DISCIPLINAS OFERTADAS 2019.1
Código SIE: FPB
Obrigatória
Fundamentos e Perspectivas da Biblioteconomia
GUSTAVO SALDANHA E ALBERTO CALIL
Ementa: Elementos conceituais vinculados aos fundamentos da ciência biblioteconômica em
seus pressupostos filosóficos e epistemológicos e seu envolvimento nas práticas e nas teorias
da Biblioteconomia. Problematização da construção histórica do pensamento acerca dos
principais conceitos que orientam a ciência biblioteconômica. Análises filosóficas da
Biblioteconomia em sua fase de formalização. Os pressupostos epistemológicos do discurso
biblioteconômico no século XX. Perspectivas da Biblioteconomia para o século XXI.
Segunda-feira, das 14h às 17h.
Sala: CCH 203
Código SIE: ORCI
Optativa
Fundamentos da Organização do Conhecimento
MARCOS MIRANDA
Ementa: A Organização do Conhecimento. A Natureza do Conhecimento. Inter, Multi, Pluri e
Transdisciplinaridade. Complexidade do Conhecimento. Teorias de Sistematização da
Representação e Organização do Conhecimento. Origem, natureza, produção, universo e uso
do conhecimento. Uni e multidimensionalidade do conhecimento.
Sexta-feira, das 14h às 17h.
Sala: CCH 204
Código SIE: BCSVI
Optativa
O círculo de Bakhtin e seus pressupostos para análise do discurso em Biblioteconomia
Gilberto de Castro
Ementa: Linguagem sob a ótica da sócio-interacional formulada pelo Círculo de Bakhtin no
contraponto com outras perspectivas de estudos linguísticos formais e não formais ao longo
do séc XX; contribuições do pensamento bakhtiniano para os debates sobre ideologia,
significação e sentido; linguagem, discursos sociais e a construção da subjetividade; o
discurso citado e a sua importância na formação humana do cotidiano e nas interações do
pensamento científico; os gêneros discursivos e seu papel fundamental na formação social da
fala, da escrita e na formação educacional.
Quarta-feira, das 14h às 17h.
Sala: CCH 307

DISCIPLINAS OFERTADAS 2019.1
Código SIE: BCSV
Optativa
Métricas na Ciência
BRUNA NASCIMENTO E FABIO GOUVEIA
Ementa: Comunicação e produção do conhecimento científico. Gênese, tipologia e
peculiaridades dos estudos métricos da informação. Aplicação da bibliometria e cientometria
na construção de indicadores para avaliação da produção em C&TI. Metodologia e fontes de
informação voltadas para estudos métricos. Estatística e informática aplicadas aos estudos
métricos.
Terça-feira, das 14h às 17h.
Sala: CCH 315
Código SIE: TAB
Optativa
Inovação aberta e ciência aberta
MARIZA ALMEIDA E SIMONE ALENCAR
Ementa: Definições e conceitos de invenção, design, pesquisa, desenvolvimento tecnológico
e inovação. Dimensões da inovação: tecnológica, humana, econômica. Organizacional, social
e outros principais modelos de inovação. Conceito, métodos e práticas de inovação aberta.
Relação entre inovação aberta e ciência aberta. Redes de inovação. Geração de insights e
ideias: co-criação com usuários na fronteira da inovação, papel dos intermediários e outros
atores. Gestão da inovação aberta. Plataformas abertas de inovação. Ecossistema de
inovação.
Quinta-feira, das 14h às 17h.
Sala: CCH 214

