UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH
Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia – PPGB
Mestrado Profissional em Biblioteconomia – MPB
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2012
Edital nº. 1
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia – PPGB do Centro de
Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO) torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para
o processo seletivo discente do Curso de Mestrado Profissional em Biblioteconomia – MPB,
Processo no. 23102.000.3797/2011-15, de acordo com a Resolução UNIRIO nº. 3.733, de 15
de setembro de 2011, que dispõe sobre a criação do Programa de Pós-Graduação em
Biblioteconomia e implantação do Mestrado Profissional, a Resolução UNIRIO nº. 2.937, de
02 de julho de 2008, a Recomendação nº. 07/2008, do Ministério Público Federal, o Ofício
Circular nº. 0489/2008/PR/CAPES, o Decreto nº. 6.932, de 11 de agosto de 2009 e do
Decreto nº. 6.944, de 21 de agosto de 2009, com a finalidade de preencher até 12 (doze)
vagas por ordem de classificação dos aprovados.
CLÁUSULA 1ª
DAS VAGAS
1. O processo seletivo tem o objetivo de preencher até 12 (doze) vagas.
CLÁUSULA 2ª
DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições para o processo seletivo discente serão realizadas no período de 02 de
janeiro a 02 de fevereiro no Protocolo DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
(Av. Pasteur, 458 – Urca), das 9h às 12h e de 16 às 20h.
2. As inscrições também poderão ser realizadas pelo Correio, via SEDEX, em envelope
contendo a documentação exigida e encaminhada para o Protocolo do CCH, Av. Pasteur,
458 – Urca, CEP 22290-240 – Rio de Janeiro – RJ, com carimbo de postagem até o último
dia de inscrição.
3. Não serão aceitas inscrições requeridas fora do prazo.
4. A ficha de inscrição (Apêndice A) deverá ser preenchida e assinada pelo candidato. É
importante indicar a língua estrangeira (espanhol, inglês ou francês) em que realizará o
exame de compreensão em língua estrangeira. Os candidatos estrangeiros deverão realizar
prova escrita de compreensão de texto em língua portuguesa.
5. Prazo para recurso (cinco dias úteis): de 6 de fevereiro a 10 de fevereiro.
CLÁUSULA 3ª
DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
De acordo com Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009: “Art. 9º - Salvo na existência de
dúvida fundada quanto à autenticidade e no caso de imposição legal, fica dispensado o
reconhecimento de firma em qualquer documento produzido no Brasil destinado a fazer
prova junto a órgãos e entidades da administração pública federal, quando assinado perante
o servidor público a quem deva ser apresentado; Art. 10 - A juntada de documento, quando
decorrente de disposição legal, poderá ser feita por cópia autenticada, dispensada nova
conferência com o documento original; § 1º - A autenticação poderá ser feita, mediante

