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1 INTRODUÇÃO

A organização do X ENANCIB – Encontro 
Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação nos motiva a relatar uma 

rica experiência, permeada por facilidades e 
desafi os. Realizado em João Pessoa no período 
de 25 a 28 de outubro de 2009, nos espaços de 
Pós-Graduação e de Convivência do Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). O evento teve como 

tema “A responsabilidade social da Ciência da 
Informação”. 

Historicamente, os ENANCIBs são 
promovidos pela ANCIB – Associação Nacional 
de Pesquisa em Ciência da Informação e 
organizados por um programa de pós-graduação 
na área, no caso pelo Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação da UFPB.

O X ENANCIB, patrocinado pela CAPES 
– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior do Ministério da Educação, 
recebeu o inestimável apoio do Centro de 
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Ciências Sociais Aplicadas, do Departamento de 
Ciência da Informação e da Editora da UFPB, 
bem como da ISKO – International Socioety for 
Knowledge Organization/Capítulo Brasil e do 
IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia.

2 ANCIB E ENANCIB: BREVE HISTÓRICO

O crescimento do campo da Ciência da 
Informação também está estreitamente relacionado 
às atividades da ANCIB, sociedade civil sem fi ns 
lucrativos, “fundada em junho de 1989 graças 
ao esforço de alguns dos cursos e programas de 
pós-graduação da área” (www.ancib.org.br). Sua 
fi nalidade é acompanhar e estimular as atividades 
de ensino de pós-graduação e de pesquisa em 
Ciência da Informação no Brasil 

Consoante aos fortes ví nculos existentes 
entre a Associação e os programas de pós-
graduação da área, estes últimos constituem o 
locus da pesquisa científi ca brasileira no campo da 
Ciência da Informação sendo a ANCIB seu espaço 
de comunicação privilegiado. As atividades 
da ANCIB estruturam-se em duas frentes: os 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu, que 
são representados pelos seus coordenadores, e o 
ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa da 
ANCIB, um fórum de debates e refl exões que 
reúne pesquisadores da Ciência da Informação 
organizados em Grupos de Trabalho (GTs) por 
temas de interesse para a pesquisa, a saber:

GT 1: Estudos Históricos e Epistemológicos 
da Informação

GT 2: Organização e Representação do 
Conhecimento

GT 3: Mediação, Circulação e Uso da 
Informação

GT 4: Gestão da Informação e do 
Conhecimento nas Organizações

GT 5: Política e Economia da Informação
GT 6: Informação, Educação e Trabalho
GT 7: Produção e Comunicação da 

Informação em CT&I 
GT 8: Informação e Tecnologia
GT9: Museologia, patrimônio e 

informação1

1 GTs em 2009. Durante o X ENANCIB, começou a ser articulada a 
proposição do GT 10 - Informação e Memória.

As relações entre a ANCIB e os cursos de 
pós-graduação se traduziram na produção dos 
Encontros Nacionais de Pesquisa (ENANCIBs), 
cujo primeiro evento realizou-se em Belo 
Horizonte, no perí odo de 8 a 10 de abril de 1994. 

O II ENANCIB aconteceu em Valinhos, 
de 22 a 24 de novembro de 1995; o III ENANCIB 
realizou-se no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de 
setembro de 1997. No IV ENANCIB, que ocorreu 
em Brasí lia entre os dias 6 e 10 de novembro de 
2000, pela primeira vez propôs-se um tema central 
para o evento: “Conhecimento para o Século 
XXI: a Pesquisa na Construção da Sociedade da 
Informação”. 

O V ENANCIB ocorreu em Belo Horizonte, 
entre os dias 10 a 14 de novembro de 2003. Tendo 
sido defi nida uma periodicidade bienal para 
os Encontros, o VI ENANCIB realizou-se em 
Florianópolis, no perí odo de 28 a 30 de novembro 
de 2005, e teve como tema “A política científi ca e 
os desafi os da sociedade da informação”. 

