Publicações do PPGCI
Documento: Gênese e Contextos de Uso
Volume 1, 2010
Nos últimos vinte anos a temática do documento vem suscitando reflexões que justificam o que
importantes autores do campo informacional nomeiam de "movimento de neodocumentação" ou
"redocumentalização": um retorno ao documento após décadas de relativo apagamento em favor da
centralidade da informação.
No Brasil inicia-se recentemente movimento teórico que reinstala o documento na base das atividades
práticas e reflexivas ditas informacionais, especialmente pela via da releitura dos autores clássicos e
contemporâneos da Documentação europeia. A multiplicidade de perspectivas e níveis de atuação
sobre o documento indica a necessidade e a riqueza de trazer para debate um conjunto de disciplinas
envolvidas nos seus diversos usos sociais.
Assim, a coletânea busca contemplar diferentes abordagens teórico-filosóficas e pragmáticas de intervenção documentária,
sob enfoques da Ciência da Informação, da Biblioteconomia, da Documentação, da Arquivologia, da Diplomática, e da
História – dando início à Série Estudos da Informação, que tem o objetivo de promover reflexões sobre temáticas ou
abordagens inovadoras, polêmicas ou pouco exploradas no cenário informacional brasileiro, oferecendo material para
estudos e pesquisas.

Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação: Identidades, Contrastes e Perspectivas de
Interlocução,
Volume 2, 2012
Esta coletânea reúne a maioria das conferências e palestras proferidas no II Seminário de Estudos da
Informação, realizado de 26 a 28 de setembro de 2011, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Informação – Mestrado, da Universidade Federal Fluminense. A obra se propõe a consolidar a
iniciativa inaugurada em 2009, com a primeira edição do seminário, continuando a oferecer ao leitor um
espaço de reflexão e crítica sobre temas relevantes para os profissionais das áreas de arquivologia,
biblioteconomia e Ciência da Informação.

Gestão do Conhecimento, da Informação e de Documentos em Contextos Informacionais
Volume 3, 2014
Esta coletânea reúne a maioria das conferências e palestras proferidas no III Seminário de Estudos da
Informação, que teve como temática central de discussão a Gestão do conhecimento, da informação e
de documentos em contextos informacionais, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Informação, da Universidade Federal Fluminense. A obra se propõe a consolidar a iniciativa
inaugurada em 2009, com a primeira edição do seminário, continuando a oferecer ao leitor um espaço
de reflexão e crítica sobre temas relevantes para os profissionais das áreas de Arquivologia,
Biblioteconomia e Ciência da Informação.
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