ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – COMCIT
1

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e oito, excepcionalmente às

2

09h00min, na sede da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e

3

Finanças – SEMPLA -, situada a Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432 – Tirol,

4

ocorreu a 25ª

5

Tecnologia – COMCIT. Presentes à reunião os conselheiros:EUNÁDIA

6

CAVALCANTE- UnP, JOSE YVAN P. LEITE-CEFETRN, JOÃO BOSCO

7

CABRAL FREIRE- SEBRAE, JOSÉ RAIMUNDO COELHO PEIXOTO-FIERN,

8

GIOVANNI GOMES ARAUJO-SEMAD, RINALDO CAUDINO DE BARROS-

9

FAPERN, MARIA DE LOURDES VALENTIM BARBALHO-SME, JANSEN

10

LEIROS FERREIRA-FECOMERCIO, GUMERCINDO FERNNDES AMORIM-

11

FUNPEC, LIACIR DOS SANTOS LUCENA-SBPC,ÓTOM ANSELMO DE

12

OLIVEIRA-SBPC, Presentes também na reunião os convidados: RILDECI

13

MEDEIROS-UFRN, WELLINGTON MEDEIROS-SIABI, DANIELE RUFINO,

14

CAIO CÉSAR, JUCILENE SOUZA, e IRANI SANTOS – representantes da

15

SEMPLA. Depois de verificada a existência de quorum mínimo para

16

deliberação, o vice-presidente do Colegiado, o Sr. RINALDO CAUDINO DE

17

BARROS assumiu a coordenação dos trabalhos do dia, saudou os presentes e

18

comunicou que já houve o processo de licitação e compra do Servidor doado

19

pela FAPERN ao Projeto da Biblioteca Virtual do Nata-BVNl. Em seguida, a

20

Senhora IRANI SANTOS - Secretária Ad hoc -, apresentou a seguinte pauta:

21

Discussão e Aprovação da Ata da 24ª Reunião Ordinária;Acompanhamento do

22

Projeto Biblioteca Virtual do Natal: apresentação da página virtual; discussão

23

sobre a continuidade/ sustentabilidade das atividades previstas, com presença

24

a convidada Profa. Rildeci Medeiros- Diretora da BCZM/UFRN;.Discussão

25

sobre o Relatório do I Simpósio de C&T e Informes. Logo após, a Ata em

26

discussão seguiu aprovada e assinada pelos conselheiros presentes à ocasião.

27

No tocante ao item, acompanhamento do projeto Biblioteca Virtual do Natal, a

28

Sra IRANI SANTOS, apresentou o modelo da página virtual referente ao Projeto

29

de iniciativa da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças-

30

SEMPLA e do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia- COMCIT. Durante

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência e
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31

a explanação fez referência a importância dos trabalhos que vem sendo

32

desenvolvido por meio das instituições parceiras e do Sistema de Automação

33

de Bibliotecas- SIABI. Agradeceu o apoio da Professora Rildeci Medeiros no

34

processo de capacitação e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos. Na

