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Resumo
Este artigo descreve algumas características da Ciência da Informação como área do conhecimento e
apresenta o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) como o evento seminal
da área. Busca-se criar a memória do ENANCIB, promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Ciência da Informação (ANCIB), desde a sua criação em 1994, ao longo de suas quinze
edições. O ENANCIB congrega pesquisadores e programas de pós-graduação nacionais, além de
propiciar um fórum para discussão dos temas de pesquisa da área. Em 2014, o XV ENANCIB tem
lugar em Belo Horizonte – Minas Gerais e é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação (PPGCI) da Escola de Ciência da Informação (ECI) da Universidade Federal de Minas Gerais
de Minas Gerais (UFMG). No âmbito do PPGCI, nasceu a percepção de que o evento deveria propor a
discussão sobre como as mais recentes tecnologias da informação e da comunicação têm alterado a
sociedade e a forma de interagir das pessoas, bem como o papel relevante da Ciência da Informação (CI)
nesse contexto. Os dispositivos móveis, nuvens, big data, linked data, dentre outras formas de interagir
com a informação têm causado transformações em vários âmbitos e exigido novas abordagens para os
estudos em CI. O tema do XV ENANCIB “Além das `nuvens´: expandindo as fronteiras da Ciência da
Informação”, proporciona a oportunidade para refletir sobre essas mudanças que impactam na interação
humana com a informação, bem como sobre suas implicações para o futuro da CI.
Palavras-chave: ENANCIB. Ciência da informação. Organização da informação. Recuperação da
informação. Big data.
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THE WALK OF INFORMATION SCIENCE AND THE XV NATIONAL MEETING OF RESEARCH IN
INFORMATION SCIENCE

Abstract
This paper describes some characteristics of Information Science as a knowledge research field, and
presents the National Conference of Research in Information Science (ENANCIB) as the seminal research
event within that field in Brazil. We seek to record the history of the ENANCIB, which is an event
promoted by the National Association of Research and Graduate Studies in Information Science (ANCIB),
throughout its fifteen editions since its creation in 1994. The ENANCIB gathers researchers and the
Brazilian graduate studies programs in Information Science, promoting a proper forum to discuss
research themes of interest. In 2014 the XV ENANCIB takes place in Belo Horizonte – Minas Gerais and is
organized by the Post-Graduate Program in Information Science (PPGCI) of the Federal University of
Minas Gerais (UFMG). Within the scope of the PPGCI, grew the perception that the event should propose
a discussion about how the recent information technologies have changed our society and the way
people interact, as well as the relevant role of Information Science in this context. Mobile devices, cloud
computing, big data, linked data, to mention but a few, as well as other ways of interact with
information have caused changes in several senses and has required novel approaches to Information
Science Studies. The theme of the XV ENANCIB “Beyond the clouds: expanding the frontiers of
Information Science” provides the opportunity to think about how these changes has impacted in the
human interaction with the information, as well as its implications to the future of Information Science.
Keywords: ENANCIB. Information Science. Information Organization. Information Retrieval. Big Data.

