
    	   

 

Mediações da informação, democracia e saberes plurais 
 

4ª. Jornada Científica Internacional da Rede MUSSI - 27 e 28 junho de 2019  

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Escola de Ciência da Informação  

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) 
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A Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de Saberes e 
Informação (Rede MUSSI) reúne pesquisadores brasileiros e franceses inseridos no 
campo de estudos da informação, comunicação, documentação e áreas afins, 
interessados em temáticas de pesquisa que associam os aspectos epistemológicos, 
teóricos, metodológicos e práticos da informação às demandas da sociedade. A partir 
dessa demarcação, seu objetivo é promover a pesquisa, bem como a formação e trocas 
entre pesquisadores e estudantes, favorecendo o estabelecimento de elos institucionais e 
científicos entre grupos, laboratórios de pesquisa e programas de pós-graduação do 
Brasil e da França. À medida de sua consolidação, outras adesões internacionais são 
acolhidas, no movimento próprio dos intercâmbios e parcerias entre seus membros. 
 

Diversas iniciativas vêm sendo realizadas para promover o debate e as interações no 
âmbito da Rede Mussi. Em 2008 foi organizado o 1o. Colóquio Internacional Mediações 
e Usos dos Saberes e da Informação: um diálogo França-Brasil, no Rio de Janeiro 
(Brasil), com o suporte do ICICT/Fiocruz (Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde/Fundação Oswaldo Cruz) e do Ibict/MCT (Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Ministério da Ciência e Tecnologia). 
Em 2010 organizou-se a 1a. Jornada Científica Internacional Mediações documentárias: 
entre realidades e imaginários, a partir do mesmo princípio de avaliação e de dimensão 
internacional dos colóquios, na Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, na 
cidade de Avignon (França). Em 2011 realizou-se o 2o.  Colóquio Internacional 
Mediações e hibridações: construção social dos saberes e da informação, promovido 
pela Université Paul Sabatier, Toulouse 3, na cidade de Toulouse (França). Em 2012, a 
2a. Jornada Científica Internacional Redes e processos infocomunicacionais: 
mediações, memórias e apropriações foi organizada por meio de uma parceria entre o 
IBICT/MCTI, o ICICT/FIOCRUZ e a UNIRIO. No ano de 2013 foi realizado o 3º. 
Colóquio científico internacional, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o 
tema As transformações do documento no espaço-tempo do conhecimento e, em 2016, 
na Ecole Nationale de Formation Agronomique (Ensfea), na cidade de Toulouse, 
França, foi realizada a 3a. Jornada científica internacional com o tema Mediação dos 
saberes: ciência da informação-documentação e memórias. O quarto Colóquio foi 



    	   

organizado pela Université de Lille 3, (Lille, França), em 2018, com o tema Mediação 
dos saberes: a memória no contexto da construção documentária.  
 
Em cada um desses eventos publicaram-se as Séries Internacionais da Rede Mussi em 
formato de anais impressos ou eletrônicos com ISBN. 
 

As Jornadas Científicas Internacionais constituem um espaço de discussão e atualização 
das temáticas das pesquisas em andamento, promovendo a interação entre os 
pesquisadores e estudantes, além do planejamento  das atividades da Rede Mussi e da 
escolha do tema do colóquio seguinte.  
 

Objetivos  

A Jornada se inscreve no âmbito das atividades e metas da Rede Mussi e tem por 
objetivos: 
 

• Apresentar e intercambiar resultados dos trabalhos científicos e das diferentes 
iniciativas e reflexões dos atores da Rede Mussi (pesquisadores e estudantes) a 
fim de qualificar e divulgar os conhecimentos produzidos, bem como favorecer a 
pesquisa, o ensino e a formação nos programas de pós-graduação; 
• Compreender e analisar as dinâmicas acadêmicas, econômicas e institucionais da 
pesquisa em Ciência da Informação na França e no Brasil, visando estabelecer e 
consolidar parcerias de pesquisa; 
• Incentivar o fortalecimento e a expansão da Rede Mussi. 

 

Temática 

Mediações da informação, democracia e saberes plurais é a temática escolhida para a 
4ª. Jornada Científica Internacional da Rede Mussi, que ocorrerá na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, nos dias 27 e 28 de junho de 
2019. A temática justifica-se em função da emergência de refletirmos sobre a mediação 
da informação e dos saberes plurais como formas de democratização da produção 
científica e cultural em diversas instâncias – na sociedade, na universidade, nas 
comunidades, nas cidades e nos ambientes digitais. 
Nesse escopo, a 4a. edição das jornadas da Rede Mussi incorpora em seu programa 
quatro eixos temáticos:  
 

• Informação, comunidades, redes e saberes plurais nos espaços culturais: 
bibliotecas, museus e arquivos; 

• Patrimônios materiais e imateriais: mediação informacional e saberes plurais; 
• Mediações de saberes e informação: lugares, políticas, memórias e formas de 

resistência; 
• Mediação da informação em contextos digitais: aspectos políticos e 

democratização dos saberes. 
 