35

seqüência, O Sr. JOSE YVAN P. LEITE sugeriu inserir, no local disponível para

36

os links da BVN, a Revista Holos de publicação do CEFET/RN. A contento, o Sr

37

JOÃO BOSCO CABRAL FREIRE, indagou sobre a possibilidade do

38

SEBRAE/RN disponibilizar o Link de suas publicações ou vir a ser parceiro no

39

projeto. No uso da fala, a Sra. IRANI SANTOS respondeu que seria possível

40

disponibilizar mais Links na página virtual, bem como era de extrema

41

importância à constituição de novas parcerias para o processo de geração de

42

conteúdos e fortalecimento do projeto. Destacou que caberá ao COMCIT eleger

43

novos parceiros e que, de acordo com a proposta inicial, todas as instituições

44

que fazem parte do Colegiado serão potenciais parceiras. Porém, o projeto

45

piloto estava contando com a participação da UFRN, UERN, CEFET/RN e UnP

46

e que de acordo com informações obtidas durante o treinamento relativo a BVN,

47

essa iniciativa está contribuindo para que a UERN

48

materiais de finalização de curso em meio digital para encaminhamento a

49

BVN.Logo após, o Sr. WELLINGTON MEDEIROS fez uma apresentação sobre

50

o Sistema de Automação de Bibliotecas – SIABI, ferramenta responsável pelo

51

gerenciamento da geração de conteúdos da BVN. Falou sobre a implementação

52

do sistema e fase de treinamentos, com destaque para a colocação de pontos

53

do SIABI nas instalações das instituições parceiras. Na seqüência, a Professora

54

Rildeci Medeiros abriu discussão sobre a continuidade/sustentabilidade das

55

atividades previstas na BVN, agradeceu pelo convite e parabenizou o Colegiado

56

pela iniciativa. Discorreu sobre a relevância do Projeto no incentivo ao

57

profissional bibliotecário, tendo em vista a abertura de vagas para a área,

58

através de concurso público realizado pela Prefeitura Municipal. Resgatou o

59

processo de constituição da BVN através da formação de Redes Cooperativas

60

de Pesquisa

61

segundo ela, procede e norteia a formação das Redes de Pesquisa. Falou

62

sobre o Projeto como meio

63

Metropolitana gera de conteúdo, além do significado impar para geração e

64

compartilhamento da informação. Discorreu sobre a experiência da Biblioteca

inicie a solicitação dos

e fez parâmetro com a importância da Rede Humana que,
para diagnosticar o que o município e Região
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65

Central Zila Mamede-BCZM e a necessidade de criação de Consórcio entre as

66

Universidades. Reiterou a importância da soberania do COMCIT no processo

67

de

68

sustentabilidade do Projeto em decorrência do momento de transição pelo qual

69

passava a gestão municipal. Sugeriu que fosse encaminhado oficio para as

70

Instituições Parceiras relatando sobre a meta de acervo que se pretendia atingir

71

para lançamento da BVN. Finalizou sua fala, agradecendo mais uma vez, em

72

nome do Magnífico Reitor, pela parceria celebrada entre a Prefeitura e a UFRN,

73

colocando-se à disposição para contribuição no processo de difusão da

74

informação através do projeto Biblioteca Virtual do Natal. Em seguida, o Sr.

75

ÓTOM ANSELMO DE OLIVEIRA sugeriu que, em função do momento de

76

transição pelo qual passava a Gestão Municipal e para garantir a continuidade

77

dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo Conselho, fosse eleito um

78

grupo para conversar com a Presidente do Colegiado e solicitar uma articulação

79

com a Comissão de transição da Nova Gestão Municipal para debater sobre a

80

continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo COMCIT. Logo após, houve

81

contato com a Presidente MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES, a qual veio

82

pessoalmente à sala de Reuniões para discutir com os Conselheiros a

83

reivindicação sugerida. Nesse sentido, a Sra. MARIA VIRGINIA FERREIRA

84

LOPES, colocou-se à disposição para fazer a articulação com a Comissão de

85

Transição, tão logo fosse possível e de acordo com a hierarquia dos trabalhos.

86

O Sr. RINALDO CLAUDINO DE BARROS, sugeriu que fosse criada uma

87

Comissão de discussão da Política Municipal de Ciência e Tecnologia,

88

aproveitando esta mesma Comissão para participar do contato político com a

89

Comissão de Transição do novo Governo Municipal. Acatada a sugestão, por

90

unanimidade dos Conselheiros presentes foram escolhidos os seguintes

91

nomes: GIOVANNI GOMES ARAUJO, representante da SEMAD, JOSE YVAN

92

P.

93

representante da UnP, RINALDO CAUDINO DE BARROS,representante da

94

FAPERN, LIACIR DOS SANTOS LUCENA e ÓTOM ANSELMO DE OLIVEIRA,

95

representantes da SBPC. Logo após, a Presidente do Colegiado solicitou à

96

Secretaria Executiva do Conselho que a referida Comissão fosse encaminhada

97

à publicação no Diário Oficial do Município. Aproveitou a oportunidade para

98

parabenizar o Colegiado pelo trabalho que foi desenvolvido durante os dois

acompanhamento

LEITE,

das

representante

atividades

do

previstas,

CEFETRN,

tendo

EUNÁDIA

em

vista

a

CAVALCANTE,
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99

últimos anos. O Sr. RINALDO CLAUDINO BARROS fez referência à

100

competência profissional da Sra. IRANI SANTOS que contribuiu, sobremaneira,

101

para a evolução dos trabalhos desenvolvidos. Em seguida, a referida Senhora,

102

agradeceu pela credibilidade auferida e disse da satisfação em ter contribuído

103

com o Colegiado, principalmente com relação ao Projeto Biblioteca Virtual do

104

Natal.

105

RINALDO CLAUDINO BARROS solicitou que, eu Irani Santos, que atuei como

106

Secretária ad hoc, redigisse Ata, que achada conforme, seguirá assinada, por

107

mim,

Esgotado o teto estabelecido para a realização da Reunião, o Sr,

por

ele

e

pelos

conselheiros

________________________________
Irani Santos
Secretária Ad hoc

presentes

à

Reunião.

_______________________________
RINALDO CLAUDINO BARROS
Vice-Presidente
Coordenador dos Trabalhos do dia
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