1 INTRODUÇÃO
O Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) se destaca no
cenário nacional não somente por tratar de temáticas relevantes para o país no que se refere à
informação, às redes, à gestão da informação e do conhecimento, à organização e recuperação
da informação e à cultura e sociedade; mas também por suas inovadoras pesquisas que
apontam as tendências do campo da Ciência da Informação. O ENANCIB tem gradativamente
firmado sua projeção internacional o que se evidencia pelo crescimento de participantes
estrangeiros submetendo artigos científicos à avaliação dos Grupos de Trabalhos (GTs), além de
autoridades que participam do evento como palestrantes em assuntos específicos. Também se
destaca nos últimos eventos a presença de pesquisadores da América Latina e da Europa. O
primeiro ENANCIB surgiu em 1994, de uma necessidade de criar um espaço relevante para
consolidar as pesquisas na área.
Em linhas gerais este artigo pretende apresentar a Ciência da Informação como uma
disciplina científica, ao mesmo tempo em que insere os ENANCIBs como evento representativo
da área, de forma a criar uma memória desses eventos técnicos- científicos. Trata-se de um
patrimônio brasileiro da pesquisa científica em Ciência da Informação e visto no âmbito do
patrimônio, a primeira ação de sua salvaguarda se dá pelo registro dessa memória dos
ENANCIBs que completam vinte anos de existência em quinze edições.
Uma disciplina científica apresenta um todo organizado quando considerada
consolidada, além de congregar elementos específicos. Conforme Whitley apud Silveira
Rodrigues (2008), uma disciplina científica se consolida nas particularidades de suas estruturas
e realidades. Nesse sentido, os autores Silveira Rodrigues (2008, p. 1) entendem que a
“institucionalização de uma disciplina se dá a partir de seus diálogos e atividades empreendidas
pelos atores e instituições em torno das estruturas teórico-metodológicas consensuais que se
vinculam à disciplina científica”. Essa questão abordada pelos dois autores nos remete à
questão do estatuto científico.
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No entanto, para contextualizar o tema pesquisa em Ciência da Informação torna-se
necessário esclarecer que uma disciplina científica é considerada consolidada quando sua
organização interna envolve:
1 - Instituições fortes de ensino e pesquisa;
2 - Recursos humanos qualificados;
3 - Canais de comunicação e intercâmbio científico.
Como disciplina que se enquadra nas Ciências Sociais Aplicadas, o campo da Ciência da
Informação se envolve com teorias e práticas de organização e disponibilização da informação.
No Brasil, o campo científico da Ciência da Informação começou a se desenvolver com o
primeiro curso de mestrado em Ciência da Informação ligado ao Instituto Brasileiro de
Informação Científica e Tecnológica na década de 70. Atualmente, conta com instituições fortes
de pesquisa e pós-graduação que agregam pesquisadores ativos. Os canais de comunicação e
intercâmbio contam com revistas científicas no sistema Qualis da Coordenação de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
O avanço da Ciência da Informação tornou-se mais significativo com a criação da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB) no final da
década de 1980. Ao longo de 25 anos, a ANCIB consolidou onze grupos de trabalho com temas
específicos como será discutido adiante.
2 O ENANCIB
O evento é promovido pela ANCIB, sociedade civil sem fins lucrativos, destinada a
congregar instituições, pesquisadores, estudantes de pós–graduação e profissionais egressos da
pós–graduação em CI e áreas afins, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
pesquisa e o intercâmbio entre pessoas e instituições.
2.1 ENANCIBs anteriores
Inicialmente com periodicidade bianual, a crescente produtividade da área levou à
fixação anual para os ENANCIBs a partir de 2005. Desde 1994 foram realizados os seguintes
ENANCIBs.
 O I ENANCIB aconteceu em Belo Horizonte, em 1994.
 O II ENANCIB aconteceu em Valinhos, de 22 a 24 de novembro de 1995.
 O III ENANCIB realizou-se no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de setembro de 1997.
 O IV ENANCIB ocorreu em Brasília entre os dias 6 e 10 de novembro de 2000 e
inaugurou a proposição de um tema central: “Conhecimento para o Século XXI: a
Pesquisa na Construção da Sociedade da Informação”.
 O V ENANCIB ocorreu em Belo Horizonte, entre os dias 10 e 14 de novembro de 2003.
 O VI ENANCIB foi realizado em Florianópolis no período de 28 a 30 de novembro de
2005 com o tema: “A Política Científica e os Desafios da Sociedade da Informação”.
 O VII ENANCIB aconteceu em Marília, entre os dias 19 e 22 de novembro de 2006 e
teve como tema “A Dimensão Epistemológica da CI e suas Interfaces Técnicas, Políticas
e Institucionais nos Processos de Produção, Acesso e Disseminação da Informação”.
 O VIII ENANCIB ocorreu em Salvador entre os dias 28 e 31 de outubro de 2007 e teve
como tema “Promovendo a Inserção Internacional da Pesquisa Brasileira em CI”.
 O IX ENANCIB ocorreu em São Paulo capital entre os dias 28 de setembro e 1 de
outubro de 2008, com o tema “Diversidade Cultural e Políticas de Informação”.
 O X ENANCIB aconteceu em João Pessoa de 25 a 28 de outubro de 2009 e teve como
tema “A Responsabilidade Social da CI”.
 O XI ENANCIB aconteceu no Rio de Janeiro capital, no período de 25 a 28 de outubro
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de 2010, com o tema “Inovação e Inclusão Social: Questões Contemporâneas da
Informação”.
O XII ENANCIB aconteceu em Brasília, no período de 23 a 26 de outubro de 2011, com
o tema “Políticas de Informação para a Sociedade”.
O XIII ENANCIB aconteceu em Brasília, no período de 23 a 26 de outubro de 2012, com
o tema “A sociedade em rede para a inovação e o desenvolvimento humano”.
O XIV ENANCIB aconteceu em Florianópolis, no período de 29 de outubro a 1º de
novembro de 2013, com o tema “Informação e interação: Ampliando as Perspectivas
para o Desenvolvimento Humano”.

3 O EVENTO DE 2014 E SUA PROPOSTA
Nesse ano, o ENANCIB terá lugar de 27 a 31 de outubro de 2014, em Belo Horizonte –
Minas Gerais, na Escola de Ciência da Informação (ECI) da Universidade Federal de Minas
Gerais de Minas Gerais (UFMG)1.
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), da Escola de Ciência
da Informação (ECI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é o responsável pela sua
organização. Para usa realização, o evento obteve apoio da CAPES, do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de Amparo à Pesquisa do
estado de Minas Gerais (FAPEMIG) além de outras instituições públicas e privadas. Foram ainda
importantes as parcerias com o Núcleo de Informação Tecnológica e Gerencial da ECI/UFMG
(NITEG), com a Universidade FUMEC, com o Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTI) da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e com os grupos de pesquisa GEBE, RECOL, MHTX,
MUSAETEC, INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, entre outros.
Como ambiente para realização do evento, o Programa de Pós-Graduação (PPGCI) da
ECI-UFMG promove reais interações interdisciplinares e possibilita pesquisa de ponta. Recebeu
recentemente a nota 6 da CAPES, reservada a programas com pesquisa de excelência em nível
internacional. Seu O corpo docente é composto de 22 professores/ pesquisadores permanentes
e 6 colaboradores atuantes no Brasil e no exterior. Entre seus docentes permanentes constam
pesquisadores com Bolsa Produtividade em Pesquisa PQ Nível 1D, Nível 2, e Bolsa de
Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT, CNPq e seis
professores titulares da UFMG. O corpo discente é composto por cerca de 100 alunos. Os
trabalhos oriundos do programa se destacam pela excelência tendo recebido, para citar alguns
exemplos, o Prêmio Capes de Tese (2008, 2013), além de vários prêmios ENANCIB. O PPGCI
apresenta atualmente considerável inserção internacional por meio de intercâmbios
institucionais, além de ter obtido recentemente apoio financeiro para fortalecer projetos de
pesquisa em parceria com 10 instituições estrangeiras.
Foi no âmbito do PPGCI/ECI, que nasceu a percepção de que um evento tão importante
como o ENANCIB deveria propor a discussão sobre como as mais recentes tecnologias da
informação e da comunicação têm alterado a sociedade e a forma de interagir das pessoas,
bem como o papel relevante da CI nesse contexto.
O contínuo desenvolvimento das tecnologias da informação e evolução constante do
ambiente Web têm proporcionado novas formas de acessar, recuperar, armazenar e gerir a
informação. Telefonia móvel, nuvens, big data, linked data, dentre outras formas de interagir
com a informação têm exigido novas abordagens para os estudos em CI.
Com o contínuo crescimento do conteúdo digital e a interação via redes de
computadores e nuvens, os objetos de representação tradicionais de representação já não são
suficientes, causando desafios para a organização da informação. Os ambientes nos quais as
1

