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Esse evento foi realizado de 25 a 28 de outubro de 2010 no Rio de Janeiro sob o patrocínio do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), Rio de Janeiro; em 

colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). 

Essa reunião já vem sendo realizada desde 1994 promovida pela Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação – Ancib – que é uma sociedade civil sem 

fins lucrativos foi fundada em junho de 1989, graças ao esforço de alguns Cursos e Programas de 

Pós-Graduação da área, que admitiram como sócios institucionais os Programas de Pós-

Graduação em Ciência da Informação e como sócios individuais professores, pesquisadores, 

estudantes de Pós-Graduação e profissionais egressos dos programas. 

Sua finalidade é acompanhar e estimular as atividades de ensino de Pós-Graduação e de pesquisa 

em Ciência da Informação no Brasil. Desde sua criação, tem se projetado, no país e fora dele, 

como uma instância de representação científica e política importante para o debate das questões 

pertinentes à área de informação para um trabalho de prospecção e aprofundamento, que envolve 

desde as políticas até os fundamentos epistemológicos da área. Assim, a Ancib procura fazer 

avançar as atividades de geração de conhecimento, incentivando a reflexão sobre temas e 

tendências acadêmicas da atualidade e a sua permanente renovação. 

O Tema do XI Enancib, “Inovação e Inclusão Social: questões contemporâneas da informação” 

refletiu uma preocupação atual dos programas da área, nos diversos contextos da pesquisa e do 

ensino, mas também da cultura, da economia e da sociedade em geral – enfatizando inovação e 

inclusão social que são hoje fatores chave para a prosperidade de países, regiões e organizações. 

O tema é estratégico em várias áreas do conhecimento, desdobrando-se em múltiplos aspectos: 

tecnológicos, gerenciais, mas também sociais e políticos. Entendida como um processo, a 

inovação se desenvolve por meio da geração de conhecimentos, o que suscita questões muito 

próximas à Ciência da Informação como a aprendizagem, os processos de interação entre os 

atores, as redes de informação, organização da informação, as políticas de inovação, para citar 

apenas algumas.  

Considerando os enormes desafios que essas questões contemporâneas provocam, o Enancib  

2010 teve como objetivo estimular a produção científica da Ciência da Informação nos temas da 

inovação e da inclusão social e atualizar e inovar a área da informação, trazendo para o seio da 

pesquisa a problemática de reunir os avanços técnicos e a vontade de avançar tecnologicamente 

nos métodos de acesso, recuperação e disseminação, além das metas da inclusão social visando à 

ampliação e consolidação de uma cidadania informacional.  

As proposições temáticas desta reunião visaram problematizar e incentivar a reflexão sobre as 

grandes questões contemporâneas que encontram na informação tanto sua expressão como seu 

encaminhamento de resolução, enfatizando assim a inovação do processo educativo, as novas 
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formas da produção e governança dos conhecimentos, novos arranjos e processos de 

comunicação pela internet e democratização de seu acesso, como equipamento essencial à 

inclusão social através de técnicas inovadoras. 

A finalidade de juntar esses dois aspectos (inovação e inclusão social) tem sido a de promover a 

reflexão e a pesquisa na área da informação trazendo para o cerne da discussão a problemática 

dos avanços técnicos e a vontade de inovação social, econômica e política na área da informação. 

Lançando a problemática de reunir os avanços técnicos e a vontade de inovar nos métodos de 

acesso, recuperação e disseminação criando novos instrumentos e fluxos de comunicação, são 

vinculadas questões referentes à dimensão tecnológica das ações e recursos de informação junto 

a outras referentes aos modos de distribuição e apropriação social da informação nos diferentes 

contextos de atividade. Enfatiza-se a importância de ancorar este complexo processo na pesquisa 

e na geração e absorção de novos conceitos e conhecimentos. Ao tematizar o problema da 

inclusão social e da criação de pólos de atração para o processo informativo se cria um tripé 

essencial para expandir a área de influência e a transparência do processo educativo e da 

transferência de conhecimento desde os mais primários esquemas até ao incentivo, a retirada de 

bloqueios na comunicação pela internet e a aquisição de conhecimento de fácil acesso como 

instrumento essencial à inclusão social. A preocupação de fazer chegar a todos o acesso a 

internet com conhecimento do manejo desse instrumento é um dos fatores promotores da 

cidadania e da igualdade do acesso à informação. 

Além dos grupos de Trabalho já formados e funcionando dentro da estrutura dos Enancibs foi 

aprovada a criação de novos grupos, entre eles o da Informação em Saúde. 

Um aspecto interessante foi a realização desse evento comemorando os 40 anos de existência do 

PPGCI e a realização e criação do primeiro Curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

no Brasil e na América Latina. 

Na programação do XI Enancib foram previstas diversas atividades, entre elas conferências 

proferidas por pesquisadores nacionais e estrangeiros convidados; apresentação de resultados de 

pesquisas concluídas e em andamento; reuniões de Grupos de Trabalho (GTs); reunião de 

coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação; reunião de 

estudantes de pós-graduação; entrega do Prêmio Ancib Enancib às melhores dissertações e teses 

defendidas no período de janeiro a dezembro de 2009; e assembléia geral da Ancib, para 

prestação de contas e relatório da atual diretoria e eleição de uma nova. 

As atividades da Ancib se estruturaram em duas frentes: os Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu, que são representados pelos seus coordenadores, e o Enancib - fórum de debates e 

reflexões que reúne pesquisadores interessados em temas especializados da Ciência da 

Informação, organizados nos GTs relacionados abaixo: 

• GT 1: Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação 

• GT 2: Organização e Representação do Conhecimento  

• GT 3: Mediação, Circulação e Apropriação 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  
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• GT 7: Produção e Comunicação da Informação em CT&I  

• GT 8: Informação e Tecnologia  

• GT 9: Museu, Patrimônio e Informação 

• GT 10: Informação e Memória 

• Fórum: Informação em Saúde: pesquisas, realizações e perspectivas 

Discussões em torno da criação de um novo grupo, para cobrir a parte referente à Informação em 

Saúde, que devido às ações do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 

em Saúde (Icict) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a criação do Curso de Pós-Graduação 

em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS), estão incorporando um importante 

contingente de mestrandos e doutorandos. Estes vão incrementar e consolidar oportunidades de 

pesquisas nessa área, o que legitima a demanda de compartilhamento do espaço de interlocução e 

reflexão fornecido pelos Grupos da Ancib. Essa primeira tentativa de discutir a área de 

Informação em Saúde e de fazer projetos para a criação desse Grupo Temático da Ancib foi 

aprovada pelos participantes. 

O programa do evento permanece no site do Ibict com as sessões e detalhes da programação, 

bem como os trabalhos apresentados que podem ser baixados do sistema. 

Participaram no evento 470 inscritos. Foram recebidos 247 artigos e 100 pôsteres totalizando 

347 trabalhos que foram distribuídos entre os 10 Grupos de Trabalhos, dos quais 251 foram 

aprovados e 96 foram rejeitados.  

Por esse movimento e os resultados obtidos, o XI Enancib foi considerado um sucesso tendo 

alcançado todos os seus objetivos e criado a expectativa para o próximo evento a ser realizado 

em 2012, em Brasília. 


