâneas 

 

Rodrigo Meirelles e Carmem 
(coordenadora do programa) 

16 de dezembro 
Criação e configuração 
(criação das coleções e das 
permissões para gestão e 
deposito) da subcomunidade 
Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas 

 

Rodrigo Meirelles, após 
discussão realizada com a 
coordenadora do Programa, 
Carmem 
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22 de dezembro 
Criação e configuração 
(criação das coleções e das 
permissões para gestão) da 
Comunidade do ICI e da sub-
comunidade Programa de Pós-
Graduação em Ciência da 
Informação 

 

Rodrigo Meirelles, após 
discussão realizada com o 
diretor do ICI, Rubens Silva 

23 de dezembro 
Criação e configuração 
(criação das coleções e das 
permissões para gestão e 
deposito) da subcomunidade 
Núcleo de Tecnologia 
(NUTEC) na comunidade do 
ICADS, após conversas por 
email entre novembro e 
dezembro 

Rodrigo Meirelles, após 
discussões por email com 
Pedro C. S. Vieira, 
coordenador do NUTEC 

 

27 a 29 de dezembro Ajustes no formulário de 
entrada do RI – Inserção da 
opção de todos os itens que 
podem ser depositados de 
acordo com o estabelecido nas 
instruções de uso do RI. 

Rodrigo Meirelles, com apoio 
de TI de Márcio Gurgel 
(BIOE) e Elisangela (CPD) 

                                  
Projeção para agosto/dezembro 2010 

 
Lançamento e Divulgação do 
RI 

Todos 

Abertura para criação de 
Comunidades 

Todos 

Envio PDF e mais contatos EDUFBA  
Inserção do Conteúdo da 
EDUFBA conato com autores 
e apoio a usuários 

  
Antonio/Rodrigo Meirelles 

Envio  PDF e mais contatos EDUFBA  

              
 
                 Agosto 

Inserção do Conteúdo da 
EDUFBA conato com autores 
e apoio a usuários 

  
Rodrigo Meirelles 

Divulgação do RI Todos 
Envio PDFs e mais contatos EDUFBA  

                 Outubro 

Inserção do Conteúdo da 
EDUFBA conato com autores 
e apoio a usuários 

  
Rodrigo Meirelles 
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Divulgação do RI  Todos 
Envio de PDFs e mais 
contatos 

EDUFBA  
                 Novembro 

Inserção do Conteúdo da 
EDUFBA conato com autores 
e apoio a usuários e 
treinamento 

  
Rodrigo Meirelles 

Envio PDFs e mais contatos EDUFBA  
Inserção do Conteúdo da 
EDUFBA conato com autores 
e apoio a usuários 

  
Rodrigo Meirelles 

                 Dezembro 

Evento para mostrar o 
andamento do RI 

Flávia/Rodrigo Meirelles 
convidados 

 
2011 

 
Mês Ações Responsáveis 
                  
Janeiro 
 

 
 -  

 
- 

01 a 31 de janeiro Suporte aos usuários que 
solicitaram informações sobre 
organização e criação de 
comunidades, subcomunidades e 
depósitos de itens. 

Rodrigo Meirelles 

 
01 a 31 de janeiro 

Teste no ambiente do sistema para 
verificar se continua estável – 
Sistema ficou estável todo o mês 

Rodrigo Meirelles 

 
01 a 31 de janeiro 

Tentativa de solucionar o 
problema de migração de itens da 
comunidade memória que ainda 
estão no RI anterior. Márcio 
(UNB) está tentando resolver o 
problema com o CPD/UFBA. 
Ainda sem solução! 

Acompanhamento Rodrigo 
Meirelles e Rubens Silva, 
responsável pelo Projeto. 
Migração sendo exercida 
entre Elisangela Silva e 
Márcio Gurgel. 

 
04 de janeiro 

Reunião para passar instruções de 
criação e gerenciamento da 
comunidade do NEIM 
 
 

 Rodrigo Meirelles e Ana 
Alice Alcantara Costa 
(Neim). 

 
 

07 de janeiro 
Permissão para depósito na 
Comunidade do ICI e da 
subcomunidade Programa de Pós-
Graduação em Ciência da 
Informação, após lista enviada 

Rodrigo Meirelles, Rubens 
Ribeiro, Diretor do ICI. 
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pela direção do ICI 

 

 
31 de janeiro 

Ajuste no nome do autor (mesmo 
autor com entradas diferentes) na 
comunidade da EDUFBA 

Rodrigo Meirelles 

Fevereiro 
 

  

01 a 28 de fevereiro Suporte aos usuários que 
solicitaram informações sobre 
organização e criação de 
comunidades, sub-comunidades e 
depósitos de itens. 

Rodrigo Meirelles 

 
01 a 28 de fevereiro 

Teste no ambiente do sistema para 
verificar se continua estável – 
Sistema ficou estável todo o mês 

Rodrigo Meirelles 

01 a 28 de fevereiro Tentativa de solucionar o 
Problema de Migração de Itens da 
comunidade Memória que ainda 
estão no RI anterior. Márcio 
(UNB) está tentando resolver o 
problema com o CPD/UFBA. 
Ainda sem solução! 

Acompanhamento Rodrigo 
Meirelles e Rubens Silva, 
responsável pelo Projeto. 
Migração sendo exercida 
entre Elisangela Silva  e 
Márcio Gurgel. 

10 de fevereiro Submissão de Projeto ao 
Permanecer para solicitação de 10 
bolsistas para o RI e Núcleo de 
Periódicos 

Em nome de Rogério 
Quintela, coordenador de 
Pesquisa, Criação e Inovação 
da PROPCI, com apoio 
técnico de Flávia Rosa, 
Susane Barros e Rodrigo 
Meirelles. 

22 de fevereiro Entrega do Plano de Trabalho do 
RI para 20011 – Encaminhado 
para Marcelo Embiruçu, Pró-
Reitor da Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Criação e Inovação e 
Flávia Rosa, diretora da 
EDUFBA. 

Rodrigo Meirelles 

 
 
 
 
 

28 de fevereiro 

Solicitação de Criação da 
subcomunidade do Programa de 
Pós-Graduação em Diversidade 
Animal do Instituto de Biologia/ 
UFBA, pelo Coordenador do 
Programa – A configuração da 
Subcomunidade. 

Rodrigo Meirelles em contato 
com Hilton F. Japyassú, 
coordenador do PPGDA 
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Justificativa enviada por Rodrigo 
Meirelles, para não poder 
depositar o material do arquiafro 
no RI. O arquivoafro possui 
coleções muito importantes, mas 
com trabalhos da UNESCO, do 
arquivo de Moçambique, de 
trabalhos produzidos por 
antropólogos e etnólogos da Bahia 
entre outros. O arquivoafro possui 
características de um Museu, com 
funcionalidades, layout e tipos de 
documentos específicos, que não 
podem ser contemplados no RI, 
por não ser pesquisa desenvolvida 
pela UFBA. 
 

Rodrigo Meirelles em contato 
com Elisângela Silva e Luiz 
Claudio Mendonça 
 (CPD/UFBA) e Livio 
Sansone coordenador do 
Projeto. 
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