Disponível em: http://enancib2014.eci.ufmg.br/

Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 4, Número Especial, p. 198-211, out. 2014

201

Renata Maria Abrantes Baracho et al.

pessoas lidam com a informação, assim como o comportamento das pessoas, têm sido
transformados gerando novos desafios para a gestão da informação.
A era digital fez o mundo menor, mais rápido, mais interativo e móvel. Ainda assim,
mesmo que as máquinas venham se tornando cada vez mais eficientes, elas ainda dependem
do poder da criatividade humana. São pessoas que criam as novas formas de olhar, entender e
avaliar as infinitas oportunidades da era digital.
O tema do XV ENANCIB, Além das “nuvens”: expandindo as fronteiras da Ciência da
Informação, oferece a oportunidade para refletir sobre todas essas mudanças – as quais
impactam na interação humana com a informação – bem como sobre suas implicações para o
futuro da CI. É inegável a influência que a informação e a comunicação exercem sobre o
crescimento e o futuro da nações. O desenvolvimento e disseminação de tecnologias que
agilizam os sistemas de informação e de comunicação são responsáveis por parte substancial
do progresso social, econômico, científico e tecnológico experimentado pela humanidade.
O problema que a CI tenta resolver diz respeito à disponibilidade e recuperação do
conhecimento produzido. Para isso se utiliza das modernas tecnologias da informação e da
comunicação. De fato, a CI surge para lidar com os problemas decorrentes do aumento da
complexidade na gestão de acervos informacionais, na necessidade de adaptação das
metodologias e da práxis oriundas dos campos da documentação e biblioteconomia, bem
como do surgimento de tecnologias automatizadas para esses fins.
O final do século XX assistiu à rápida expansão das tecnologias da informação e a
aceleração dos processos de transformação da informação – criação, representação
armazenamento, organização, disseminação e consumo – fazendo com que as características
que originalmente justificaram a criação de uma “CI”, décadas atrás, sejam sentidas de forma
exponencial. As redes móveis, os dispositivos celulares, os leitores de livros digitais, as
bibliotecas digitais e os conceitos emergentes como o de wearable computing têm
continuamente mudado contextos, encurtado os ciclos, reinventado os suportes materiais e
tornado cada vez mais orgânica nossa relação com os registros de informação.
Essa pretensa “ecologia técnica” impacta e favorece um renovado fôlego para a CI, a
medida que multiplica os problemas informacionais decorrentes e aumenta as possibilidades
pesquisas na busca por soluções. Essa é a questão subjacente à temática do evento, aqui
proposto, a qual permeia toda a pesquisa interdisciplinar em CI, desde a organização da
representação até as questões sociais, na busca de respostas que outros campos de pesquisa
não tem sido capazes de fornecer de forma consistente.
São objetivos específicos do XV ENANCIB (SILVA, 2012):
 Discutir e refletir sobre o estado da arte da CI no Brasil;
 Debater com pesquisadores brasileiros e estrangeiros a variedade de questões e de
abordagens que permeia a CI moderna;
 Refletir sobre as recentes mudanças no cenário tecnológico, as quais impactam na
interação humana com a informação e, portanto, nas pesquisas da CI;
 Incentivar a pesquisa sobre o tema do ev e nto nos programas de pós-graduação
do campo científico no Brasil;
 Promover o fortalecimento das relações de pesquisa entre os programas e seus
participantes;
 Intensificar a discussão sobre a inclusão de populações economicamente carentes na
sociedade da informação.
3.1 O formato e a organização do evento
O formato do evento compreende: a) conferência de abertura; b) mesa com diálogos e
debates entre pesquisadores convidados; c) apresentação de comunicações de pesquisas nos
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Grupos de Trabalho (GTs) da ANCIB, organizados em torno de eixos temáticos; d) reuniões dos
coordenadores de GTs e dos coordenadores de Programas de Pós-Graduação em CI; e)
apresentações e exposições de posters; f) a assembleia geral da ANCIB para apresentação do
relatório da diretoria e para prestação de contas, eleição da nova diretoria e entrega do Prêmio
ANCIB às melhores dissertações e teses defendidas no ano anterior, g) reunião dos editores de
revistas científicas da área e h) a cerimônia de encerramento quando são apresentados os
relatórios dos coordenadores dos GTs.
No Enancib 2014 haverá um dia a mais destinado a reuniões de grupos de pesquisa e
um mini-curso que será ministrado por professora da Syracuse University, EUA. Além disso, o
XV ENANCIB tem uma particularidade importante: o evento coincide com a comemoração dos
25 anos da criação da ANCIB e inclui em sua programação uma homenagem especial a
presidentes da ANCIB ao longo de sua existência. Os homenageados são Dinah Poblacion (São
Paulo), Solange Puntel Mostafa (Ribeirão Preto, SP), Aldo de Albuquerque Barreto (Rio de
Janeiro), Regina Maria Marteletto (Rio de Janeiro), Marisa Brascher Basilio Medeiros
(Florianópolis), Joana Coeli Ribeiro Garcia (João Pessoa) e Isa Freire (Paraíba). Durante o evento
será também comemorado os 60 anos da criação do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT), marco importante para afirmar a consolidação da área Ciência da
Informação. Outra novidade nesta edição do evento será um stand do Portal Periódico da
Capes, uma feira de lançamento de livros e outros stands de editoras.
A submissão de trabalhos foi realizada de forma eletrônica, por meio de link no site do
2
evento , centralizada pela ANCIB e coordenada pela comissão científica, composta pelos
coordenadores de grupos de trabalho.
O evento foi divulgado principalmente em dois momentos: na chamada de autores e na
chamada para participantes. A divulgação foi feita através dos seguintes canais, bem como em
outros espaços de comunicação. Além disso, foram convidados jornalistas para realizar
entrevistas com pesquisadores da área.
 Portal da ANCIB3
 Site do evento4
 Portal PPGCI5
 Site da ECI6
 Facebook7
O XV ENANCIB adotou uma estratégia de divulgação para envolver demais unidades da
UFMG, instituições de ensino, órgãos de governo e instituições públicas e privadas. O XV
ENANCIB fará homenagem e divulgação dos 25 anos da ANCIB reunindo pesquisadores que
construíram esse conhecimento.
Foi eleita uma comissão de divulgação especifica para trabalhar na imagem do evento e
disseminá-la. De acordo com o tema proposto, a comissão de divulgação fará o esforço
necessário para atrair o maior número de participantes dando maior visibilidade à área.
O processo de seleção das duas melhores dissertações e duas melhores teses
defendidas no ano anterior nos Programas de Pós-Graduação da área, submetidas a avaliadores
escolhidos dentre os Programas de Pós-Graduação, foi coordenado pela ANCIB.
Em sequência apresenta-se, no Quadro 1, a programação resumida do evento:

2

http://enancib2014.eci.ufmg.br/publicacoes.
http://www.ancib.org.br.
4
http://enancib2014.eci.ufmg.br.
5
http://ppgci.eci.ufmg.br.
6
http://www.eci.ufmg.br/a-eci.
7
https://www.facebook.com/enancib2014.
3
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Quadro 1 - Programação resumida do evento
Segunda, 27 de outubro de 2014
9:00 - 16:00
Fórum dos Coordenadores de Programa
Fórum dos Coordenadores de GTs
17:00 -18:00
Abertura do evento
Homenagem 25 anos da ANCIB, 60 anos do
IBICT
Palestra: Keynote Speaker Dr. Jian Qin
Terça, 28 de outubro de 2014
09:00 - 21:00 - Exposição de Posters
09:00 - 12:00 - Apresentação de trabalhos
14:00 - 17:00 - Apresentação de trabalhos
17:00 - 18:00 - Apresentação de Posters (com
autores)
17:30 - 19:00
Fórum dos Editores de Periódicos Científicos
da CI
17:30 - 20:45
Mini-Curso Educating a New Breed of Data
Scientists for Research Data Management.
Research data management, Research
projects (Dr. Jian Qin, University of Syracuse)
Fonte: Homepage do XV ENANCIB

Quarta, 29 de outubro de 2014
09:00 - 21:00 - Exposição de Posters
09:00 - 12:00 - Apresentação de trabalhos
14:00 - 17:00 - Apresentação de trabalhos
17:00 - 18:00 - Apresentação de Posters (com
autores)
18:00 - 19:00 - Assembleia Geral da ANCIB
Quinta, 30 de outubro de 2014
09:00 - 21:00 - Exposição de Posters
09:00 - 12:00 - Apresentação de trabalhos
14:00 - 17:00 - Apresentação de trabalhos
17:00 - 17:30 - Reunião de Fechamento (GTs)
17:00 - 18:00 - Apresentação de Posters (com
autores)
18:00 - 19:00 - Encerramento
do XV ENANCIB
Sexta, 31 de outubro de 2014
09:00 - 12:00 h - Palestras internacionais
14:00 - 17:00 h - Mesas redondas e debates com
grupos de pesquisa

3.2 Os Grupos de Trabalho
A programação científica do ENANCIB é baseada na apresentação de comunicações
orais e pôsteres, realizadas em GTs coordenados por especialistas em cada tema. A chamada de
trabalhos é efetuada com seis meses de antecedência e a submissão de trabalhos completos é
apresentada por tema, em cada GT.
A parte substantiva do evento é constituída pelas comunicações apresentadas e
discutidas nos GTs da ANCIB, organizados de acordo com onze eixos temáticos, quando serão
apresentadas, dentre aquelas submetidas ao evento, as pesquisas selecionadas pelos pares. Os
GTs são responsáveis pelos eixos temáticos de pesquisa definidos no âmbito da ANCIB. A
seguir apresenta-se o tema de cada GT e seus coordenadores. Maiores informações sobre a
ementa e a orientação de cada um dos GTs pode ser obtida no site da ANCIB8.





