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Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT)

Cooperativa EITA

Escola de Comunicação (ECO)
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CAPES
FAPERJ
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Organizacao do conhecimento

Programa
O Seminário reúne participantes e convidados dos grupos de pesquisa
“Ecce Liber” e “Culticom”, ambos vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT), em convênio com a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).
O foco que orienta os trabalhos dos dois grupos é a construção do comum
e suas mediações informacionais e documentárias, por meio do diálogo
entre saberes em espaços e territórios plurais.
Pretende-se abordar e refletir, a partir de perspectivas interinstitucionais
e interdisciplinares, a respeito da construção de vias de compartilhamento
de saberes nos territórios de vivências e narrativas comunitárias: as experiências de organizações, grupos e coletivos e suas estratégias de enfrentamento em relação à precariedade das condições vida, saúde e trabalho; a
construção compartilhada e a apropriação de meios de expressão da identidade e dos coletivos culturais; as mediações das linguagens locais como
tecnologias revolucionárias.

22 de novembro de 2019
Auditório Min. João Alberto Lins de
Barros – CBPF. Rua Dr. Xavier Sigaud 150,
6º andar – Urca - Rio de Janeiro, RJ

Saberes, dialéticas e
linguagens: reconstruções
sociopolíticas
9:00 - Mesa de abertura
9:15 - Sessão de curtas - Beiras d’água | 27 min
Era uma vez um leitão / Argus Filmes / 1 min / 1970
Felicidade / direção: Isabela Izidoro / 10 min / 2017
Nascente / direção Helvécio Marins Jr. / 16 min / 2005

9:45 - diálogos 1 - Organização dos saberes, ordinariedade e
movimentos sociais
Gustavo Saldanha (IBICT – UNIRIO) | Organização ordinária dos saberes
socialmente oprimidos: mais desclassificações onde houver ou não
esperança
Bernardo Vaz ( EITA) | Beiras d’Água: memória audiovisual e resistência
ontológica dos povos e comunidades do Rio São Francisco
Naira C. Silveira (UNIRIO) | Dialética da autoria: reflexões sobre a
representação descritiva
Alberto Calil Júnior (UNIRIO) | A Biblioteconomia Pública e a construção de
sentidos: tecendo diálogos entre a teoria e a prática

Moderadora: Rosali Fernandez de Souza

Almoço 12:00 às 14:00

14:00 - diálogos 2 - Filosofia, linguagens e dialética dos saberes
Bianca Rihan (Doutora – PPGCI IBICT UFRJ) - A dialógica dos saberes no
muralismo zapatista (1994-2019): por outros mundos possíveis
Vinícios Souza de Menezes (Doutor – PPGCI IBICT UFRJ) - Os comensais da
forma no ornamento do céu: uma semiofágica filosofia da informação na
América Índigena
Franciéle Garcês (Doutoranda PPGCI UFMG) - Biblioteconomia Negra
brasileira: caminhos, lutas e transformação
Moderadora: Luana Sales
Intervalo 15:30 às 15:45

15:45 - Diálogos 3 - Metalinguagens dialéticas
Tainá da Rocha Val (Licencianda em Biblioteconomia - UNIRIO) - Memória
escrita nas ruas: a linguagem oral na produção de protótipo de glossário do
graffiti carioca
Isabelle Nunes da Silva (Bacharelanda em Biblioteconomia - UNIRIO) Relatos de iniciação científica: organização do conhecimento nos lugares do
comum dos povos e comunidades tradicionais
Moderadora:Tatiana Almeida

16:30 - Sessão de curtas | 30 min
Boi Roubado - Abertura / Sonário do Sertão / 2 min / 2017
História e modos de caçar Xakriabá / Edgar Corrêa Xacriabá / 11 min / 2015
Guinés / Sonário do Sertão / 2 min / 2017
Sweet Karolynne / Ana Bárbara Ramos / 15 min / 2009

29 de novembro de 2019
Casa da Ciência – Centro Cultural de
Ciência e Tecnologia da UFRJ
Rua Lauro Müller, 3 – Botafogo
Rio de Janeiro, RJ

Saberes em diálogo:
informação e saúde em
redes e territórios
9:00 - Mesa de abertura

Seminário ediação, circulação e organização de saberes

9:15 - diálogos 4 - O poder do comum e a diversidade de saberes

Regina Marteleto (IBICT-UFRJ) -Tecendo redes e narrativas: os almanaques
populares e a saúde
Rosely Oliveira (ENSP/FIOCRUZ) – Perspectivas sobre produção do
conhecimento e a educação popular em saúde: um olhar sobre a questão da
dengue
Helena Leal David (UERJ) - Diálogos e assimetrias de saberes na atenção
básica à saúde
Moderadora: Nanci Nóbrega (UFF)

Almoço 11:30 às 13:00

13:30 - diálogos 5 - Os saberes, os agentes, os territórios e a saúde
Maria Rocineide Ferreira (UECE) - A educação popular em saúde nos
territórios: ações e contradições
Lídia Eugênia Cavalcante (UFC) - A informação social como um direito
comunitário
Ana Virgínia Pinheiro (FBN; UNIRIO) - Livros de medicina itinerante e
almanaques de farmácia do século XIX: um tesouro ‘desconhecido’ no
acervo da Biblioteca Nacional brasileira.
Moderadora: Fabiana Félix Ribeiro (INCA/MS)

15:30 - diálogos 6 - Diálogos de saberes em tempos de crise
Anastácia Ferreira dos Santos (Centro Municipal de Saúde AP 3.1) - Os
saberes em ação e os agentes comunitários de saúde
Rogério B. de Miranda (Centro Municipal de Saúde AP 1.0) - Organização e
criação em tempos de crise
Mariana Nogueira (EPSJV/FIOCRUZ) - Defesa da saúde universal em
tempos de crise: organização e unidade dos trabalhadores do SUS
Moderador: Marcus Vinícius Silva (COC/FIOCRUZ)
Contadores de histórias: Maria Clara Cavalcante e Augusto Pessôa

Lançamento, sorteio e venda dos livros:
Ciência da Informação e Filosofia da Linguagem: da
pragmática informacional à web pragmática
iKritika: estudos críticos em informação;
Biblioteconomia Negra Brasileira

As inscrições são gratuitas.
Pela internet podem ser realizadas até um dia
antes do início das atividades na plataforma
https://doity.com.br/mediacos
Serão fornecidos certificados de participação.
Contato:
seminariocms2019@gmail.com

