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Resumo
O Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) é dedicado à
comunicação e divulgação da produção científica em Ciência da Informação. Este relato
apresenta as dinâmicas de organização e funcionamento do Grupo de Trabalho 1 – Estudos
Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação, na décima oitava edição do evento, bem
como os indicadores de comunicação, considerando a modalidade, o vínculo institucional e a
autoria das comunicações. O relato tem como método a descrição de atividades e a construção de
indicadores a partir do conjunto de relatórios de sessão de grupo de trabalho. Durante o evento,
foram realizados no GT1 colóquios, conferências e sessões de comunicação de trabalhos. As
apresentações foram permeadas de discussões sobre as possibilidades, as condições e as
perspectivas de pesquisa no campo da informação.
Palavras-chave: Ciência da Informação. Comunicação científica. ENANCIB 2017. GT1
ENANCIB.

Abstract
The National Meeting of Research in Information Science (ENANCIB) is dedicated to
the communication and dissemination of scientific production in Information Science.
This report presents the dynamics of organization and functioning of Working Group 1 Historical and Epistemological Studies of Information Science, in the eighteenth edition
of the event, as well as communication indicators, considering the modality, institutional
link and authorship of the communications. The report has as method the description of
activities and the construction of indicators from the set of work group session reports.
During the event, workshops, conferences and workshops were held at WG1. The
presentations were permeated by discussions about the possibilities, conditions and
perspectives of research in the field of information.
Keywords: Information Science. Scientific communication. ENANCIB 2017. WG1
ENANCIB.

1 INTRODUÇÃO
O Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) é promovido
pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB),
desde o ano de 19941, com o objetivo de promover a interação e o compartilhamento científico
entre pesquisadores, docentes, discentes e profissionais, e alcançar o desenvolvimento técnico1

A partir do ano de 2005, quando aconteceu a sexta edição, o ENANCIB passa a ser realizado regular e anualmente.
Nesta mesma edição, o GT1 dedica-se aos estudos históricos e epistemológicos, pois, na edição anterior, essa temática
foi abordada no GT8 Epistemologia da Ciência da Informação.
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científico da área de Ciência da Informação. O evento é organizado em grupos de trabalhos (GTs)
que se dedicam ao estudo e à comunicação de pesquisas sobre temáticas específicas que compõem
o campo científico.
Uma breve revisão demonstra que os GTs, o escopo temático e as comunicações do evento
vêm se ampliando e ajustando às demandas sociais e aos entendimentos da comunidade científica.
Desde o ano de 2011, quando aconteceu a décima segunda edição, o encontro vem sendo
organizado em 11 (onze) GTs, dentre os quais, o GT1 - Estudos Históricos e Epistemológicos da
Ciência da Informação, atualmente sob a Coordenação de Isa Maria Freire, professora do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba
(PPGCI/UFPB) e Vice-Coordenação de Edivanio Duarte de Souza, professor do Curso de
Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas (CBIB/UFAL).
A décima oitava edição do encontro foi realizada no período de 23 a 27 de outubro de
2017, na cidade de Marília, Estado de São Paulo. Mantendo a tradição, o encontro foi realizado
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista
(PPGCI/UNESP). O ENANCIB 2017 teve como temática “Informação, sociedade,
complexidade”. Neste ano, foram realizados Colóquios Interdisciplinares do GT1, “Memória:
interfaces com a Ciência da Informação”, composto por uma conferência, “A memória da
organização de um livro”, uma mesa redonda, “Diálogos: interfaces entre Arquivologia,
Biblioteconomia e Ciência da Informação”; e 10 (dez) sessões de comunicações de trabalhos2.
Com efeito, dedica-se aqui a relatar o funcionamento e a dinâmica das sessões, bem como
os indicadores das comunicações orais e de pôsteres. O presente relato tem como método a
descrição de atividades de organização e funcionamento das sessões de comunicação de trabalhos
e a construção de indicadores a partir do conjunto de relatórios de sessão do GT1.
2 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES DE COMUNICAÇÃO
De modo geral, a realização de um evento de qualidade envolve, além de tempo e espaço,
uma sistemática de organização e funcionamento, que considere, entre outras variáveis, as
atividades desenvolvidas, as pessoas envolvidas diretamente e o publico presente.
As comunicações do XVIII ENANCIB foram realizadas em 10 (dez) sessões, nas
dependências do PPGCI/UNESP, no período de 24 a 26 de outubro de 2017, distribuídas por
turnos. A abertura das sessões de comunicação foi realizada pela Coordenadora do GT1, com a
presença do Vice-Coordenador, dos autores dos trabalhos da primeira sessão e do público ouvinte
que, em medida, correspondeu a 25 (vinte e cinco) pessoas.
A sessão é presidida pelo coordenador, que é responsável pelas atividades de
planejamento, organização e condução das atividades de apresentação e debates acerca desta, e
2