2

cotejo da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento deva ser
apresentado.”
Para a inscrição solicitam-se os seguintes documentos:
1. ficha de inscrição preenchida e assinada, conforme modelo (Apêndice A);
2. cópia autenticada do diploma ou da declaração de conclusão do curso de Graduação
Plena (Bacharelado ou Licenciatura) para cursos realizados no Brasil e revalidação para
cursos realizados no exterior;
3. cópia autenticada do histórico escolar de Graduação Plena;
4. cópia autenticada da carteira de identidade ou passaporte (estrangeiros) e do CPF
quando este não constar na carteira de identidade;
5. cópia autenticada do título de eleitor com comprovante de participação (última eleição);
6. cópia autenticada do certificado de reservista (candidato do sexo masculino);
7. duas fotos 3X4 recentes;
8. curriculum vitae, em uma via, elaborado de acordo com o modelo da Plataforma Lattes
(www.lattes.cnpq.br) ou conforme o Apêndice B, evidenciando a produção técnica e
profissional;
9. proposta de estudo, em três vias, elaborada de acordo com modelo (Apêndice C), dirigido
a uma linha de pesquisa do Programa, com indicação de possível orientador(Apêndice D).
CLÁUSULA 4ª
DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
O processo seletivo será composto de 3 etapas: 1 (uma) análise de documentos e 2 (duas)
de realização de provas, desenvolvidas na seguinte ordem:
PRIMEIRA ETAPA
1. Análise de documentos e homologação das inscrições
Será feita a conferência dos documentos, conforme especificado na cláusula 3ª. A ausência
de qualquer documento será alvo de comunicação com o candidato que deverá apresentálo, caso seja aprovado e classificado, no ato da matrícula. Exceção feitas à proposta de
estudo (documento obrigatório para terceira etapa do processo seletivo), à ficha de inscrição
(com a indicação da língua estrangeira) e à cópia do documento de identidade (obrigatório
para a segunda etapa).
2. Data e horário do resultado da homologação: 03 de fevereiro de 2012, às 18h, a ser
divulgado no website da UNIRIO e no mural do PPGB-UNIRIO.
3. Período de recurso: 06 a 10 de fevereiro de 2012, no Protocolo do CENTRO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (Av. Pasteur, 458 – Urca), das 9h às 12h e de 16 às
20h.
4. Divulgação da decisão do recurso: 13 de fevereiro de 2012, a partir das 18h.
SEGUNDA ETAPA
A segunda etapa deste processo seletivo discente será realizada de 14 de fevereiro a 29
de fevereiro de 2012, na Av. Pasteur, 458, Campus da Praia Vermelha, Prédio do CCH,
URCA, Rio de Janeiro e constará das provas abaixo:
1. Prova Escrita de Conhecimentos Específicos (PECE)
1.1 A prova é anônima e classificatória.
1.2. A prova terá duração de 3 (três) horas; constará de questões referentes à área de
concentração do programa intitulada “Biblioteconomia e Sociedade”, terá por base a
bibliografia sugerida (Apêndice E) e será realizada sem consulta.
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1.3. Na avaliação da prova serão considerados os seguintes aspectos: a) atualização em
relação a temáticas do campo da Biblioteconomia; b) articulação com a bibliografia indicada;
c) capacidade de argumentação; d) organização de idéias e correção no uso da língua.
1.4. A prova será realizada no dia 14 de fevereiro de 2012 das 14h às 17h. Os
candidatos deverão comparecer com 30 minutos de antecedência ao local da prova munidos
do original de carteira de identidade, no prédio do CCH, Av. Pasteur 458, onde estarão
divulgadas a relação dos candidatos e as respectivas salas de realização da prova.
1.5. Após o início da prova, não será permitida a entrada de mais nenhum candidato.
2. Prova escrita de compreensão de texto em língua estrangeira (PELE)
2.1 A prova é classificatória e de presença obrigatória.
2.2. A prova avaliará a competência na compreensão de texto escrito, sendo permitida
consulta a dicionário e terá duração de 2 (duas) horas, das 14h às 16h, conforme a opção
indicada na ficha de inscrição.
2.3 Os candidatos deverão comparecer, no dia 15 de fevereiro de 2012, com 30 minutos de
antecedência, munidos do original de carteira de identidade, ao local da prova, prédio do
CCH, Av. Pasteur 458, onde estarão divulgadas a relação dos candidatos e as respectivas
salas de realização da prova.
2.4 O candidato estrangeiro realizará prova escrita de compreensão de texto em língua
portuguesa.
3. Data e horário da divulgação do resultado da segunda etapa: 16 de fevereiro, às 18h.
3.1 Período de vista de prova e recurso: de 22 a 28 de fevereiro de 2012. Protocolo do
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (Av. Pasteur, 458 – Urca), das 9h às 12h
e de 16 às 20h.
3.2. Divulgação da decisão do recurso: 29 de fevereiro de 2012, às 12h.
TERCEIRA ETAPA
A terceira etapa deste processo seletivo discente é constituída pela prova oral e será
realizada de 29 de fevereiro a 13 de março de 2012, na Av. Pasteur, 458, Campus da
Praia Vermelha, Prédio do CCH, URCA, Rio de Janeiro.
1. Prova Oral (PO)
1.1 A prova oral é pública e será gravada.
1.2 Esta prova é eliminatória, sendo exigido que o candidato, para ser aprovado, obtenha
nota mínima 7,0 (sete).
1.3 Cada candidato deverá comparecer ao local da prova oral, com 30 minutos de
antecedência do horário determinado e munido do original de sua carteira de identidade. A
prova será realizada nos dias 01 e 02 de março de 2012, no Prédio do CCH, Av. Pasteur
458. A relação com o horário e a ordem das argüições será publicada até às 18h do dia 29
de fevereiro de 2012.
1.4 Nesta etapa, o candidato aprovado nas etapas anteriores, diante da Comissão de
Seleção, deverá estar preparado para responder questões referentes à: (a) fundamentação
teórica e metodológica de sua proposta de estudo; (b) adequação à temática da linha de
pesquisa escolhida; (c) bibliografia da seleção (Apêndice E).
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1.5 A não adequação da temática da proposta de estudo do candidato a uma das linhas de
pesquisa do PPGB-UNIRIO (Apêndice D) resultará na eliminação do candidato nesta etapa.
1.6 Data e horário da divulgação do resultado da terceira etapa: 05 de março de 2012, às
18h.
1.7. Período de recurso: de 06 a 12 de março de 2012. Protocolo do CENTRO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (Av. Pasteur, 458 – Urca), das 9h às 12h e de 16 às
20h.
1.8. Divulgação da decisão do recurso: 13 de março de 2012, a partir das 18h.
CLÁUSULA 5ª
DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7 (sete).
2. A Média Final (MF) será calculada da seguinte maneira:
MF = (Nota da PECE x 2 + Nota da PELE x 1 + Nota da PO x 2 / 5)
3. Os candidatos aprovados serão ordenados de forma decrescente, considerando a média
aritmética ponderada das notas obtidas de zero a dez nas três provas.
4. Serão considerados classificados e selecionados os candidatos até o preenchimento da
quantidade de vagas estabelecida neste Edital. Serão considerados classificados e
excedentes aqueles candidatos aprovados constantes na lista de classificação final após o
último selecionado.
5. Em caso de empate, a classificação do candidato será decidida conforme as notas
obtidas, na seguinte ordem de prioridade: 1) nota da PECE; 2) nota da PO.
6. Divulgação do Resultado final: 13 de março de 2012, às 18h.
CLÁUSULA 6ª
DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo terá validade de 30 dias contados a partir do último dia de matrícula.
CLÁUSULA 7ª
DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
2 de janeiro de 2012
DIVULGAÇÃO DO EDITAL
2 de janeiro a 2 de fevereiro
INSCRIÇÕES
1ª. ETAPA – ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES
Homologação das Inscrições
3 de fevereiro de 2012
Período para encaminhamento de recursos
6 de fevereiro a 10 de fevereiro
Divulgação da decisão do recurso
13 de fevereiro
2ª. ETAPA
Prova escrita
14 de fevereiro
Prova de língua estrangeira
15 de fevereiro
Divulgação do resultado da 2ª Etapa
17 de fevereiro
Período de vista de prova e recurso
22 a 28 de fevereiro
Divulgação da decisão do recurso
29 de fevereiro
3ª. ETAPA
Prova oral
1º e 2 de março
Divulgação do resultado
5 de março
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Período de recurso
Divulgação da decisão do recurso
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Divulgação da lista de classificação final

