
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

Chamada de Trabalhos 

 
Apresentação 

 
A ciência cada vez mais está sendo construída com base em redes 

colaborativas que visam sedimentar campos e saberes interdisciplinares promovendo 

principalmente a inovação e avanço de pesquisas para consolidação de novos 

conhecimentos.  

São esses parâmetros que balizam o trabalho de diferentes profissionais 

justificando a formação de competências demarcadas por uma conjectura social, 

educacional, técnica e tecnológica que norteia o ensino, formação e atuação 

profissional. Nesse contexto, discutir a inovação e colaboração a partir das redes de 

conhecimento, mídias e sistemas de informação envolve várias questões como a 

interação entre sociedade, mercado de trabalho e universidade.  

É premente observar que neste bojo, a informação por ser o insumo que move 

a atual sociedade, apresenta implicações no fazer laboral dos diferentes profissionais 

da informação, tais como bibliotecários, arquivistas, pesquisadores, professores e 

estudantes de cursos de graduação de Biblioteconomia e Arquivologia. Além desses, 

outros profissionais de áreas afins como Letras, Pedagogia, Administração, Ciência da 

Informação apresentam uma expressiva contribuição para os campos de atuação dos 

profissionais da informação. 

Dentro dessa conjuntura, várias questões sociais, técnicas, educacionais e 

tecnológicas apresentam diretrizes operacionais e metodológicas que sustentam a 

atuação desses profissionais nessas redes de conhecimento, mídias e em sistemas de 

informação que precisam ser refletidas e debatidas. 

Partindo dessa premissa, infere-se que será por meio de palestras, mesas-

redondas, relatos de experiências e apresentações de trabalhos que esse discurso se 

consolidará sustentando as análises e discussões sobre a temática principal que esse 

evento se propõe focando dentro do aspecto social nas políticas públicas, mediação 

da informação, letramento e competência em informação, ações culturais. Dentro da 

esfera tecnológica e gerencial, discutir digitalização, preservação digital, tecnologia em 

nuvens, big data, linked data, organização e acesso informação, empreendedorismo, 

gestão de unidades de informação, mídias sociais e mobilidade acrescentará pontos 

convergentes relacionados à inovação e colaboração profissional. Por fim, refletir 

sobre as competências, formação, ética profissional, EaD no ensino e atuação 

profissional dentro do eixo técnico-educacional baliza diferentes aspectos que 

implicam diretamente na construção dessas redes de conhecimento e sistemas de 

informação. 



É com base nesse debate e respaldada por todas as indagações que envolvem 

a atuação e a formação dos profissionais da informação em plena sociedade da 

informação que a Associação Catarinense de Bibliotecários apresenta na 32ª edição 

do Painel Biblioteconomia em Santa Catarina a temática: “Redes de conhecimento, 

mídias e sistemas de informação: inovação e colaboração”. 

Dessa forma, apresenta alta relevância científica e tecnológica do evento pela 

temática abordada e dividida da seguinte forma:  

 

Sub-temas: 

I)Eixo técnico/social 

Políticas públicas  

Mediação da informação 

Letramento e competência em informação 

Ações culturais 

 

II) Eixo técnico/tecnológico 

Digitalização e preservação digital 

Tecnologia em nuvens, big data e linked data  

Organização e acesso informação 

Empreendedorismo e gestão de unidades de informação 

Mídias sociais  

 

III) Eixo técnico/educacional 

Competências profissionais 

Formação profissional 

EaD no ensino e atuação profissional 

Ética profissional 

 

 
O 32º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina será nos dias 10 e 11 de 

outubro de 2014, em Lages/SC. Paralelamente ao evento serão oferecidos cursos e 

oficinas. 

 

 

ENVIO DE TRABALHOS 

 

Submissão de trabalhos: orientações e normas para trabalhos técnico-científicos e 

relatos de experiências. Poderão se inscrever, para apresentação de trabalhos e 

relatos de experiência, profissionais, pesquisadores, docentes e alunos de graduação 

e pós-graduação. 

 

Envio: Os trabalhos deverão ser submetidos exclusivamente pela 

plataforma online da Revista da ACB no endereço 

http://revista.acbsc.org.br 

 

Durante o início do processo de submissão do trabalho, deve-se escolher a seção 

"Painel: Biblioteconomia em Santa Catarina", para que o mesmo seja avaliado para o 

Painel. 

 

 

http://revista.acbsc.org.b/


 
CALENDÁRIO 
 
10/07 a 20/08: Recebimento dos trabalhos pela plataforma da Revista da ACB 

10/07 a 01/09: Avaliação dos trabalhos pela Comissão da Revista da ACB 

Até 05/09: Divulgação dos trabalhos aprovados para apresentação no Painel 

10 e 11/10: Apresentação dos trabalhos 

  
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E 
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 
 

As normas dos trabalhos serão as mesmas descritas no site da Revista da 

ACB disponível em:  http://revista.acbsc.org.br. 

Os trabalhos técnico-científicos e de relatos de experiência serão submetidos a 

um processo de seleção e avaliação cega por pares conforme Política da Revista da 

ACB. No caso de inadequação do texto aos critérios propostos, o trabalho será 

recusado ou encaminhado para reformulação. 

Serão aceitos mais de um trabalho por autor, porém, o autor que for apresentar 

o trabalho selecionado deverá confirmar sua participação por meio de inscrição 

conforme calendário do evento. 

O aceite ou não dos trabalhos será notificado individualmente aos autores por 

correio eletrônico. 

A relação de trabalhos aceitos será divulgada no site do evento e serão 

encaminhados automaticamente para publicação na Revista ACB. 

 

 

 
 
Lages, 09 de julho de 2014. 

 

Comissão Organizadora do 32º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 
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