8

GT 1: Estudos Históricos e Epistemológicos da CI - Coordenadora: Profa.
Dra. Icleia Thiesen (UNIRIO - icleiathiesen@gmail.com)
GT 2: Organização e Representação do Conhecimento - Coordenadora: Profa. Dra.
Brígida M. N. Cervantes (UEL - brigidacervantes@gmail.com
GT 3: Mediação, Circulação e Apropriação da Informação - Coordenador: Profa. Dra.
Giulia
Crippa
(USP
giuliac@ffclrp.usp.br)
GT 4: Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações - Coordenadora:
Profa. Dra. Emeide Nóbrega Duarte (UFPB - emeide@hotmail.com)
GT 5: Política e Economia da Informação - Coordenador: Prof. Dr. Clovis Montenegro

Disponível em: http://www.ancib.org.br.
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de Lima (IBICT - clovismlima@gmail.com)
GT 6: Informação, Educação e Trabalho - Coordenadora: Profa. Dra. Aida Varela (UFBA
- varela1946@hotmail.com)
GT 7: Produção e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação Coordenadora: Profa. Dra Leilah Santiago Bufrem (UFPE - santiagobufrem@gmail.com)
GT 8: Informação e Tecnologia - Coordenador: Profa. Dra. Plácida A. C. Santos (Unesp placidasantos@gmail.com)
GT 9: Museu, Patrimônio e Informação - Coordenadora: Profa. Dra. Luisa M. G. de
Mattos Rocha (IPJB/RJ - luisa.rocha@yahoo.com.br)
GT 10: Informação e Memória - Coordenador: Prof. Dr. Carlos Xavier de Azevedo Netto
(UFPB - xaviernetto@gmail.com)
GT 11: Informação & Saúde - Coordenador: Profa. Dra Maria Cristina S. Guimarães
(Icict/Fiocruz - cguima@icict.fiocruz.br)

A partir de critérios que verificam a qualidade do trabalho, sua pertinência no âmbito
da CI e do GT, o estágio da pesquisa, bem como a coesão e coerência textual, os trabalhos são
selecionados para apresentação oral e para apresentação em pôsteres em cada GT. Espera-se
com esse formato garantir que estejam representados os principais temas de pesquisas de
interesse já desenvolvidas e em desenvolvimento na área, em especial aquelas no âmbito dos
Programas de Pós-Graduação na área de CI do país.
3.3 As Comissões e outros Grupos e Organizações de apoio
Para atender a todas as necessidades de um grande evento, a comissão organizadora
criou sub-comissões, cada uma com atribuições específicas. Além disso, a comissão científica do
evento foi criada tendo como membros os coordenadores dos GTs da ANCIB.
A comissão organizadora é composta por representação de todas as instâncias da
ECI/UFMG. Os professores foram selecionados e indicados para representar a ANCIB, o
colegiado do PPGCI, a Diretoria, a Congregação, os Departamentos e as linhas de pesquisa do
PPGCI.
Comissão Organizadora
 Profa. Dra. Renata Ma. A. Baracho - UFMG (Presidente) – Coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFMG)
 Profa. Dra. Beatriz Valadares Cendon – UFMG – Membro do Colegiado PPGCI –
Representante da Linha de Pesquisa Organização e Uso da Informação (OUI)
 Profa. Dra. Bernadete Santos Campello – UFMG – Vice-Diretora da ECI
 Profa. Dra. Cátia Rodrigues Barbosa – UFMG – Membro do Colegiado PPGCI –
Representante do Departamento de Organização e Tratamento da Informação (DOTI)
 Profa. Dra. Isa Maria Freire – ANCIB – Presidente da ANCIB
 Profa. Dra. Lígia Maria Moreira Dumont – UFMG – Representante da Congregação da
ECI
 Profa. Maria Isabel de Jesus Sousa Barreiro - ANCIB
 Profa. Dra. Marlene Oliveira Teixeira de Melo – UFMG – Vice-Coordenadora do PPGCI
 Prof. Dr. Marcello Peixoto Bax – UFMG – Membro do Colegiado PPGCI – Representante
da Linha de Pesquisa Gestão da Informação e do Conhecimento (GIC)
 Prof. Dr. Mauricio Barcellos Almeida – UFMG – Membro do Colegiado PPGCI –
Representante do Departamento de Teoria e Gestão da Informação (DTGI)
 Prof. Dr. Ricardo Rodrigues Barbosa – UFMG – Diretor da ECI
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Comissão Científica
Conforme orientações da ANCIB, a comissão científica é composta pelos Coordenadores
de GT, definida em âmbito nacional sem participação da equipe da organização local.
 GT 1: Profa. Dra. Icleia Thiesen (UNIRIO)
 GT 2: Profa. Dra. Brígida M. N. Cervantes (UEL)
 GT 3: Profa. Dra. Giulia Crippa (USP)
 GT 4: Profa. Dra. Emeide Nóbrega Duarte (UFPB)
 GT 5: Prof. Dr. Clovis Montenegro de Lima (IBICT)
 GT 6: Profa. Dra. Aida Varela (UFBA)
 GT 7: Profa. Dra Leilah Santiago Bufrem (UFPE)
 GT 8: Profa. Dra. Plácida A. C. Santos (Unesp)
 GT 9: Profa. Dra. Luisa M. G. de Mattos Rocha (IPJB/RJ)
 GT 10: Prof. Dr. Carlos Xavier de Azevedo Netto (UFPB)
 GT 11:Profa. Dra Maria Cristina S. Guimarães (Icict/Fiocruz)