A conferência, “A memória da organização de um livro”, foi ministrada pelas professoras do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília (PPGCInf/UnB) Dra. Eliane Braga de Oliveira e
Dra. Georgete Medleg Rodrigues. A mesa redonda contou com a palestra “As interfaces entre Arquivologia e Ciência
da Informação”, ministrada pela professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGDA/UNIRIO) Dra. Mariana Lousada, e a palestra “As
interfaces entre Biblioteconomia e Ciência da Informação”, ministrada pelo professor do Programa de PósGraduação em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (PPGB/UFCA) Dr. Jonathas Luiz Carvalho da
Silva. O relato sobre os colóquios já foi objeto de trabalho publicado no periódico científico Pesquisa Brasileira em
Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB).
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acompanhada pelo relator, que é responsável pelo registro de dados e informações sobre a
apresentação. É importante esclarecer que, visando à maior integração entre os membros do
grupo, outros pesquisadores desempenharam as funções de coordenador e relator de sessão, como
pode ser observado abaixo.
A agenda de apresentação foi estrategicamente organizada, em 10 (dez) sessões, por
proximidade temática das comunicações. Assim, considerando que foram apresentados, em média,
três trabalhos por sessão, incluindo os pôsteres, as comunicações orais foram realizadas em 20
(vinte) minutos e os pôsteres em 10 (dez) minutos, com flexibilidade, conforme necessidade dos
apresentadores e disponibilidade de tempo na agenda de trabalho.


Sessão de comunicação 1 - Data: 24/10/2017 Horário: 8h30-10h00
Coordenadora: Profa. Dra. Isa Maria Freire (UFPB)
Relator: Prof. Dr. Edivanio Duarte de Souza (UFAL)

Na primeira sessão, foram apresentadas duas comunicações orais, conforme Quadro 1.
Durante esta sessão estiveram presentes 24 (vinte e quatro) participantes, entre coordenadora,
relator, autora, coautora e demais participantes.
Quadro 1 – Agenda de comunicação da primeira sessão
Autoria
Título
Modalidade
Manoel Peregrino da Silva na Biblioteca
- Carlos Henrique Juvêncio
Nacional: engajamento aos ideais de Otlet e Oral
- Georgete Medleg Rodirgues
La Fontaine e à documentação
- Cristina Dotta Ortega
A noção de documento desde Paul Otlet e
Oral
- Gustavo Silva Saldanha
as propostas neodocumentalistas
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).
As comunicações foram realizadas, respectivamente, pela coautora e pela autora do
trabalho. Houve importante diálogo entre essas e o publico presente, com destaque para a noção
de “documento” e “documentação”. A primeira teve como fundamento a história social do
conhecimento, com base empírica em documentos primários. A segunda, por sua vez, teve viés
epistemológico com base em diferentes fontes, especialmente, no “Tratado de Documentação” de
Paul Otlet.
Além disso, as comunicações destacaram-se alguns procedimentos que devem ser adotados
no processo de documentação no domínio das fontes digitais e eletrônicas. A partir das discussões,
destacou-se a importância do desenvolvimento de pesquisas centradas em abordagens históricas,
na medida em que há uma discussão integrada entre fundamentos históricos da documentação,
organização da informação e tecnologias digitais e eletrônicas.


