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Programação
Seminário de Estudos da Informação
DOCUMENTO: GÊNESE E CONTEXTOS DE USO
28 de abril (quarta-feira)
Manhã
09:00 – 10:00h – Credenciamento
10:00 – 10:30h – Mesa de Abertura: Representantes da pós , coordenador e vice, pós UFF/IBICT, diretora do IACS, pró-reitor de pesquisa ....
10:30h – 11:30h – Conferência de Abertura: Palavra, Termo, Conceito: das linguagens livres até os vocabulários semânticos para a Web, e vice-versa, Prof. José Antonio
Moreiro González, Universidade Carlos III, Madrid, Espanha,
12:00 - 14:00h – almoço
Tarde
14:00 – 15:00h - Conferência 1: Profa. Marilda Lopes Ginez de Lara (USP), Documento e significação na trajetória epistemológica da Ciência da Informação.
15: 30 – 17:30h - Mesa Redonda 1: Ciência da Informação e Documento, coordenação: Profa. Regina da Barros Cianconi (UFF)
Ciência da Informação, origens, contexto e trajetória epistemológica; relações com a Documentação.
• Profa. Cristina Dotta Ortega (UFMG), Sobre a construção histórica da noção de documento em Ciência da Informação
• Profa. Nanci Oddoni (UFBA), O caráter híbrido das bases históricas da Ciência da Informação no Brasil
• Profa. Vera Dodebei (UNIRIO), O sentido e o significado do documento para a memória digital
• Prof. Carlos Henrique Marcondes (UFF), Linguagem e Documento, externalização, autonomia e permanência.
18:00 - café
29 de abril (quinta-feira)
Manhã
Tema: Documento e Poder
Constituição e funcionamento sócio-históricos do documento; documento e Estado; documento e Memória
09:00 – 10:00h – Conferência 2: Prof. Ulpiano Menezes (USP), a vida pregressa do documento visual: os poderes da imagem
10:00 – 10:30h – café
10:30 – 12:30h - Mesa Redonda 2: Documento e Poder, coordenação: Profa. Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima (UFF)
• Profa. Luciana Heymann (CPDOC e Escola Superior de Ciências Sociais - FGV), Um olhar antropológico sobre o documento: representações e usos sociais
• Prof. Eduardo Murgia (USP), objetos, medições e dispositivos: o documento e as coleções
• Profa. Lídia Silva de Freitas (UFF), O dispositivo de arquivo: a construção histórico-discursiva do documento e do fato
• Prof. José Maria Jardim (UFF), Dimensões políticas da produção, conservação e acesso aos documentos arquivísticos do Estado
12:30 - 14:00h – almoço
Tarde

Tema - Documento de arquivo: materialidade e virtualidade
Gênese do documento de arquivo, seu contexto de produção e suas relações com a Administração, Diplomática, Direito e Informática.
Grupo de Pesquisa “Gênese Documental Arquivística” (CNPq)
14:00 – 15:00h Conferência 3 – Profa. Heloísa Belloto - Da gênese à função: o documento de arquivo como informação e testemunho
15:30 – 17:30h – Mesa Redonda 3 - Coordenação: Vera Lúcia Alves Breglia (UFF)
• Profa. Ana Maria de Almeida Camargo (USP), Contexto de produção versus contexto de uso
• Prof. José Augusto Chaves Guimarães (UNESP-Marília), A dimensão jurídica do documento
• Profa. Ana Célia Rodrigues (UFF), Natureza do documento de arquivo: vinculo e estrutura
• Profa. Margareth Silva (UFF), Documento arquivístico digital: gestão e preservação
18:00 - café
30 de abril (sexta-feira)
Manhã
Tema - Documento e Linguagens
O documento em suas diversas manifestações (textual, imagético, audiovisuais e novas formas a partir das atuais tecnologias de informação); a identidade, análise e o uso
de meta-documentos (linguagens de representação e recuperação): do catálogo em fichas às ontologias.
Grupos de Pesquisa “Imaginário e Informação: estudos culturais e comparativos” e “Ontologia e Taxonomia: aspectos teóricos e metodológicos” (CNPq)
9:00 – 10:00h - Conferência 4 – Profa. Hagar Espanha Gomes (CNPq) - Documento e linguagem: uma visão panorâmica
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10:00 – 10:30h - café
10: 30 – 12:30h - Mesa Redonda 4: Documento e Linguagens, Coordenação: Nanci Gonçalves da Nóbrega (UFF)
O documento em suas diversas manifestações (textual, imagético, audiovisuais e novas formas a partir das atuais tecnologias de informação); a identidade, análise e o uso
de meta-documentos (linguagens de representação e recuperação): do catálogo em fichas às ontologias.
• Prof. Renato Rocha (UFMG), O espectro dos Sistemas de Organização do Conhecimento: uma proposta de tipologia
• Profa. Rosa Inês Cordeiro (UFF), Análise e representação do conteúdo de imagens para o acesso à informação
• Profa. Maria Luiza Almeida Campos (UFF), O documento e as ferramentas de tratamento e recuperação da informação na Web Semântica: um novo espaço de
identidade
• Prof. Victor Fonseca (UFF), Tendências da normalização nas práticas de descrição arquivística
12:30 - Palavras de Encerramento: Prof. Carlos Henrique Marcondes
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