O VII ENANCIB aconteceu em Marília, 
entre os dias 19 e 22 de novembro de 2006, e 
teve como tema “A dimensão epistemológica da 
Ciência da Informação e suas interfaces técnicas, 
polí ticas e institucionais nos processos de 
produção, acesso e disseminação da informação”. 
Novamente alterou-se a periodicidade do evento, 
adotando-se a periodicidade anual. 

O VIII ENANCIB ocorreu em Salvador, 
Bahia, entre os dias 28 e 31 de outubro de 2007, 
e teve como o tema “Promovendo a inserção 
internacional da pesquisa brasileira em Ciência 
da Informação”. O IX ENANCIB ocorreu em 
São Paulo, capital, entre os dias 28 de setembro 
e 1 de outubro de 2008 com o tema “Diversidade 
cultural e políticas de informação”. 

O X ENANCIB é o objeto deste relato 
de experiência, produzido pela Comissão 
Organizadora como forma de compartilhar o 
processo de organização e realização do evento. 

3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Estruturou-se o X ENANCIB com uma 
programação acadêmica e uma programação 
cultural.2 Logo depois da primeira reunião da 
Comissão Organizadora criou-se o website com 
as informações básicas do evento (breve histórico 

2  Disponível em: http://dci.ccsa.ufpb.br/
xenancib/?pagina=programacao 
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da ANCIB e dos ENANCIBs, programação 
acadêmica e cultural, Comissão Organizadora, 
regras para submissão de trabalhos, informações 
e formulário para inscrição e outras), o qual 
se encontra hospedado permanentemente no 
servidor do CCSA da UFPB, onde, também, estão 
disponíveis os Anais do X ENANCIB contendo 
todos os trabalhos aceitos para apresentação nos 
GTs (comunicações e pôsteres)3.

Figura 1: Sítio do X ENANCIB na web. 
Disponível em:  http://dci.ccsa.ufpb.br/xenancib/?pagina=home   

A Comissão Organizadora instituída 
para planejar e operacionalizar a organização 
do evento foi formada pelos professores Carlos 
Xavier de Azevedo Netto, Emeide Nóbrega 
Duarte, Francisca Arruda Ramalho, Guilherme 
Ataíde Dias, Gustavo Henrique Freire e Isa Maria 
Freire. Além dos professores do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação, convidou-
se o Departamento de Ciência da Informação da 
UFPB para contribuir com a organização do X 
ENANCIB, participando os seus professores nas 
Comissões, a saber: 

Comunicação e divulgação• , coordenada pelo 
professor Julio Sá de Pinho Neto, que teve 
como objetivo divulgar o evento na mídia;

3  Disponível em: http://dci2.ccsa.ufpb.br:8080/jspui/handle/123456789/377  

Cerimonial• , coordenada pela professora 
Francisca Arruda Ramalho, que teve 
como objetivo organizar as homenagens 
aos 20 anos da ANCIB e aos 40 anos da 
Biblioteconomia na UFPB;
Cultural• , coordenada pela professora 
Bernardina Juvenal Freire de Oliveira, 
que teve como objetivos (a) organizar 
e montar a Exposição 40 anos de 

B i b l i o t e c o n o m i a 
na UFPB e (b) 
organizar e realizar 
eventos sociais, 
literários, artísticos, 
g a s t r o n ô m i c o s , 
no espaço de 
convivência do 
CCSA;

E d i t o r i a l• , 
coordenada pelo 
professor Gustavo 
Henrique de Araújo 
Freire, que teve 
como objetivos (a) 
organizar um e-book 
com as comunicações 
apresentadas no 
X ENANCIB e 
(b) organizar a 
publicação da 

programação e dos Anais do evento;
Financeira• , coordenada pela professora Isa 
Maria Freire, que teve como objetivos a 
captação e a gestão dos recursos; e
Infra-estrutura• , coordenada pelo professor 
Carlos Xavier de Azevedo Netto, que teve 
como objetivos (a) planejar a distribuição 
do espaço físico onde se realizaram as 
atividades do evento; (b) acompanhar a 
preparação dos ambientes de trabalho 
e da sinalização visual; e (c) apoiar as 
atividades que demandavam tecnologia 
digital para gestão e comunicação da 
informação.