Sessão de comunicação 2 - Data: 24/10/2017 Horário: 10h30-12h00
Coordenadora: Profa. Dra. Icléia Thiesen (UNIRIO)
Relator: Prof. Dr. Edivanio Duarte de Souza (UFAL)
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Na segunda sessão, foram apresentadas duas comunicações orais, conforme Quadro 2.
Durante esta sessão, estiveram presentes 24 (vinte e quatro) participantes, entre coordenadora,
relator, autores, coautores e demais participantes.
Quadro 2 – Agenda de comunicação da segunda sessão
Autoria
Título
Modalidade
- Alexandre Carlos Gugliotta
- Maria Nélida González de Informação a serviço do estado burocrático:
Oral
Gómez
o caso do Governo Vargas (1930-1945)
- Vitor Fonseca
Da linguagem que nos (re)funda ao enigma
- Márcia Feijão de Figueiredo
da imagem nos estudos informacionais:
Oral
- Gustavo Silva Saldanha
contribuições de teóricos franceses sobre a
condição da retórica
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).
Os trabalhos foram apresentados pelos autores principais. Na primeira comunicação, houve
discussão acerca do regime de informação como modo de produção informacional no primeiro
Governo Vargas. Nessa discussão, a coordenadora da sessão sugeriu o uso de Teixeira de Freitas
para abordar questões relacionadas ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem
como a sistematização de um sociograma que ilustre a estrutura do grupo estudado.
Partindo da retórica e com fundamentos em diversos autores, o segundo trabalho discute a
imagem nos estudos informacionais. A autora esclarece como mais adequado o uso da expressão
“literatura francófona” em detrimento de “literatura francesa” que foi adotada inicialmente na
comunicação. Os debates entre os presentes destacaram a imagem em seu uso, considerando o
contexto, a persuasão e a validação nos estudos da imagem. Além disso, destacaram a necessidade
de superação da noção de Roland Bartes, neste domínio de estudo, já que aquele faz uma
abordagem estruturalista e trabalha com a noção de verdade.
 Sessão de comunicação 3 - Data: 24/10/2017 Horário: 16h00-18h00
Coordenadora: Profa. Dra. Cristina Dotta Ortega (UFMG)
Relator: Prof. Dr. Ronaldo Ferreira de Araujo (UFAL)
Na terceira sessão, estavam programadas as apresentações de duas comunicações orais e
de uma comunicação no formato pôster, conforme Quadro 3, mas a segunda comunicação oral não
foi realizada em função da ausência dos autores. Durante esta sessão, estiveram presentes 39 (trina
e nove) participantes, entre coordenadora, relator, autores, coautores e demais participantes.
Quadro 3 – Agenda de comunicação da terceira sessão
Autoria
Título
Modalidade
A produção científica acerca da temática
- Azilton Ferreira Viana
LGBT: um estudo propedêutico nas teses e Oral
- Dalgiza Andrade Oliveira
dissertações da UFMG
- Benedito Medeiros Neto
Uma perspectiva para interseção e união de
Oral
- Brasilina Passarelli
conceitos e contributos: inclusão digital,
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competência em informação e literacias
digitais
- Eliane Maria da Silva
Jovanovich
- Leonardo Pereira Pinheiro de
Souza
A interdisciplinaridade na constituição e
- Luciana Calvo Trevisan
Pôster
evolução da Ciência da Informação
- Selma Leticia Capinzaiki
Ottonicar
- Cláudio Marcondes de Castro
Filho
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).
A primeira comunicação oral foi realizada pelo autor do trabalho e o pôster foi apresentado
pela segunda coautora. Após as apresentações, a coordenadora teceu alguns comentários,
destacando a importância das temáticas dos trabalhos para o campo da Ciência da Informação e,
em seguida, abriu para o debate com os demais presentes. Alguns participantes realizaram
perguntas bastante pontuais sobre os resultados da pesquisa objeto da comunicação oral.


Sessão de comunicação 4 - Data: 25/10/2017 Horário: 08h30-10h00
Coordenador: Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta (USP)
Relator: Prof. Dr. Edivanio Duarte de Souza (UFAL)

Na quarta sessão, foram realizadas duas comunicações orais e uma comunicação no
formato pôster, conforme Quadro 4. Durante esta sessão, estiveram presentes 19 (dezenove)
participantes, entre coordenador, relator, autores e demais participantes.
Quadro 4 – Agenda de comunicação da quarta sessão
Autoria
Título
A informação na Ciência da Informação
como perspectivismo pluri/multi, inter e
- Jonathas Luiz Carvalho Silva
transdisciplinar: do princípio quantitativo à
unificação transdisciplinar
Itinerários filosóficos da Ciência da
- Lena Vania Ribeiro Pinheiro
Informação no Brasil, o pioneirismos do
IBICT e a propagação das ideias
- Eliane Maria da Silva Interdisciplinaridade entre a Ciência da
Jovanovich
Informação e a Ciência Jurídica
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).

