
Terceira Circular

AMPLIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PRORROGAÇÃO DE PRAZOS,
MODIFICAÇÃO DE CUSTOS E FORMA DE PAGAMENTO

A Comissão Organizadora do XIII Encuentro de Directores y XII de Docentes de Escuelas
de Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR, e do I Encuentro de
Revistas en Ciencia de la Información del MERCOSUR tem o prazer de enviar esta terceira
circular com informações atualizadas e de interesse a comunicação de prorrogação de
prazos para a entrega de trabalhos.



Tema Central
Formação inicial e contínua em Ciência da Informação: diálogo e integração no Mercosul.

Eixos temáticos

Eixo 1: Fundamentos teóricos da biblioteconomia e da ciência da informação

Eixo 2: Organização e processamento de informações

Eixo 3: Recursos e serviços de informação

Eixo 4: Gerenciamento de informações

Eixo 5: Investigação

Eixo 6: Tecnologias da informação

Eixo 7: Práticas e inovação pedagógica

Também serão aceitos trabalhos que abordem 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 de
informações.

Cronograma esperado

No dia 24 de abril, será realizado o XIII Encuentro de Directores de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR e, paralelamente a essa
instância, será realizada o I Encuentro de Revistas en Ciencia de la Información del
MERCOSUR

Nos dias 25 e 26 de abril, será realizado o XII Encuentro de Profesores de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencias de la Información del MERCOSUR.

O cronograma provisório será disseminado em futuras circulares.



Prazos para submissão de trabalhos

Até o dia 15 de dezembro de 2022, serão recebidas propostas de ideias fortes para o I
Encuentro de Revistas en Ciencia de la Información del MERCOSUR, pelo e-mail
informatio@fic.edu.uy

Também até o dia 15 de dezembro de 2022, serão recebidos trabalhos para o XII de
Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR
de acordo com o lema central e eixos temáticos, bem como com base no Template anexado
a esta circular.
Submissão de trabalhos: a submissão dos trabalhos será feita através do seguinte link:

http://dptotti.fic.edu.uy/ojs-encuentro-mercosur/index.php/encuentro-mercosur/index

Para isso é necessário que o autor, ou um deles, faça o login para poder fazer o envio em:

http://dptotti.fic.edu.uy/ojs-encuentro-mercosur/index.php/encuentro-mercosur/user/register

Datas importantes

15/12/2022 Data limite para submissão de conferências para o II Encontro de
Professores, e de força de ideias para o I Encontro de Revistas

15/02/2023 Comunicação dos resultados da avaliação

Inscrições

Para se inscrever, você deve preencher o formulário de inscrição previamente, disponível
no seguinte link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFw-XyaCeQsz3efbTHVROWNQxgndncn2oee
Swt2zvE99Lhuw/viewform
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Custos

Pagamento por
transferência bancária

Pagamento presencial no
evento

Professor Dólar Americano (USD)
40

Dólar Americano (USD) 40

Professor participante Dólar Americano (USD)
45

Dólar Americano (USD) 45

Estudantes Sem custo Sem custo

Formas de pagamento

O pagamento pode ser feito por:

➢ Residentes no Uruguai - Depósito ou transferência para a Conta Corrente do Banco de

la República (em pesos) nº 001569768-00003, em nome da Facultad de Información y

Comunicación. Algumas redes de cobrança usam o número anterior da conta corrente

(em pesos), que é de 179 0038834, em nome da Facultad de Información y

Comunicación.

IMPORTANTE: Informe a transação enviando um e-mail ao Tesouro FIC

(tesoreria@fic.edu.uy) com foto/digitalização ou comprovante de depósito ou

transferência, nome completo do interessado e documento de identidade,

especificando, no correio, que se trata de pagamento de inscrição no Encuentro

Mercosur. Em caso de necessidade de cédula com RUT você deve esclarecer no

referido e-mail adicionando nro. de RUT e Nome da Empresa da empresa.

➢ Estrangeiros - Pagamento presencial no evento, em dinheiro e de acordo com o custo

mencionado na tabela que acompanha a seção anterior.

Contato e dúvidas:

E-mail do evento: encuentromercosur2023@fic.edu.uy

Site do evento: https://congresos.udelar.edu.uy/encuentromercosur2023/

Instagram do evento: @eddbcim_2023
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