6 a 12 de março
13 de março
13 de março

CLÁUSULA 8ª
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O candidato, ao se inscrever, acata as normas estabelecidas neste Edital, e assume
inteira responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas durante o processo
seletivo.
2. A ausência do candidato em qualquer etapa o exclui do processo.
3. Os recursos serão julgados pela Comissão de Avaliação de Recursos, cujos membros
serão divulgados no primeiro dia de inscrição. Os docentes que constituírem a Comissão de
Seleção não participarão da Comissão de Avaliação de Recursos.
4. A Comissão de Seleção tem plenos poderes para interpretar e decidir sobre eventuais
dúvidas que possam surgir em relação ao presente Edital assim como sobre os casos
omissos. Caso não se alcance uma solução, fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção
Judiciária do Rio de Janeiro para dirimir qualquer dúvida ou litígio.
5. A atribuição de orientação é de exclusiva competência e responsabilidade do Colegiado
do PPGB-UNIRIO.
6. Será considerado desistente o candidato selecionado que não efetuar a matrícula inicial
no período a ser estabelecido pelo PPGB-UNIRIO. Neste caso, o Programa chamará o
candidato, constante na lista de classificação final, logo a seguir do último selecionado, e
assim sucessivamente.
7. Os candidatos não aprovados e os não selecionados deverão retirar seus documentos no
Protocolo do Centro de Ciências Humanas e Sociais no prazo de 2 (dois) meses, a contar
da data de publicação da lista dos selecionados. Os documentos não retirados, no referido
prazo, serão inutilizados. Para maiores informações, dirigir-se à Secretaria do Programa de
Pós-Graduação em Biblioteconomia, Avenida Pasteur, 458 – Urca – Rio de Janeiro – Tel:
(21) 2542-1656 de 15h às 19h.
8. Este Edital terá ampla divulgação a partir do dia 02 de janeiro de 2012 e poderá ser
obtido no Protocolo do Centro de Ciências Humanas e Sociais ou nos endereços eletrônicos
da UNIRIO www.unirio.br.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2011.
Prof. Dr. Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH
Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia
Mestrado Profissional em Biblioteconomia
APÊNDICE A
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO
Inscrição n.
__________

Linha de pesquisa
Título da Proposta de Estudo
Prova de compreensão de língua
estrangeira / português

( ) Inglês
( ) Francês
( ) Espanhol
( ) Português (para estrangeiros)

