
 
 

XIII Encontro de Diretores e XII Encontro de Professores de 

Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação do 

MERCOSUL 

  Segunda Circular 

Inscrições e chamada a submissão de trabalhos 

1. Inscrições  

Os participantes nacionais e estrangeiros devem se registrar previamente         

através do formulário de registro disponível na web        

https://encuentromercosur2020.fic.edu.uy/ 

O registro será confirmado assim que o pagamento da taxa correspondente for            

recebido. 

1.1 Tarifas 

O custo da inscrição será de 50 dólares americanos para professores e            

graduados. Os estudantes participarão gratuitamente, mas se desejam receber         

os materiais do Encontro devem se registrar e pagar 30 dólares americanos. 

1.2 Forma de pagamento 

O pago da taxa de inscrição será feita a través de transferência bancária. Os              

dados para sua realização serão comunicados no site web do evento e na             

próxima circular.  
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Também será habilitado o pago da taxa de inscrição no momento da            

acreditação no evento. 

2. Chamada para  submissão de trabalhos 

Modalidades de apresentação: 

● Apresentação de comunicação oral 
● Apresentação de pôster 

A chamada é dirigida a professores de carreras universitárias de          

Biblioteconomia e Ciência da Informação da Região MERCOSUL (Argentina,         

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). O principal objetivo é compartilhar os           

avanços em pesquisas e experiências que promovan o diálogo e a integração            

no MERCOSUL.  

Os envíos das propostas devem conter um breve currículum vitae dos autores            

(não mais que 150 palavras por cada um, e até três autores). No caso de               

trabalhos submetidos por grupos de pesquisa, o número de autores pode ser            

ampliado, mas apenas o currículm vitae de três será enviado. 

Diretrizes para a apresentação de  comunicação oral 

Formato de apresentação: 

Os resumos dos trablahos terão um comprimento máximo de 1200 palavras,           

em Arial 11, espaço 1,5 e com as seguintes informações: 

● Título do trabalho que revele claramente seu conteúdo  
● Autor/es 
● E-mail do autor responsável 
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● Universidade de origem 
● Área temática de acordo com as divisão aprovada pelas Reuniões do           

MERCOSUL 
● Resumo de até 1200 palavras 
● Palavras - chave (até três) 

Na tercerira circular serão fornecidas informações relacionadas às diretrizes         

para a apresentação dos trabalhos completos (formato, estrutura e datas). 

Diretrizes para a apresentação de pôster 

Formato de apresentação: 

A apresentação do pôster será feita enviando o design digital completo, de            
acordo com as seguintes diretrizes:  

● Título do trabalho que revele claramente seu conteúdo  

● Autor/es 

● E-mail do autor responsável 

● Universidade de origem 

● Área temática de acordo com as divisão aprovada pelas Reuniões do           
MERCOSUL 

O póster será enviado en tamanho A4, formato PDF. 

Temáticas 

Os trabalhos devem abordar os seguintes tópicos: 

● Pesquisa em Ciência da Informação 
● Práticas inovadoras de ensino em Biblioteconomia/ Ciência da        

Informação 
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● Integração entre ensino universitário, pesquisa e extensão em        
Biblioteconomia/ Ciência da Informação 

Esses pontos serão articulados levando-se em consideração o tema central do           

Encontro " Formação inicial y contínua em Ciência da Informação: diálogo e            

integração no MERCOSUL", assim como os eixos temáticos aprovados por os           

Encontros do MERCOSUL:  

Eixo 1: Fundamentos teóricos da biblioteconomia e ciência da informação 

Eixo 2: Organização e tratamento da informação 

Eixo 3: Recursos e serviços de informação 

Eixo 4: Gestão da informação 

Eixo 5: Pesquisa 

Eixo 6: Tecnologías da informação 

Eixo 7: Práticas pedagógicas e innovação 

No caso de trabalhos apresentados em grupo, eles não podem ter mais de três              

autores, exceto os grupos de pesquisa, conforme já explicado. No caso de            

autoria coletiva, sua apresentação ficará a cargo de um ou dois de seus             

autores, no máximo. 

Os palestrantes/ expositores terão 20 minutos para apresentar seu trabalho. 

Avaliação 
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Os trabalhos serão avaliados por o Comitê Acadêmico designado para esse           

fim, o qual terá a competência para aceitar ou não os trabalhos para sua              

exposição e posterior publicação. 

Envío de trabalhos 

Os trabalhos serão enviados para o e-mail:       

encuentromercosur2020@fic.edu.uy dirigido ao Comitê Acadêmico e serão       

recebidos até o día 30 de abril de 2020. A confirmação de recepção será              

enviada. Não serão aceitos aceitos trabalhos enviados fora do prazo.  

O arquivo será nomeado com a modalidade de apresentação , o sobrenome do             

primeiro autor, o eixo temático no qual está se registrando, e o pais de origem               

do autor, como segue: 

Comunicação oral. González. Eixo 3. Uruguai. 

Pôster. González. Eixo 3. Uruguai. 

Serão aceitas propostas em espanhol ou português. 

Data de aceitação de trabalhos 

O parecer do Comitê Acadêmico será enviado ao e-mail dos autores no 30 de              

maio de 2020. 

Divulgação de trabalhos 

As contribuições serão publicadas publicadas em acceso aberto no site web do            

Encontro. Está prevista a realização de uma edição impresa da ata do            

Encontro que incluirá os trabalhos apresentados, posteriormente ao mesmo 
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Organiza 

Instituto de Informação. Facultade de Informação e Comunicação.         

(Universidade da República, Uruguay). 

 

Consultas: encuentromercosur2020@fic.edu.uy 

Mais Informações: https://encuentromercosur2020.fic.edu.uy/ 
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