Modalidade
Oral

Oral
Pôster

Os dois trabalhos na modalidade oral foram apresentados pelos respectivos autores. O
coordenador, em seguida, realizou algumas observações acerca da importância das temáticas para
a Ciência da Informação e abriu para os questionamentos dos demais presentes. Houve discussões
sobre possibilidades, condições e perspectivas da interdisciplinaridade na Ciência da Informação,
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considerando questões históricas, filosóficas, epistemológicas e práticas. Podem-se observar
avanços nas discussões e nas construções teórico-metodológicas neste domínio de conhecimento.
O pôster foi apresentado pela autora e também foi objeto de discussão dos presentes na
sessão de comunicação. De modo geral, as diferentes perspectivas e abordagens adotadas na
delimitação do objeto de estudo da Ciência da Informação, tais como processos, metodológicas,
teorias e tecnologias, entre outras, têm na sua base fundamentos históricos e epistemológicos que
demonstram aderência e, em certa medida, convergência e integração nas diferentes abordagens.


Sessão de comunicação 5 - Data: 25/10/2017 Horário: 10h30-12h00
Coordenadora: Profa. Dra. Lena Vania Ribeiro Pinheiro (IBICT)
Relator: Prof. Dr. Edivanio Duarte de Souza (UFAL)

Na quinta sessão, foram realizadas duas comunicações orais e uma comunicação no
formato pôster, segundo Quadro 5. Durante esta sessão, estiveram presentes 37 (trinta e sete)
participantes, entre coordenadora, relator, autores, coautores e demais participantes.
Quadro 5 – Agenda de comunicação da quinta sessão
Autoria
Título
- Francisco Carlos Paletta
A complexidade da era digital desafia a
- Armando Malheiro da Silva
ética
Dinâmica das ações de informação no
- Isa Maria Freire
regime de informação do Laboratório de
Tecnologias Intelectuais - LTi
- Flávia Catarino Conceição
O conceito de preservação: enfoques
Ferreira
interpretativos no campo da Ciência da
- Rubens Ribeiro Gonçalves da
Informação
Silva
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).

Modalidade
Oral
Oral

Pôster

As comunicações do Quadro 5 foram realizadas pelos seus respectivos autores. Após as
apresentações, a coordenadora da sessão realizou breves considerações e abriu para os
questionamentos e debates. Houve discussão e sugestões para aprofundamento dos trabalhos. No
que se refere à primeira comunicação, foi destacada a necessidade de desenvolvimento de
pesquisa nos PPGCIs sobre ética e temas a ela relacionados. No que se refere à segunda
comunicação, foi sublinhado a continuidade das pesquisas sobre “regime de informação”,
principalmente, no que se refere ao aprimoramento e à ampliação teórico-conceitual, e,
principalmente, às aplicações práticas.


Sessão de comunicação 6 - Data: 25/10/2017 Horário: 16h00-18h00
Coordenadora: Profa. Dra. Eliane Braga de Oliveira (UnB)
Relator: Prof. Dr. Edivanio Duarte de Souza (UFAL)
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Na sexta sessão, estavam programadas as apresentações de duas comunicações orais e de
uma comunicação no formato pôster, segundo Quadro 6, mas a segunda comunicação oral não foi
realizada em decorrência da ausência dos autores. Durante esta sessão, estiveram presentes 16
(dezesseis) participantes, entre coordenadora, relator, autoras, coautores e demais participantes.
Quadro 6 – Agenda de comunicação da sexta sessão
Autoria
Título
Sobre a competência ética na Ciência da
- Isa Maria Freire
Informação
Desconstruindo a natureza interdisciplinar
- Zayr Claudio Gomes da Silva
da Ciência da Informação: aproximando os
- Marlene Oliveira
estudos em ciência, tecnologia e sociedade
- Lisiane Braga Ferreira
Reflexões conceituais e éticas sobre big
- Moisés Rockembach
data: limites e oportunidades
- Luciana Monteiro Krebs
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).

