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DISCIPLINA & EMENTA CH Docente Horário

TENDÊNCIAS DA GESTÃO, INOVAÇÃO E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM 
BIBLIOTECONOMIA: Gestão da informação e do conhecimento: percepções 
epistemológicas, práticas organizacionais e sociais (18P8F47)
Estado da arte da gestão da informação e do conhecimento (GIC): contextos epistemológico, 
organizacional e social. Fundamentação teórica. Pesquisadores do tema no Brasil e no exterior.
Estudos sobre Pierre Bourdieu: conceitos de habitus, campo e capital. Sociedade do 
conhecimento: conceito, campo e instituições. Práticas sociais, culturais e de governança em 
GIC. Ocorrências e intercorrências da GIC no ambiente organizacional e social. Modelos de 
maturidade em GC.

60 h Jaqueline
Barradas 

2ª feiras
16 às 20h

TENDÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, CIÊNCIA ABERTA E ESTUDOS 
MÉTRICOS: Modelos semânticos e desenvolvimento de metadados no contexto do uso 
dos princípios FAIR (18P8F44)
Tomando por base o contexto do compartilhamento de dados nos esforc ̧os do acesso aberto à 
produc ̧ão em cie ̂ncia e tecnologia, será elucidado e debatido o compartilhamento de dados 
usando os princípios FAIR por meio dos processos de transformação de dados e metadados 
com o apoio de modelos semânticos (processo de FAIRficação). O movimento da ciência 
aberta, a origem e as iniciativas em curso para a sua implementação, serão exploradas em 
conjunto com uso de informações e dados disponíveis na Web de Dados (Linked Open Data 
Cloud) e em outros provedores de compartilhamento de dados, além da noção de 
interoperabilidade com foco na elaboração de modelos semânticos. Na parte prática será 
explorado o caso do Banco de Dados sobre periódicos oitocentitstas (Banco de Dados de 
periódicos oitocentistas - disponível em http://musica-sec-xix.unirio.br/sobre/) e as iniciativas de 
tonar o seu conteúdo compatível com os princípios FAIR, explorando o uso de ferramentas para
processar conjuntos de dados e identificar possíveis unidades sema ̂nticas, além de padrões e 
converge ̂ncias. 

60 h
Claudio
Ribeiro

5ª feiras
14 às 18h

TENDÊNCIAS DA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
E PRÁTICAS INFOCOMUNICACIONAIS: Mediação da leitura literária em bibliotecas 
(18P8F41)
Configuração de novos cenários e tendências de Práticas Infocomunicacionais Mediação da 
leitura. Práticas de leitura na Biblioteca. Letramento literário.

60 h Patrícia
Vargas

2ª feiras
13 às 16h
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