Sub-comissões
A própria divisão das subcomissões reflete a distribuição e organização do evento como um
todo.
Comissão Apoio do PPGCI
Responsável pelo apoio do PPGCI ao ENANCIB
 Profa. Dra. Marlene Oliveira Teixeira de Melo - Coordenadora
 Secretária Nely Ferreira de Oliveira
 Secretária Gisele da Silva Reis
 Secretária Carolina Palhares Pena
Comissão de Honra
Responsável pela cerimônia de abertura: homenagens aos 25 anos ANCIB e 60 anos IBICT.
 Profa. Dra. Isa Maria Freire - Coordenadora
 Profa. Dra. Bernadete Santos Campello
 Prof. Dr. Ricardo Rodrigues Barbosa
 Profa. Dra. Lillian Maria A. de Rezende Alvares
Comissão de Publicações
Responsável pelos assuntos relativos à comunicação científica, programação científica,
certificados.
 Prof. Dr. Mauricio Barcellos Almeida - Coordenador
 Profa. Dra. Gercina A. Borem de Oliveira Lima
 Profa. Dra. Dalgiza Andrade Oliveira
 Profa. Benildes C. M. S. Maculan
 Profa. Dra. Célia da Consolação Dias
Comissão de Infraestrutura
Responsável pela infraestrutura da Escola de Ciência da Informação – Sede do evento.
 Prof. Dr. Ricardo Rodrigues Barbosa - Coordenador
 Profa. Dra. Lígia Maria Moreira Dumont
 Eliedir do Santos
 Élida Mara Mascarenhas Pieri
 Cláudia Márcia de Lucas
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Comissão de Recursos Tecnológicos
Responsável pelos recursos tecnológicos incluindo definição e dimensionamento de rede,
instalação elétrica, planejamento de equipamentos disponíveis, transmissão e site.
 Prof. Dr. Marcello Peixoto Bax - Coordenador
 Analista de TI Luiz Henrique Loureiro dos Santos
 Analista de TI Christiano Benvindo dos Santos
Comissão de Relacionamento Pessoal
Responsável pela captação e coordenação de voluntários, organização e distribuição de
tarefas e horários incluindo professores, alunos de pós-graduação, graduação, funcionários e
membros externos à ECI.
 Profa. Dra. Beatriz Valadares Cendón - Coordenadora
 Profa. Dra. Lídia Alvarenga
 Secretária Geral Eliedir Marcelina dos Santos Simões
 Chefe do Setor de Serviços Gerais Cláudia Márcia de Lucas
Comissão Cultural
Responsável pela programação cultural durante o evento e passeios externos, traslado e
alimentação.
 Profa. Dra. Cátia Rodrigues Barbosa - Coordenadora
 Profa. Dra. Júlia Gonçalves da Silveira
 Profa. Dra. Lígia Maria Moreira Dumont
 Prof. Dr. Cláudio Paixão Anastácio de Paula
Comissão de Divulgação e Apoio
Responsável pela divulgação do evento e obtenção de apoio.
 Profa. Dra. Marta Araújo Tavares Ferreira - Coordenadora
 Bibliotecária Maria Elizabeth de Oliveira da Costa
 Profa. Dra. Dalgiza Andrade Oliveira
Comissão de Finanças
Responsável pela obtenção de apoio de agências financeiras e controle financeiro.
 Profa. Dra. Marlene Oliveira Teixeira de Melo – coordenadora
 Profa. Dra. Beatriz Valadares Cendon
 Prof. Dr. Marcello Peixoto Bax
Comissão Pós-Enancib
Responsável pelo planejamento e execução das mesas redondas referentes ao Pós-Enancib.
 Profa. Dra. Cátia Rodrigues Barbosa – coordenadora
Comissão Fórum de Editores Científicos da ANCIB
 Profa. Dra. Marlene Oliveira Teixeira de Melo – coordenadora
 Profa. Dra. Terezinha de Fátima Carvalho de Souza
 Profa. Dra. Júlia Gonçalves da Silveira
O evento contou com o envolvimento e a colaboração de alunos dos cursos de pósgraduação, de graduação e de funcionários da ECI que apoiaram as várias equipes e
contribuíram para o bom funcionamento do evento.
Deram ainda apoio à organização mais duas empresas, uma especializada em eventos e
uma agência de viagens.
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3.4 Os Convidados
A comissão organizadora do ENANCIB buscou identificar, através de uma busca
realizada em diversos programas internacionais, que pudessem colaborar com ideias
inovadoras para a expansão dos horizontes da pesquisa nacional em CI. Durante o Pós-Enancib
haverá palestras e mesa redonda para diferentes eixos temáticos, com palestrantes nacionais e
internacionais. A conferência de abertura pela Profa. Dra. Jian Qin da University of Syracuse,
EUA terá o título Data-Driven Research, Data Infrastructure Services, and Challenges for
Information Science.
As áreas de pesquisa de interesse da Dra. Qin incluem metadados, modelagem de
dados e de conhecimento, comunicação científica, redes de pesquisa e gestão de dados de
pesquisa. A professorea recebeu recentemente financiamento do Institute of Museum and
Library Service para desenvolver um currículo de eScience Librarianship e da National Science
Foundation para um projeto de Science Data Literacy. As pesquisas recentes da Dra. Qin
incluem o desenvolvimento de um Capability Maturity Model for Research Data Management
financiado pela Interuniversity Consortium for Political and Social Research e a exploração de
redes de pesquisa em grandes repositórios, também financiados pela National Science
Foundation, tendo sido professora visitante do Online Computer Library Center, onde
desenvolveu projeto de vocabulário para objetos de aprendizagem. A Dra. Qin tem publicações