1. Dados Pessoais:
Nome
Nacionalidade

Estado Civil

Data de
Nascimento

Local de Nascimento
Cidade

Estado

Sexo
foto
(recente)

Identidade

CPF

Título de Eleitor

Zona

Seção

Certificado de
Reservista

Pai
Filiação
Mãe
Endereço
Residencial
Cidade

Bairro
Estado

Cep

Telefone

E-Mail

Celular

Outro Telefone

2. Dados Acadêmicos :
Curso/Instituição

Período
Início

Término

Graduação

3. Dados Profissionais (ocupação atual):
Função

Instituição
Área de
Atuação

Tempo

Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas e aceito os termos do Edital.
Rio de Janeiro, RJ, _______ de _____________________ de 2012.
_________________________________________
Assinatura do Candidato
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH
Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia
Mestrado Profissional em Biblioteconomia
APÊNDICE B
Curriculum Vitae (modelo abaixo ou padrão currículo Lattes)
Dados Pessoais
Nome
Filiação
Data de Nascimento:
Nacionalidade:
Sexo
Certificado de Reservista
Identidade:
CPF
Título de Eleitor
Endereço Residencial (incluir telefone e
CEP)
Endereço Profissional (incluir telefone,
fax, e CEP)
Endereço Eletrônico
1 - Formação Acadêmica
Curso de Graduação (nome do curso, instituição, ano de início e de conclusão)
Pós-Graduação
1.Especialização (nome do curso, instituição, duração, ano de início e conclusão).
2. Mestrado e Doutorado (nome do curso, título da dissertação/tese, título obtido, ano de obtenção,
instituição).
2 - Atividades Profissionais (científicas e técnicas) – preencher, iniciando pelas atuais
1. Docência – instituição, grau de ensino, disciplinas lecionadas e período.
Pesquisa – instituição, título do projeto, função, período.
Extensão – instituição, título do projeto, função, período.
Outros - instituição, função, período
2. Indicar os cargos exercidos, especificando nome do cargo, instituição, período
3 - Outras Atividades
1. Indicar outras atividades desenvolvidas, tais como: assessorias, participação em comissões, em
sociedades científicas etc, citando função e tipo de participação.
2. Indicar atuação em movimentos sociais, sindicatos, associações diversas, citando função e tipo de
participação.
4 - Produção Bibliográfica e Técnica – iniciando pelas mais recentes
1. Trabalhos publicados em periódicos técnicos e científicos - título, autores, nome do periódico, data
da publicação e ISSN.
2. Livros ou capítulos de livros – título, autores, editora, data da publicação, ISBN.
3. Trabalhos Completos publicados em Anais de eventos - título, evento e data da publicação.
4. Resumos publicados em Anais de eventos - título, evento e data da publicação.
5. Pesquisas concluídas / relatórios – título, autores e data do relatório.
5 - Outras Atividades
1. Apresentação de trabalhos / comunicação / pôster – título do trabalho, nome, data e local do
evento.
2. Apresentação de comunicações em mesas redondas, conferências e palestras – título da
comunicação, nome, data e local do evento.
3. Participação em eventos científicos – nome, data e local do evento
4 - Realizações nas áreas de artes e ciências (exposições, material didático, audiovisuais, softwares,
partituras, entre outros)
5. Citar tipo de produção e data
Rio de Janeiro, .............de............................de...............
Assinatura do Candidato
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH
Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia
Mestrado Profissional em Biblioteconomia
APÊNDICE C
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTUDO
1. FOLHA DE ROSTO
Neste item, o candidato colocará o título da proposta de estudo, nome e ano de sua
apresentação ao Programa. Também deve constar o cabeçalho, com dados referentes à
instituição.
2. APRESENTAÇÃO
Neste item, o candidato deverá apresentar um histórico de sua atuação acadêmicoprofissional, expondo os motivos que o levam a pleitear uma vaga no Programa de PósGraduação, e explicitando sua articulação com o tema.
É importante que o candidato justifique a inserção da sua proposta de estudo na linha de
pesquisa indicada, levando em conta aspectos ligados aos projetos de pesquisa e perfil do
possível docente orientador.
3. INTRODUÇÃO
Neste item, o candidato deverá expor o problema a ser estudado; questões; objetivos e
justificativa / relevância desse problema.
4. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA
Neste item, o candidato abordará os possíveis referenciais teórico-metodológicos que, até o
momento, embasam sua proposta de estudo.
5. REFERÊNCIAS
Observação:
A proposta de estudo deverá conter de 05 a 10 laudas, com a seguinte formatação:
• espaço entre linhas 1,5
• fonte Times New Roman, 12
• margens: esq.3,0, dir. 2,0, inf, 2,0 e sup. 3,0
• páginas numeradas
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH
Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia
Mestrado Profissional em Biblioteconomia
APÊNDICE D