 O diagrama da organização do X 
ENANCIB, com os objetivos das Comissões 
e a relação entre os atores sociais, norteou as 
atividades do evento, o que se apresenta a 
seguir: 

Figura 1: Sítio do X ENANCIB na web.
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Nesse contexto, a Comissão Científi ca do 
X ENANCIB constituiu-se pelo Vice-Presidente 
da ANCIB, professor Valdir José Morigi, e pelos 
Coordenadores dos GTs da ANCIB, a saber:

Profa. Lena Vania Pinheiro (GT 1)• 
Profa. Lídia Alvarenga (GT 2)• 
Prof. Edmir Perrotti (GT 3)• 
Profa. Marta Pomim Valentim (GT 4) • 
Profa. Sarita Albagli (GT 5)• 
Profa. Helena Tarchi Crivellari (GT 6) • 
Profa. Sônia Elisa Caregnato (GT 7)• 
Profa. Silvana Gregorio Vidotti (GT 8)• 
Profa. Diana Farjalla Lima (GT 9)• 

Como ocorre tradicionalmente, os 
coordenadores dos GTS foram responsáveis pelo 
processo de avaliação dos trabalhos submetidos 
ao X ENANCIB.

3 PROGRAMAÇÃO DO X ENANCIB

A programação acadêmica contou 
com três conferências, sendo a primeira 
proferida na abertura do X ENANCIB pela 
professora Lena Vania Ribeiro Pinheiro (IBICT), 
enquanto a segunda e a terceira as proferiram, 
respectivamente, os professores Joseph Tennis 
(Washington University, EUA) e Fernanda 
Ribeiro (Universidade do Porto/Portugal), ambas 
no dia 26 de outubro. 

A programação contou, também, com: 
mesa dialogada, reunindo ex-presidentes • 
da ANCIB, a saber, professoras Solange 
Puntel Mostafa, Regina Marteleto e Marisa 
Brascher Medeiros, com o tema A Ciência 
da Informação no Brasil – Responsabilidade 
e perspectivas, tendo como moderadora 
a professora Joana Coeli Ribeiro Garcia 
(UFPB), atual presidente da ANCIB;
I Colóquio Paraibano de Ciência da Informação• , 
com o tema TICs: Para quê? Para quem?, 
reunindo os professores Edna Brennand 
e Julio Sá de Pinho Neto, da UFPB, tendo 
como moderadora a professora Irma 
Gracielle de Oliveira (Universidade 
Estadual da Paraíba);4

palestra • O compromisso social da biblioteca 
comunitária como território de memória, pelo 

4  Promovido pelo PPGCI/ UFPB com apoio do Centro Acadêmico de 
Biblioteconomia da UFPB.

professor Geraldo Moreira Prado (IBICT), 
tendo como moderadora a professora 
Bernardina Maria Juvenal Freire de 
Oliveira (PPGCI/UFPB);5

lançamento de livros, a saber:• 
- Para ler a fi losofi a de Gilles Deleuze e Felix 

Guattari, das autoras Solange Puntel 
Mostafa e Denise Viuniski da Nova Cruz; 

- Vygotsky Deleuze: um diálogo possível?, da 
autora Solange Puntel Mostafa; 

- Informação, saúde e redes sociais: diálogos de 
conhecimentos nas comunidades da Maré, dos 
autores Regina M. Marteleto e Eduardo N. 
Stotz; e 

- Comunicação & Saúde, organizado por 
Fernando Paulino, contendo capítulo da 
autora Isa Maria Freire.

A programação cultural contou com 
a participação dos grupos Capoeira Angola 
Palmares, Ciranda e Côco Vó Mera e seus 
netinhos do Bairro do Rangel, e Forró Pé de Serra 
Macambira, Em atenção ao tema do X ENANCIB, 
escolheram-se todos os grupos que se apresentaram 
no espaço de convivência, no intervalo entre as 
comunicações e os eventos programados para a 
noite, em função de serem reconhecidos como 
organizações culturais para inclusão social. No 
espaço de convivência também foram instalados 
uma livraria, para comercialização de títulos da 
área, publicados pelas editoras das Universidades 
Federais da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande 
do Norte, bem como estandes com peças do 
artesanato local e comidas típicas.