em diversas revistas internacionais, além de atuar como coeditora em edições especiais de
revistas científicas sobre descoberta de conhecimento (Knowledge Discovery) em bancos de
dados e sobre representação do conhecimento.
3.6 Pós-ENANCIB: encontro de Grupos de pesquisa
A proposta do Pós-ENANCIB surgiu de manifestações dos pesquisadores, em nível
nacional com uma demanda, vontade e necessidade de ter um espaço de discussão de temas
de pesquisa no âmbito do ENANCIB. A intenção é aproveitar o momento de reunião de
pesquisadores de todo o Brasil para, além da apresentação tradicional dos trabalhos, ter um
espaço para discussão e mesas redondas em torno de temas científicos relevantes de pesquisa
com suporte de grupos de pesquisa.
Como o ENANCIB caracteriza-se como evento científico para apresentação dos
pesquisadores, tradicionalmente, tem-se três dias de apresentação de trabalhos selecionados
nas pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação do Brasil. Com a criação do PósENANCIB no último dia, como uma extensão do ENANCIB, propõe-se uma oportunidade
singular para os grupos de pesquisa que pretendem realizar debates específicos sobre as suas
temáticas além de uma nova estrutura organizacional dos ENANCIBs.
Como o ENANCIB envolve uma grande escala de procedimentos para a organização e
também para abarcar diferentes formas de condução, optou-se por ser da responsabilidade de
cada coordenador a condução da mesa redonda, seminário ou palestra.
Para conseguir operacionalizar e convergir com a organização geral, os integrantes da
comissão organizadora e das subcomissões assumiram oito seminários paralelos apresentados a
seguir:
1°) Oficina Conversando com o autor
Coordenadora: Profa. Dra. Isa Maria Freire.
Convidado: Prof. Dr. Aldo Barreto.
Grupo de Pesquisa: Informação e Inclusão Social.
Este encontro consistirá de diálogo com o autor do modelo dos agregados de
informação, a partir do enunciado "A informação sintoniza o mundo".
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2°) Museus e identidades nacionais: objetos emblemáticos dos museus nacionais do Canadá
Coordenadoras: Profa. Dra. Cátia Rodrigues Barbosa e Profa. Dra. Renata Maria
Abrantes Baracho.
Convidado: Prof. Dr. Yves Bergeron (Université du Québec à Montréal).
Grupo de Pesquisa MUSAETEC.
Os historiadores da Museologia concordam sobre a função política desempenhada
pelos museus nacionais. Criado para contar uma história da história nacional,
os museus oferecem aos visitantes objetos emblemáticos da história.
3°) O panorama da pesquisa em recuperação da informação: Questões de pesquisa e métodos
(The landscape of information retrieval research. Research questions and methods).
Coordenadores: Profa. Dra. Gercina Ângela Borém Oliveira Lima e Prof. Dr. Mauricio
Barcellos Almeida.
Convidado: Prof. Dr. Dagobert Soergel.
Grupo de pesquisa: MHTX, RECOL.
Essa palestra apresentará questões importantes em recuperação da informação com
foco nos requerimentos para proporcionar acesso eficiente `a informação em um
ambiente global onde a informação existe em várias modalidades, em muitos idiomas e
em muitos níveis.
4°) Pesquisa e prática em biblioteca escolar
Coordenadores: Prof. Dra. Bernadete Campello e Prof. Dr. Cláudio Marcondes de Castro
Filho.
Grupo de Pesquisa: Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar (GEBE).
Esse encontro tem o objetivo de reunir pesquisadores e bibliotecários interessados em
questões relativas à biblioteca escolar com a finalidade de planejar a realização do 2º
Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e prática, que deverá ocorrer em
2015, juntamente com o 26º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e
Ciência da Informação – CBBD. As ações a serem planejadas envolvem principalmente
escolha do eixo temático; definição da estrutura do evento; seleção de
convidados/palestrantes.
5°) “Além das Nuvens”: expandindo as fronteiras da Ciência da Informação
Coordenadores: Prof. Dr. Marcello Bax, Prof. Dr. Maurício Barcelos Almeida e Profa.
Dra. Renata Maria Abrantes Baracho.
Convidados: David Aveiro (University of Madeira), Antônio Lucas Soares (Faculty of
Engineering: Dep. Informatics Engineering - University of Porto), Wagner Meira
(PPGCC/UFMG), Fernando Parreiras (FUMEC), Guilherme Ataíde (UFPB) e Renato Rocha
(PPGCI/UFMG – FGV)
Grupo de pesquisa: RECOL
Essa mesa redonda tem como objetivo refletir sobre o tema proposto no XV ENANCIB –
“Além das Nuvens”: expandindo as fronteiras da Ciência da Informação com a reunião
de pesquisadores especialistas no tema.
A Tecnologia da informação vem trazendo alterações de todas as ordens na sociedade.
A web é hoje o repositório da informação e, de certa forma, de todo o conhecimento
humano. O “armazenamento nas nuvens” vem criando o fenômeno do “big data” e dos
“dados ligados”. Uma disciplina desponta: “a ciência da web”. A fronteira entre ciência
e cotidiano está, aos poucos diminuindo. Uma visão mais científica da realidade dos