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Biblioteconomia e Sociedade
A área de concentração Biblioteconomia e Sociedade, inserida na grande área das Ciências Sociais Aplicadas, visa ao
fortalecimento da Biblioteconomia como campo científico e de reflexão de suas práticas de organização, disseminação e acesso
aos registros do conhecimento. Trata do estudo das relações entre registros do conhecimento e seus usos por indivíduos e grupos,
em diversos contextos socioculturais, a partir do referencial biblioteconômico, bem como do locus de suas realizações, ou seja,
bibliotecas e outros centros de documentação, considerando os múltiplos aspectos socioculturais que compõem essas relações,
dentre eles os epistemológicos, filosóficos, éticos e de outras naturezas aqui compreendidas. Provê bases teórico-metodológicas
para a compreensão e explicitação daquelas relações e a construção de modelos e instrumentos adequados. A área organiza-se
em duas linhas de pesquisa: Biblioteconomia, Cultura e Sociedade e Organização e Representação do Conhecimento.

Linhas de Pesquisa
Biblioteconomia, Cultura e Sociedade

Docentes
Alberto Calil Elias Junior

Estudo da inter-relação informação, documento e leitor, considerando a
construção, o produto e a expressão sociocultural e científica no âmbito
do lócus biblioteconômico, ou seja, bibliotecas, organizações e grupos,
formais e não formais, tradicionais e virtuais de leitura e memória, assim
como as práticas profissionais da área. Investiga as questões relativas
ao desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, contemplando as
diversidades contextuais, a partir do referencial biblioteconômico. Para
tanto, os projetos vinculados a esta linha, centrar-se-ão nas seguintes
frentes de investigação sempre considerando as perspectivas no ensino
e na pesquisa respectivamente: aspectos socioculturais e políticos da
Biblioteconomia;
aspectos
históricos
e
epistemológicos
da
Biblioteconômica; aspectos relativos ao ensino, formação e atuação do
bibliotecário. Efeitos da Tecnologia da Informação na produção e uso da
informação. Os objetivos desta linha são:
estudar a estrutura e o fluxo da informação como construção, produto e
expressão sociocultural; estudar a biblioteca como: locus de produção,
preservação, transferência, disseminação, acesso e uso da informação;
espaço de atividades voltadas para a promoção, desenvolvimento e
consolidação de competências informacionais; unidade administrativa e
espaço de gestão de recursos; veículo da memória coletiva e expressão
sociocultural. estudar a prática biblioteconômica nos diferentes tempos
e espaços considerando os diferentes tipos e suportes de materiais, do
livro raro ao e-book. Desenvolver estudos de análise de currículo,
formação do bibliotecário e mercado de trabalho; estudar os diferentes
registros do conhecimento e os processos de leitura; desenvolver
estudos de análise biblioteconômica da produção do conhecimento
cultural, científico e tecnológico em diferentes comunidades.

BSc Biblioteconomia e Documentação
MSc Ciências Sociais
DSc Ciências Sociais

Organização e Representação do Conhecimento

Adriana Olinto Ballesté

Estudo da Representação e da Organização do Conhecimento para fins
de recuperação da informação em suas dimensões teórica e aplicada, a
fim de contemplar os aspectos filosóficos, éticos, tecnológicos, técnicos,
educacionais e científicos em ambientes tradicionais e virtuais. Para
tanto, os projetos vinculados a esta linha, centrar-se-ão nas seguintes
frentes de investigação sempre considerando as perspectivas no ensino
e na pesquisa respectivamente: aspectos epistemológicos da
Representação e Organização do Conhecimento; técnicas e tecnologias
de Representação e Organização do Conhecimento; efeitos sociais e
éticos na Organização do Conhecimento para fins de recuperação da
informação. Considerando o crescimento teórico e aplicado que a
Organização do Conhecimento tem vivenciado em nível internacional,
notadamente no âmbito da International Society for Knowledge
Organization (ISKO), são objetivos da linha:
estudar problemas
inerentes a Representação e Organização do Conhecimento para fins
de recuperação da informação, nas dimensões histórica, teórica e
aplicada, a fim de contemplar os aspectos evolutivos, filosóficos, éticos,
tecnológicos, técnicos, educacionais e científicos, tanto Biblioteconomia
e Sociedade em ambientes tradicionais quanto em virtuais; analisar os
efeitos sociais e éticos na Organização do Conhecimento para fins de
Recuperação da Informação, considerando a realidade brasileira.
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