    	   

Datas importantes 
 
• 15/março/2019: data limite de envio dos resumos, em uma lauda, em arquivo 
formato Word (.doc) contendo: título; indicação de autoria (ou autores); formação;  
instituição; eixo ao qual a proposta de trabalho se vincula e palavras-chave; 
• 25/março/2019: avaliação dos resumos pelo Comitê Científico; 
• 05/abril/2019: anúncio dos resumos das comunicações aprovados e publicação do 
programa preliminar da Jornada;  
• 30/abril/2019: data limite de envio dos textos completos (de 10 a 15 laudas) e das 
fichas de inscrição. A taxa de inscrição inclui o material da Jornada e os Anais; 
• 10/maio/2019: retorno aos autores das considerações do Comitê Científico; 
• 24/maio/2019: envio do texto completo em versão definitiva; 
• 27 e 28 de junho de 2019: realização da Jornada. 

 

Os resumos e os textos completos devem ser enviados para:  

4jornadamussi@gmail.com 

 

Coordenação científica 

Maria Guiomar Frota (UFMG) 
Fabrício Silveira (UFMG) 
 

Comitê científico 

Cécile Gardiès (ENSFEA, França) 
Fabrício Silveira (UFMG, Brasil) 
Gustavo Saldanha (IBICT-UFRJ e UNIRIO, Brasil) 
Icléia Thiesen (UNIRIO, Brasil) 
Isabelle Fabre (ENSFEA, França) 
Margarida Lalanda (Universidade dos Açores, Portugal)  
Maria Aparecida Moura (UFMG, Brasil) 
Maria Guiomar Frota (UFMG, Brasil) 
Marilda Lara (USP, Brasil) 
Marta Kerr Pinheiro (FUMEC, Brasil) 
Patrick Fraysse (Université Paul Sabatier, Toulouse 3, França) 
Regina Marteleto (IBICT-UFRJ, Brasil) 
Stéphane Chaudiron (Université de Lille 3, França) 
Viviane Couzinet (Université Paul Sabatier, Toulouse 3, França) 
Yves Jeanneret (Université Paris IV Sorbonne, França) 
 
 

 

 



    	   

Instruções para submissão de trabalhos 

Poderão submeter trabalhos:  

• Pesquisadores seniores e recém-doutores;  
• Doutorandos com qualificações aprovadas. 

 

O processo de submissão e avaliação de trabalhos ocorrerá em duas etapas, de acordo 
com o calendário da Jornada. 
 

Protocolo de redação do texto 

a) corpo do texto em português ou francês; 
b) título, resumo e palavras-chave (máximo de 5) em português, francês e inglês; 
c) tamanho máximo do texto – 15 páginas (incluindo bibliografia, ilustrações, anexos 
etc.); 
d) formatação – A4 (margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direito de 2 cm), 
entrelinha 1,5, parágrafo justificado e hifenizado (sem colunas), com páginas 
numeradas; 
e) corpo do texto e intertítulos – fonte Times New Roman 12; 
f) notas e referências ao final do texto; 
g) os textos completos deverão obedecer à última edição das normas ABNT 6022 
(apresentação de artigos em publicações periódicas), 6023 (Referências), 6028 
(Resumos) e 10520 (Citações); 
h) a inclusão de tabelas, gráficos ou ilustrações deverá obedecer as Normas de 
Apresentação Tabular do IBGE; 
i) os arquivos deverão ser enviados em formato Word. 
 
Os textos deverão apresentar a problemática, o campo de aplicação, o método e os 
resultados obtidos, ou os resultados parciais no caso de pesquisa em andamento. 
Uma folha de estilo contendo os templates do evento  será enviada aos autores. 
O texto completo das comunicações que foram pré-aprovadas em formato de resumo 
poderá ser objeto de modificações, em função de demandas dos avaliadores.  
A aprovação definitiva da comunicação requer a inscrição, no Colóquio, do autor, ou de 
pelo menos um dos autores, no caso de co-autorias.  
As comunicações aprovadas e apresentadas serão publicadas em anais. 
 

Protocolo de apresentação oral 

A apresentação da comunicação será realizada em português ou francês, de acordo com 
o idioma do autor, com o apoio de dispositivos eletrônicos visuais com textos curtos, 
claros e objetivos redigidos nos dois idiomas, com dupla projeção, em francês e 
português.  