fatos tem a ver com a possibilidade de testar hipóteses. Os métodos da tecnologia da
informação permitem testar hipóteses de maneira mais rápida, ágil, custo reduzido e
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simples. Com o uso da TI estaríamos desenvolvendo uma espécie de “sexto sentido”? O
sentido da informação que nos informa melhor sobre a realidade?
6°) Competência em Informação e a rede de pesquisadores da ANCIB
Coordenadoras: Profa. Dra. Elmira Simeão e Profa. Dra. Regina Célia Baptista Belluzzo.
Esse encontro pretende criar um espaço de reflexão, discussão e compartilhamento de
experiências e práticas sobre a Competência em Informação e sua articulação com as
Redes de Conhecimento Colaborativo, desenvolvidas por pesquisadores da Ciência da
Informação no Brasil com o apoio da ANCIB e IBICT.
7°) Ensino universitário, mercado de trabalho e novas configurações nos campos da
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação
Coordenadores: Profa. Dra. Helena Maria Tarchi Crivellari e Prof. Dr. André de Souza
Pena.
Convidados: Prof. Dr. José Antônio Moreiro-González, Universidad Carlos III de Madrid,
Espanha e Prof. Dr. Manuel Valente Mangue, Universidade Eduardo Mondlane,
Moçambique.
Essa mesa-redonda pretende compartilhar atividades de pesquisas, realizadas de forma
isolada ou em grupo, tendo em vista a criação de uma agenda de estudos em plano
nacional e internacional, que possa agregar pesquisadores do campo da
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, oriundos de diferentes
centros, interessados na temática do mercado de trabalho e da formação de
profissionais da informação e da documentação.
8°) Um panorama da pesquisa científica sobre o uso de bibliotecas digitais de periódicos
eletrônicos no Brasil: contribuições teóricas e metodológicas e interações interdisciplinares
Coordenadora: Profa. Dra. Beatriz Valadares Cendón.
Convidados: Bibliotecária do Portal de Periódicos da Capes Katyusha Madureira de
Souza, Portal Capes – Projeto de Atualização Tecnológica.
Grupo de Pesquisa: Informação e Sistemas de Informação – Estudos de uso
Essa mesa-redonda pretende compartilhar atividades de pesquisas, ligadas ao Projeto
de Produtividade em Pesquisa “Uso do Portal Periódicos Capes em universidades
federais”, sintetizando as contribuições teóricas e metodológicas para a ciência da
informação e estabelecendo novas agendas de pesquisa.
3.7 As publicações do evento
Os anais do XV ENANCIB, bem como a sua programação, serão entregues aos
participantes no início do evento. Os trabalhos aprovados serão publicados previamente no site
do XV ENANCIB com o objetivo de dar publicidade aos conteúdos antes do evento, de forma a
permitir o enriquecimento da discussão quando da apresentação das comunicações. As
dissertações e teses indicadas pelos Programas para concorrerem ao Prêmio ANCIB estarão
disponíveis na página do XV ENANCIB na internet.
O conjunto dessas iniciativas visa garantir as condições para que o evento se consolide
como um espaço de debate e reflexão crítica na área da CI. Simultaneamente, promove-se a
visibilidade da produção científica do campo científico, bem como o estímulo à pesquisa e à
participação.
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3.8 Resultados esperados e indicadores
São contribuições produzidas pelos ENANCIBs, e esperadas para o XV ENANCIB:
 Anais em meio digital e em formato de e-book, disponibilizado no site do
evento, contendo o resultado da pesquisa apresentada e discutida no evento
 Fortalecimento da construção do conhecimento em CI no Brasil
 Socialização dos resultados de pesquisa e reflexões
 Fortalecimento do processo de institucionalização da área
 Promoção de intercâmbio de pesquisa nacional e internacional
 Promoção da visibilidade da área dentro e fora do país
 Incentivo ao debate e à pesquisa sobre a questão da responsabilidade social do
campo científico da informação no desenvolvimento de uma sociedade
brasileira solidária e justa.
É esperado um público de 700 participantes, na maioria professores, pesquisadores e
alunos de Programas de Pós-graduação em CI de todo o Brasil.
São indicadores de produção do XV ENANCIB: o número de submissões recebidas, o
número de submissões aceitas para apresentação e o número de participantes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do presente artigo discorreu-se sobre a Ciência da Informação como campo
de pesquisa científica, além de destacar o ENANCIB como evento seminal da área. Descreveu-se
brevemente os ENANCIBs anteriores e a organização do ENANCIB: o formato, os grupos de
trabalho, as comissões e os convidados, a metodologia de trabalho, as publicações e os
resultados.
Espera-se que esse artigo venha a fomentar outras iniciativas nesse sentido para
armazenar a memória do evento, de forma a registrar o conhecimento produzido no campo
científico da Ciência da Informação.
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