Apresentaram-se as comunicações de 
pesquisas foram apresentadas nos nove Grupos 
de Trabalho da ANCIB, instalados no prédio da 
Pós-Graduação do CCSA/UFPB, nos dias 26 a 
28 de outubro, das 14 às 18h. Disponibilizaram-
se os pôsteres6 no hall de entrada do prédio onde 
se localizam os Departamentos de Economia e 
Administração do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas. 

A seguir, um quadro com o total de 
trabalhos submetidos aos GTs da ANCIB7 e 
aprovados para apresentação no X ENANCIB:

5 Promovida pelo PPGCI/UFPB com apoio do Conselho Regional de 
Biblioteconomia (CRB15) e da Associação Profi ssional de Bibliotecários 
da Paraíba.
6  Nos GTs 1 e 9 não se apresentaram pôsteres.
7  As regras para submissão de trabalhos estão disponíveis em http://dci.ccsa.
ufpb.br/xenancib/arquivos/regras_submissao.pdf  



88 Inf. & Soc.:Est., João Pessoa, v.20, n.1, p. 83-91, jan./abr. 2010

Isa Maria Freire; et al

Embora tenha sido o tema do X 
ENANCIB, poucos foram os trabalhos 
abordando “A responsabilidade social da 
Ciência da Informação”, a saber: quatro 
comunicações (nos GTs 1, 6, 7 e 8) e um pôster 
(no GT 3).8  

8  Busca por assunto, nos Anais do evento.

4 OS PARTICIPANTES: DESCRIÇÃO DAS 
CATEGORIAS E ORIGEM 

No planejamento do X ENANCIB estimou-
se a presença de 530 participantes, objetivo quase 
atingido, tendo sido alcançanda, certamente, 
a marca de maior público presente a um 
ENANCIB. 

O quadro 2, a seguir, é descritivo dos 
participantes inscritos:

RELATÓRIO DE TRABALHOS SUBMETIDOS

Descrição  Qtde Sub   Qtde Aprov

1  TOTAL DE TRABALHOS SUBMETIDOS 295 195

DESCRITIVOS DE TRABALHOS SUBMETIDOS

Descrição Qtde Sub   Qtde Aprov

2.1  GT 1 - Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência
                da Informação 36 17

2.2 GT 2 - Organização e Representação do Conhecimento 44 30

2.3 GT 3 - Medição, Circulação e Uso da Informação 51 31

2.4 GT 4 - Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 31 21

2.5 GT 5 - Política e Economia da Informação 27 23

2.6 GT 6 - Informação, Educação e Trabalho 20 19

2.7 GT 7 - Produção e Comunicação da Informação em CT&I 26 19

2.8 GT8 - Informação e Tecnologia 39 20

2.9 GT 9 - Museu, Patrimônio e Informação 21 15

3.1 TOTAL COMUNICAÇÃO ORAL 230 155

3.2 TOTAL PÔSTER 65 40

Quadro 1: Número de trabalhos submetidos e aprovados nos GTs
Fonte: Andrade Marketing e Eventos. <www.andradeeventos.com.br>
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 LISTAGEM DOS PARTICIPANTES DO X ENANCIB
Descrição Quantidades

