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Componentes de uma IDE.
Fonte: Souza (2011).

Papéis em uma IDE…



Componentes de uma IDE.
Fonte: Souza (2011).

E a Academia??

Papéis em uma IDE…



ENSINO PESQUISA EXTENSÃO

Papel da Academia

Muitos dados…

… Pouca integração!



Universidade Federal da Bahia



Universidade Federal da Bahia
Em números…

+ 2,5 mil docentes

+ 5 mil funcionários

+ 35 mil discentes de graduação

+ 100 cursos de graduação

+ 125 cursos de pós-graduação

+ 5 mil discentes de pós-graduação

Fonte: UFBA ano base 2016.



Universidade Federal da Bahia
Uma Comunidade!!



IDE - UFBA
Etapa 01: Proposição Estrutural…

Saúde

Coletiva

Arquitetura

Repositório

Institucional
STI

Geociências

Outras

Unidades…

Politécnica

Cada unidade seria um nó,
com banco de dados e cadastro de metadados próprio...

Há viabilidade??



IDE - UFBA
Etapa 02: Bancos de Dados e Metadados…

Inicialmente, no Dept. Eng. Transportes e Geodésia / Politécnica:

1. Identificação de dados geográficos existentes;

2. Seleção dos dados;

3. Coleta dos dados selecionados;

4. Modelagem de dados conceitual (simplificada);

5. Modelagem de dados física;

6. Organização e armazenamento em banco;

7. Cadastramento de metadados;

8. Testes de acesso e disponibilização.



IDE - UFBA
Alguns Enfrentamentos…

✓ Desconfiança (?) ou desconhecimento (?) para compartilhamento (20% de retorno);

✓ Dificuldade em identificar onde estão armazenados os dados (dispersão);

✓ Falta de infraestrutura física;

✓ Maior parte dos dados utilizados são de Instituições Externas (por que duplicar?);

✓ Muitos dados raster (como tratar o armazenamento e busca?);

✓ Poucos com metadados ou “fora do padrão” (o que é importante para academia?);

✓ Como definir uma modelagem que preveja a natureza variada dos dados (não 

comportada pela ET-EDGV)?



IDE - UFBA
Próximos passos…

✓ Concluir a etapa 02, com o mínimo de dados adquirido, visando crescimento cíclico;

✓ Interagir com a área de Tecnologia da UFBA para viabilizar a criação do Geoportal

(etapa 03);

✓ Interagir com outras unidades produtoras, para fomentar organização e 

disponibilização dos dados de cada “nó”;

✓ Trocar experiência com outras universidades dentro da temática;

✓ Participar ativamente da construção da REDE IDEA;

✓ Integrar a INDE.



OBRIGADA!!
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