Modalidade
Oral
Oral
Pôster

As comunicações foram realizadas pelas respectivas autoras. Após as apresentações, a
coordenadora da sessão realizou breves considerações e abriu para a discussão. Esta sessão foi
marcada pelo debate convergente em torno da “responsabilidade social da Ciência da Informação”
e da “postura ética” no contexto das tecnologias digitais.
De modo mais preciso, foi chamada a atenção à responsabilidade de profissionais que
trabalham diretamente com a informação no que se refere à diversidade cultural e às tecnologias
digitais. Destacou-se, enfim, a importância de se considerar as discussões acerca de questões
éticas que tangenciam as tecnologias nos currículos de Arquivologia e Biblioteconomia. Além de
refletir sobre as potencialidades dessas tecnologias, devem-se considerar os aspectos negativos a
elas relacionados.


Sessão de comunicação 7 - Data: 26/10/2017 Horário: 08h30-10h00
Coordenador: Prof. Dr. Jonathas Luiz Carvalho Silva (UFCA)
Relatora: Profa. Dra. Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro (UNIRIO)

Na sétima sessão, foram realizadas três comunicações orais e uma comunicação no
formato pôster, segundo Quadro 7. Durante esta sessão, estiveram presentes 25 (vinte e cinco)
participantes, entre coordenador, relator, autores, coautores e demais participantes.
Quadro 7 – Agenda de comunicação da sétima sessão
Autoria
Título
Modalidade
- Edivanio Duarte de Souza
- Mariza de Oliveira Pinheiro
Movimentos inter e transdisciplinares nos
Oral
- Rildo Ferreira Coelho da Silva estudos informacionais
- Jacqueline de Castro Rimá
- Max Melquíades Silva
Na fronteira entre a Ciência da Informação
Oral
- Zayr Claudio Gomes da Silva
e a Ciência da Computação: perspectivas de
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- Beatriz Valadares Cendón
pesquisa
- Marlene Oliveira
- Jailma Simone Gonçalves A informatividade na produção da notícia:
Leite
as condições de sentido da informação nas Oral
- Edivanio Duarte de Souza
emissoras de TV do Estado da Paraíba
- Sônia Cristina Bocardi de Informação e evolução de interpretantes em
Moraes
Peirce: contribuições para Ciência da Pôster
- Carlos Cândido de Almeida
Informação
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).
Nesta sessão, todas as comunicações constantes do Quadro 7 foram realizadas pelos
autores e coautores. Após as apresentações, o coordenador iniciou a discussão que teve como
centralidade a inter e a trandisciplinaridade na Ciência da Informação, fundamentadas nos
diálogos entre esta e outras área do conhecimento, sobretudo, Ciência da Computação e
Comunicação Social. No conjunto, os debates sinalizam para a necessidade de aprofundamento de
reflexões e estudos acerca de possibilidades, condições e perspectivas de práticas
interdisciplinares nestes domínios de estudo.


Sessão de comunicação 8 - Data: 26/10/2017 Horário: 10h30-12h00
Coordenador: Prof. Dr. Carlos Cândido de Almeida (UNESP)
Relator: Prof. Dr. Edivanio Duarte de Souza (UFAL)

Na oitava sessão, foram realizadas duas comunicações orais, segundo Quadro 8. Durante
esta sessão, estiveram presentes 45 (quarenta e cinco) participantes, entre coordenador, relator,
autores, coautores e demais participantes.
Quadro 8 – Agenda de comunicação da oitava sessão
Autoria
Título
Modalidade
Competência crítica em informação e
- Arthur Coelho Bezerra
participação ética em comunidades de Oral
- Adrea Doyle
aprendizagem
- Thays Lacerda Ferrando
Documento e dispositivo: entre Bernd
Oral
- Lídia Silva de Freitas
Frohmann e Michel Foucault
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).
As comunicações foram realizadas pelos autores, com a participação do coautor do
primeiro trabalho. Após as apresentações, o coordenador teceu algumas considerações sobre os
trabalhos, apresentando inclusive sugestões de referenciais teórico-conceituais. Em seguida, houve
discussões acerca da convergência temática que o GT1 possibilita, quando as pesquisas assumem
aspectos vinculados à auto-reflexão.