1  TOTAL DE CADASTRADOS NO SISTEMA 510

DESCRITIVO POR CATEGORIA
Descrição Quantidades

2.1  TOTAL DE CONVIDADOS 27

2.2
 TOTAL DE PARTICIPANTES PROFISSIONAIS SÓCIOS DA 
ANCIB 125

2.3
 TOTAL DE PARTICIPANTES PROFISSIONAIS NÃO-SÓCIOS  
ANCIB 119

2.4  TOTAL DE PARTICIPANTES ESTUDANTES SÓCIOS DA ANCIB 11

2.5
 TOTAL DE PARTICIPANTES ESTUDANTES NÃO-SÓCIOS 
ANCIB 215

2.6  TOTAL DE PARTICIPANTES INSTITUCIONAIS 13

DESCRITIVO POR ESTADO

Descrição
   

Quantidades

3.1  DE PARTICIPANTES DE ALAGOAS 5
3.2  DE PARTICIPANTES DE BAHIA 46
3.3  DE PARTICIPANTES DE CEARÁ 7
3.4  DE PARTICIPANTES DE DISTRITO FEDERAL 39
3.5  DE PARTICIPANTES DE GOIAS 5
3.6  DE PARTICIPANTES DE MARANHÃO 4
3.7  DE PARTICIPANTES DE MATO GROSSO 2
3.8  DE PARTICIPANTES DE MATO GROSSO DO SUL 1
3.9  DE PARTICIPANTES DE MINAS GERAIS 65
3.10  DE PARTICIPANTES DE PARÁ 3
3.11  DE PARTICIPANTES DE PARAÍBA 116
3.12  DE PARTICIPANTES DE PARANÁ 19
3.13  DE PARTICIPANTES DE PERNAMBUCO 19
3.14  DE PARTICIPANTES DE PIAUI 1
3.15  DE PARTICIPANTES DE RIO DE JANEIRO 77
3.16  DE PARTICIPANTES DE RIO GRANDE DO NORTE 9
3.17  DE PARTICIPANTES DE RIO GRANDE DO SUL 9
3.18  DE PARTICIPANTES DE SANTA CATARINA 11
3.19  DE PARTICIPANTES DE SÃO PAULO 63
3.20  DE PARTICIPANTES DE SERGIPE 3
3.21 NUMÉRO DE PARTICIPANTES DE OUTROS ESTADOS 6

Quadro 2: Quantidade e origem dos participantes inscritos no X ENANCIB

Fonte: Andrade Marketing e Eventos. <www.andradeeventos.com.br>  
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Como se pode ser observar, o X ENANCIB 
recebeu um número expressivo de participantes 
da Paraíba: 116. De outros Estados da Região, 
destacou-se a Bahia, com 46 participantes, 
seguindo-se Pernambuco com 19, Ceará com 
7 e Alagoas com 5 participantes. Da Região 
Sudeste, participaram 77 do Rio de Janeiro, 63 
de São Paulo e 65 de Minas Gerais. Da Região 
Sul, compareceram 19 participantes do Paraná, 
11 de Santa Catarina e 9 do Rio Grande do Sul. 
O Distrito Federal marcou a presença da Região 
Centro-Oeste, com 39 participantes.

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA

O primeiro desafi o que se apresentou aos 
organizadores do X ENANCIB foi o da logística 
do espaço: identifi car, em João Pessoa, um local 
sem custo fi nanceiro que pudesse reunir nove 
Grupos de Trabalhos funcionando ao mesmo 
tempo. A busca se estendeu por cerca de dois 
meses, até que se teve a informação de que o 
CCSA da UFPB iria iniciar a reforma do seu 
auditório e do prédio da Pós-Graduação, locais 
onde se realizou o evento, prevista para ser 
concluída, respectivamente, em julho e setembro 
de 2009.9 A nosso ver, dada a especifi cidade 
representada pela necessidade de instalação dos 
GTs para apresentação das comunicações, este 
desafi o sempre estará presente na agenda dos 
organizadores do ENANCIB, acrescido do fato 
de que nem sempre os espaços têm a mesma 
dimensão, o que complica seu processo de 
distribuição entre os GTs. 

