PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
LINHA DE PESQUISA ‘GESTÃO, MEDIAÇÃO E USO DA INFORMAÇÃO’
V Reunião da Linha de Pesquisa ‘Gestão, Mediação e Uso da Informação’
Dia: 30 de agosto de 2013
Local: Auditório Mestre Xidieh – Câmpus II
Horário: 08h00 às 18h00
Programa:
08h00 – 09h00 – Abertura / Informações Relevantes CAPES e PPGCI – Coordenação da
Linha
09h00 – 10h00 – Informações Gerais sobre as Temáticas de Pesquisa – Docentes da Linha
10h00 – 10h15 – Coffee Break
10h15 – 11h00 – Palestra: “Ética em pesquisa: a questão do plágio no ambiente acadêmico”
– Profa. Dra. Marta L. P. Valentim
11h00 – 11h15 – Debates
11h15 – 12h00 – Reunião Docentes da Linha
12h00 – 14h00 – Almoço
14h00 – 14h30 – Reunião dos Discentes e Docentes da Linha
14h30 – 18h00 – Apresentação dos Projetos de Pesquisa dos Alunos Novos (Mestrandos e
Doutorandos)
14h30 – 14h45 – A competência em informação na construção da inteligência competitiva
nas organizações: o caso da empresa Mizumo (Pompéia/SP) / Vanessa Cristina Bissoli dos
Santos
14h45 – 15h00 – A inovação em bibliotecas universitárias no contributo ao desenvolvimento
das organizações / Maíra Prado da Silva
15h00 – 15h15 – As fontes de informação organizacionais e sua utilização por gestores
como diferencial para tomada de decisões em negócios / Cristiana Aparecida Portero
Yafushi
15h15 – 15h30 – Leitura para construir: uma análise do impacto de práticas de incentivo à
leitura / Heloá Cristina Camargo de Oliveira
15h30 – 15h45 – Ciência da Informação e interdisciplinaridade: interconexões com a cultura
e comunicação informacional / Cássia Dias Santos
15h45 – 16h00 – Coffee Break

16h00 – 16h30 – A gestão do conhecimento como diferencial competitivo em arranjos
produtivos locais: uma proposta de metodologia baseada no desenvolvimento de
competências essenciais / Tatiene Martins Coelho
16h30 – 17h00 – A formação básica do bibliotecário sob o enfoque dos princípios da
competência em informação: em busca de parâmetros de avaliação para o contexto
nacional / Camila Araújo dos Santos
17h00 – 17h30 – A produção de capital social em sites de redes sociais / Jefferson Veras
Nunes
17h30 – 18h00 – Estabelecimento de um modelo de inteligência competitiva para as
grandes indústrias da região metropolitana de Fortaleza / Thiciane Mary Carvalho Teixeira
18h00 – Encerramento da Reunião

Síntese da Reunião Docentes/Discentes da Linha de Pesquisa

-

Os alunos mencionaram a falta de integração com as outras Linhas de Pesquisa e
solicitaram ações por parte da Coordenação do PPGCI nesse sentido;

-

Os alunos sugerem que as conferências de professores convidados devem ser filmadas
e inseridas no Repertorium da FFC, de forma que todos possam assistir
independentemente de poderão ou não participar no dia em que a conferência seja
realizada;

-

Os alunos sugerem que as reuniões da Linha de Pesquisa “Gestão, Mediação e Uso da
Informação” sejam filmadas e inseridas no Repertorium da FFC;

-

Os alunos solicitaram uma disciplina voltada para desenvolver a competência em
informação dos alunos da Linha (uso de fontes de informação etc.);

-

Os alunos sugeriram a inclusão de uma disciplina obrigatória de metodologia científica;

-

Os alunos sugeriram a inclusão de uma disciplina obrigatória de Fundamentos em
Ciência da Informação;

-

Os alunos mencionaram que os critérios para a distribuição de bolsas devem ser
divulgados no início do ano para que os bolsistas possam conhecer antecipadamente de
que forma serão aplicados. A Comissão de Bolsas deve elaborar critérios consistentes
para a distribuição de bolsas e, também, mais eficiência quanto à comunicação aos
envolvidos. Sugestão: quando um aluno recebe uma bolsa, esta deve ser mantida até o
final do estudo;

-

Os alunos solicitam que o representante discente divulgue de forma mais efetiva as
pautas e atas de reuniões ao corpo discente;

-

Os alunos sugerem que a Coordenação do PPGCI realize a Aula Inaugural
apresentando o PPGCI, as Linhas, os Coordenadores, a FFC, etc.

-

Os alunos sugerem o estabelecimento de uma parceria com o PET para recepcionar os
pós-graduandos do PPGCI;

-

Os alunos sugerem que o PPGCI deve ter uma ação voltada para os alunos que estão
saindo do Programa, bem como para os egressos, visando à troca de informações, para
produção científica conjunta e, também, formar uma rede de relações/oportunidades;

-

Os alunos sugerem que a Coordenação do PPGCI e da Linha definam metas para o
triênio, em relação a produção científica e outros aspectos relevantes, disseminando
amplamente as decisões junto ao corpo discente.