Sessão de comunicação 9 - Data: 26/10/2017 Horário: 14h00-15h30
Coordenadora: Profa. Dra. Georgete Medleg Rodrigues (UnB)
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Relatora: Profa. Dra. Isa Maria Freire (UFPB)
Na nona sessão, foram realizadas três comunicações orais, segundo o Quadro 9. Durante
esta sessão, estiveram presentes 28 (vinte e oito) participantes, entre coordenadora, relatora,
autores, coautores e demais participantes.
Quadro 9 – Agenda de comunicação da nona sessão
Autoria
Título
- Asy Pepe Sanches Neto
Uma proposta de análise epistemológica:
- Marcia Heloisa Tavares de
observando o documento médico
Figueredo Lima
- Paloma Marín Arraiza
As formas de informação: um olhar aos
- Manuel Jorge Bolaño Carmona
conceitos de informação e fluxo de
- Silvana Aparecida Borsetti
informação
Vidotti
- Edcleyton Bruno Fernandes da A formação da autoria na produção
Silva
colaborativa da Ciência da Informação do
- Edivanio Duarte de Souza
Brasil
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).

Modalidade
Oral

Oral

Oral

As três comunicações foram apresentadas pelos autores que se encontra em estágio de
doutoramento. Após as apresentações, a coordenadora teceu algumas considerações, destacando a
importância de concentrar os debates depois de todas as apresentações. Facultada a palavra aos
demais presentes, houve alguns questionamentos e elogios por parte dos presentes, demonstrando
o interesse nas temáticas das pesquisas.


Sessão de comunicação 10 - Data: 26/10/2017 Horário: 16h00-18h00
Coordenador: Prof. Dr. Edivanio Duarte de Souza (UFAL)
Relatora: Profa. Dra. Isa Maria Freire (UFPB)

Na décima e última sessão, foram realizadas duas comunicações orais, segundo Quadro 10.
Durante esta sessão, estiveram presentes 12 (doze) participantes, entre coordenador, relatora,
autores, coautores e demais participantes.
Quadro 10 – Agenda de comunicação da décima sessão
Autoria
Título
Modalidade
Programas disciplinares da Ciência da
- Maytê Luanna Dias de Melo
Informação: conformação do campo Oral
- Edivanio Duarte de Souza
epistemológico no Brasil
- Tiago José Silva
Participação de pesquisadores no Grupo de
- Isa Maria Freire
Trabalho
Estudos
históricos
e Oral
- Henry Pôncio Cruz de Oliveira epistemológicos da Ciência da Informação
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).
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A primeira comunicação foi realizada pelo coautor e a segunda, pelo autor com a
participação dos coautores. Esta sessão de encerramento resultou em diálogos convergentes, entre
autores, coautores e demais presentes, sobre as condições epistemológicas da Ciência da
Informação, principalmente, a pluralidade de formação presente na comunidade científica da área,
a complexidade dos objetos estudados e a convergência disciplinar.

3 INDICADORES DE COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES
Além da descrição da organização e do funcionamento das sessões de apresentação dos
trabalhos, é importante relatar alguns indicadores das comunicações realizadas no GT1 que
retratam, em maior ou menor grau, a dinâmica de participação de pesquisadores, professores e
estudantes, e instituições no ENANCIB.
Quadro 11 - Indicadores de comunicação por tipologia
Modalidade
de
f(x)
Comunicação
Oral
20
Pôster
5
Total
25
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).

f(%)
80
20
100

É necessário registrar que, na construção dos indicadores, foram consideradas somente as
comunicações efetivamente realizadas, excluindo, portanto, duas programadas, mas não
apresentadas, em função da ausência de autores e coautores. Assim, conforme ilustrado no Quadro
11, foram apresentadas 25 (vinte e cinco) comunicações, sendo 20 (vinte) na modalidade oral e
cinco na modalidade pôster.
Quadro 12 – Indicadores de autoria por tipo de comunicação
Comunicação
Autoria
Oral
Pôster
Categoria
f(x)
f(x)
f(%)
f(x)
Individual
1
4
16
1
2
11
44
2
3
3
12
1
Colaboração
4
2
8
0
5
0
0
1
Total
20
80
5
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).