Vencido este desafi o, entretanto, outro 
se apresentou, pois sem aviso prévio iniciou-
se uma reforma no espaço onde funcionam o 
Departamento e o Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação da UFPB, e, nesse 
processo, ocupou-se o hall do prédio com materiais 
de construção. Para este local a Comissão 
Organizadora havia previsto o funcionamento da 
secretaria do evento10 e a exposição dos pôsteres, 
que foram transferidos para o hall do prédio onde 

9 A reforma do prédio da Pós-Graduação, onde foram instalados os GTs e 
apresentadas as comunicações, foi concluída uma semana antes do período 
previsto para o evento, e que representou um elemento de apreensão ao 
longo dos meses de preparação. 
10  Sob a responsabilidade de Andrade Marketing & Eventos. <www.
andradeeventos.com.br>. 

funcionam os Departamentos de Administração e 
de Economia do CCSA.11

Por fi m, em termos de logística, um 
último desafi o se relacionou ao transporte dos 
participantes dos locais de hospedagem até a 
UFPB, pois a maioria dos hotéis de João Pessoa 
localiza-se na orla e não há linhas diretas de 
transporte público ligando a praia ao campus da 
UFPB. Contudo, como podem dar testemunho 
todos que compareceram ao evento, este desafi o, 
também, foi devidamente equacionado pelos 
organizadores do X ENANCIB.

Uma barreira tecnológica constituiu-se 
pelo software de submissão dos trabalhos, cujo 
desempenho fi cou aquém das necessidades 
operacionais do ENANCIB. Esta barreira 
tecnológica foi superada com o signifi cativo apoio 
dos Coordenadores dos GTs, responsáveis pelo 
processo de avaliação dos trabalhos submetidos 
aos ENANCIBs. Este foi um grande desafi o, mais 
difícil de vencê-lo, e é sobre ele que se tecem 
nossas sugestões para os organizadores dos 
próximos ENANCIBs.

 Considerando a periodicidade anual 
do ENANCIB, bem como o fato do evento ter 
locais e organizadores diferentes, a cada edição, 
acredita-se que o trabalho de organização poderia 
ser simplifi cado se a ANCIB tomasse para si a 
responsabilidade pelo processo de submissão dos 
trabalhos. 

Para isso, poderia ser constituída uma 
Comissão Científi ca permanente, formada pelos 
coordenadores de GTs, sendo criadas regras 
e instalado, no sítio da ANCIB, um software 
para submissão de comunicações e pôsteres. 
Nesse contexto, os Anais contendo os trabalhos 
aprovados e apresentados nos futuros ENANCIBs 
fi cariam arquivados em repositório da própria 
ANCIB, facilitando, a nosso ver, o acesso dos 
interessados aos conteúdos de comunicações e 
pôsteres.

Finalmente, apesar do grupo não ter 
experiência na organização de eventos do porte 
do ENANCIB, as atividades foram gratifi cantes e 
mostraram que o composto de <possibilidades/
limites/facilidades/desafi os> constitui a via que 
conduz às signifi cativas realizações.

11  Aos quais agradecemos, não somente pela cessão do espaço, mas, 
especialmente, pela boa vontade com que nos acolheram durante a realização 
do X ENANCIB.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF INFORMATION SCIENCE: report on the organization of 
the X National Meeting of Research in Information Science

Abstract It presents an account of the experience of the Organizing Committee of the X ENANCIBs 
- National Meeting of Research in Information Science, held in João Pessoa from 25th to 28th 
October 2009, in the Centro de Ciências Sociais Aplicadas at the Universidade Federal da 
Paraíba, under the theme of Social Responsibility of Information Science. It presents a brief 
history of the ENANCIBs contributions over the 20 years of ANCIB (Associação Nacional de 
Pesquisa em Ciência da Informação) and describes the format and organizational structure 
of the event. 510 participants, including 27 guests, 125 members of the professional ANCIB, 
119 non-professional members, 11 members of ANCIB students, 215 students and 13 
non-members institutions were enrolled on the meeting. 295 works were submitted to 9 
ANCIB Working Groups.195 works out of 295 were approved and presented, being 155 
communications and 40 posters. In the academic program, besides research communications 
and exhibition of posters available in the meeting repository, it was also offered in the X 
ENANCIBs some space for conferences, lectures, a symposium, and cultural issues.

Key-words:  ENANCIB - National Meeting on Research in Information Science. ANCIB - National 
Association for Research in Information Science. Social responsibility. Federal University of 
Paraíba.
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