
 

 

 

Primeira Circular 

Convocatória 

A Universidade da República Oriental do Uruguai, através do Instituto de 

Informação da Facultade de Informação e Comunicação, tem o prazer de 

convocar ao  XIII Encontro de Diretores e XII Encontro de Professores de 

Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação do MERCOSUL, a ser 

realizados na cidade de Montevideú do 24 a 26 de abril de 2023. 



 

 

 

Tema Central                      

Formação inicial y contínua em Ciência da Informação: diálogo e integração no 

MERCOSUL. 

Objetivos: 

1) Dar continuidade a os eventos iniciados em 1996 com o objetivo de retomar 

questões pendentes que têm trabalhado em encontros anteriores. 

2) Promover o diálogo do conhecimento sobre a disciplina no contexto regional 

para consolidar a integração e o sentimento de pertença no nível do Ensino 

Superior. 

3) Incentivar o desenvolvimento de projetos conjuntos em Biblioteconomia e 

Ciência da Informação no ámbito do MERCOSUL. 

4) Identificar e avaliar as experiências de iniciação nas pesquisas de grau. 

5) Gerar um espaço de reflexão voltado para o desenvolvimento de ações 

conjuntas de formação de pós-graduação, voltadas especificamente para o 

campo disciplinar em ciência da informação. 

6) Prosseguir o precesso de articulação curricular, levando em consideração  o 

contexto e os requisitos das universidades participantes, em relação com ao 

ensino e pesquisa.  

Eixos temáticos 

Eixo 1: Fundamentos teóricos da biblioteconomia e ciência da informação 

Eixo 2: Organização e tratamento da informação 

Eixo 3: Recursos e serviços de informação 



 

 

 

Eixo 4: Gestão da informação 

Eixo 5: Pesquisa 

Eixo 6: Tecnologías da informação 

Eixo 7: Práticas pedagógicas e innovação 

Serão também aceites trabalhos que tratem, de forma transversal aos eixos 

temáticos estabelecidos, questões relacionadas com o impacto da pandemia 

nos serviços e sistemas de informação. Isso inclui aspectos éticos e sociais 

relacionados à circulação e uso da informação. 

Comitê Acadêmico 

- Profa. Tit. Gladys Ceretta (URUGUAI) 

- Profa. Tit. Martha Sabelli (URUGUAI) 

- Prof. Tit. Mario Barité (URUGUAI) 

- Prof. Adj. Paulina Szafran (URUGUAI) 

- Prof. Adj. Javier Canzani (URUGUAI) 

- Profa. Mirta Juana Miranda (ARGENTINA) 

- Profa. Martha Suzana Cabral Nunes (BRASIL) 

 

Lugar e data  

Montevideú, Uruguai.  Facultade de Informação e Comunicação, rua San 

Salvador 1944, do 24 a 26 de abril de 2023. 

 



 

 

 

Idiomas oficiais  

Espanhol y português. 

 

Inscrições  

O método e a data de abertura de inscrições, bem como a sua tarifa, serão 

comunicados nas próximas circulares bem como os linheamentos para o envio 

de trabalhos e cartazes. 

 

Avaliação 

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Acadêmica designada para 

isso, que terá a faculdade de aceitar ou não o trabalho para sua exibição e 

posterior publicação. 

 

Datas importantes 

15/11/2022 data limite para submissão de trabalhos 

15/12/2022 aviso resultado da avaliação  

 

Consultas 

encuentromercosur2023@fic.edu.uy 

 