Total
f(%)
4
8
4
0
4
20

f(x)
5
13
4
2
1
25

f(%)
20
52
16
8
4
100

A partir do Quadro 12 é possível observar que 80% das comunicações do GT1, durante
esta edição, foram realizadas em colaboração entre dois e cinco autores. Além disso, observa-se
que este tipo de comunicação apresenta o mesmo índice nas duas modalidades.
Os indicadores de colaboração entre autores de instituições diferentes também evidencia a
construção de redes de colaboração em torno da produção e comunicação científica, que indiciam
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compartilhamento de objetivos, temáticas, objetos, teorias, metodologias de estudo, entre outros.
Essa colaboração foi identificada a partir da filiação autodeclarada pelos respectivos autores das
comunicações.
Quadro 13 – Indicadores de colaboração entre instituições por tipo de comunicação
IES
Categoria
Individual
Colaboração
Total

f(x)
1
2
-

Comunicação
Oral
f(x)
f(%)
12
48
8
32
20
80

Pôster
f(x)
4
1
5

Total
f(%)
16
4
20

f(x)
16
9
25

f(%)
64
36
100

Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).
Inicialmente, constata-se, no Quadro 13, que nas duas modalidades há a presença de, no
máximo, duas instituições em colaboração. Além disso, 64% das comunicações foram realizadas
por instituições individuais, independente da quantidade de autores. Por fim, destaca-se que o
percentual desse comportamento nas comunicações orais é exatamente o triplo do constatado nos
pôsteres.
É importante considerar que, entre as comunicações em colaboração institucional, estão
presentes duas instituições internacionais, a Universidade do Porto (UP), em colaboração com a
Universidade de São Paulo (USP), e a Universidade de Granada (UGR), com a Universidade
Estadual Paulista (UNESP).
Quadro 14 – Indicadores de participação em comunicação por instituição
Ordem
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª

IES
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT)
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFGRS)
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade de Granada
Universidade de São Paulo (USP)
Universidade do Porto (UP)
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Participação
Comunicação
Oral
f(x)
f(%)

em
Pôster
f(x) f(%)

7

19,44

0

4

11,11

4
1
3
3

Total
f(%)

0

f(
x)
7

0

0

4

11,11

11,11
2,78
8,33
8,33

0
3
0
0

0
8,33
0
0

4
4
3
3

11,11
11,11
8,33
8,33

2

5,56

0

0

2

5,56

1

2,78

1

2,78

2

5,56

1
1
1
1
1
0

2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
2,78

1
1
1
1
1
1

2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
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15ª

Universidade Federal do Ceará (UFC)

0

0

1

2,78

Total

-

30

83,33

6

16,67

1
3
6

2,78
100

Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017).
Observa-se que a ordem foi obtida a partir de quatro critérios, considerando as freqüências
de forma sequencial e decrescente. Primeiro, o maior número de participação no total de
comunicações, segundo, a participação em comunicações orais, terceiro, a participação em
pôsteres e, por fim, a ordem alfabética das instituições.
Conforme Quadro 14, houve uma combinação de 30 (trinta) participações institucionais
em comunicações seja oral ou pôster. Esse número é superior à quantidade de comunicação
porque, em alguns casos, deferentes instituições participaram de uma mesma comunicação.
É importante destacar que, considerando a filiação institucional a partir dos Programas de
Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), a UFAL sairia da lista, uma vez que não
oferta nenhum programa nesta área de conhecimento, e a UFPB passaria a ter a participação direta
em 11 (onze) comunicações no GT1 ENANCIB 2017, já que o autor das comunicações daquela
instituição é professor permanente do PPGCI/UFPB.
Quadro 15 – Indicadores de participação em comunicação por autoria
Ordem Autor
Modalidade
1ª
Edivanio Duarte de Souza
Professor
2ª
Isa Maria Freire
Professora
3ª
Eliane Maria da Silva Jovanovich
Estudante
4ª
Gustavo Silva Saldanha
Professor
5ª
Adrea Doyle
Estudante
6ª
Alexandre Carlos Gugliotta
Estudante
7ª
Armando Malheiro da Silva
Professor
8ª
Arthur Coelho Bezerra
Professor
9ª
Asy Pepe Sanches Neto
Estudante
10ª
Azilton Ferreira Viana
Estudante
11ª
Beatriz Valadares Cendón
Professora
12ª
Carlos Cândido de Almeida
Professor
13ª
Carlos Henrique Juvêncio
Estudante
14ª
Cláudio Marcondes de Castro Filho
Professor
15ª
Cristina Dotta Ortega
Professora
16ª
Dalgiza Andrade Oliveira
Professora
17ª
Edcleyton Bruno Fernandes da Silva
Estudante
18ª
Flávia Catarino Conceição Ferreira
Estudante
19ª
Francisco Carlos Paletta
Professor
20ª
Georgete Medleg Rodirgues
Professora
21ª
Henry Pôncio Cruz de Oliveira
Professor
22ª
Jacqueline de Castro Rimá
Estudante
23ª
Jailma Simone Gonçalves Leite
Estudante
24ª
Jonathas Luiz Carvalho Silva
Professor
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f(x)
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

f(%)
7,14
5,36
3,57
3,57
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
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25ª
Lena Vania Ribeiro Pinheiro
Professora
1
26ª
Leonardo Pereira Pinheiro de Souza
Estudante
1
27ª
Lídia Silva de Freitas
Professora
1
28ª
Lisiane Braga Ferreira
Estudante
1
29ª
Luciana Calvo Trevisan
Estudante
1
30ª
Luciana Monteiro Krebs
Estudante
1
31ª
Manuel Jorge Bolaño Carmona
Professor
1
32ª
Márcia Feijão de Figueiredo
Estudante
1
33ª
Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima
Professora
1
34ª
Maria Nélida González de Gómez
Professora
1
35ª
Mariza de Oliveira Pinheiro
Estudante
1
36ª
Marlene Oliveira
Professora
1
37ª
Max Melquíades Silva
Estudante
1
38ª
Maytê Luanna Dias de Melo
Estudante
1
39ª
Moisés Rockembach
Professor
1
40ª
Paloma Marín Arraiza
Estudante
1
41ª
Rildo Ferreira Coelho da Silva
Estudante
1
42ª
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva
Professor
1
43ª
Selma Leticia Capinzaiki Ottonicar
Estudante
1
44ª
Silvana Aparecida Borsetti Vidotti
Professora
1
45ª
Sônia Cristina Bocardi de Moraes
Estudante
1
46ª
Thays Lacerda Ferrando
Estudante
1
47ª
Tiago José Silva
Estudante
1
48ª
Vitor Fonseca
Professor
1
49ª
Zayr Claudio Gomes da Silva
Estudante
1
Total
56
Fonte: Relatório de sessão de trabalho GT 1 (2017) e Plataforma Lattes (2017).

1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
100

O conhecimento da participação de autores nas comunicações do GT1 é importante porque
possibilita o acompanhamento posterior de movimentos de transiência que caracterizam a relação
de pesquisadores com algumas subáreas do campo científico, bem como a permanência de outros,
que se dedicam à continuidade e ao aprofundamento dos estudos. Conforme Quadro 15, foram 56
participações de 49 (quarenta e nove) autores em diferentes comunicações. Nesse conjunto, três
professores e uma estudante se destacam com mais de duas participações. Os demais autores
tiveram participação única na realização de comunicações do GT1, na décima oitava edição do
ENANCIB.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De pronto, é importante considerar que as atividades do GT1 do XVIII ENANCIB foram
realizadas na mais perfeita normalidade, conforme planejamento e organização da coordenação.
Participaram da condução dos trabalhos, além da coordenadora e do vice-coordenador do GT1,
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oito professores de diferentes IES, desempenhando os papéis de coordenador e relator de sessão
de comunicação.
No que se refere aos indicadores, foram aprovadas 27 (vinte e sete) comunicações, sendo
22 (vinte e duas) na modalidade oral e cinco na modalidade pôster. Desse total, apenas duas na
modalidade oral não foram apresentadas em virtude da ausência dos autores e couatores.
As comunicações realizadas no GT1 do ENANCIB 2017 são de autoria 49 (quarenta e
nove) pesquisadores, professores e estudantes, vinculados a 15 (quinze) IES, sendo que 13 (treze)
estão sediadas em quatro regiões do Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, e duas no
exterior, Espanha e Portugal.
No que se refere à autoria, na sua grande maioria, as comunicações foram em colaboração.
Porém, esse comportamento não foi observado nas relações institucionais, na medida em que o
índice de colaboração entre IES foi bastante pequeno.
Por fim, mas não menos importante, registram-se os agradecimentos aos autores,
coautores, coordenadores, supervisores e demais participantes do GT1 ENANCIB 2017.
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