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RESUMO 
 

Apresenta a pesquisa na universidade como uma das etapas essenciais para a formação de 

sujeitos conscientes de sua função social. Consolida o incentivo à iniciação científica através 

de grupos de pesquisa e a participação em eventos estudantis regionais e nacionais que 

contribuem significativamente na construção do saber e na divulgação da produção do 

conhecimento local de cada Estado. Propõe o Encontro Regional dos Estudantes de 

Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão Documental (EREBD) e o 

Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação 

e Gestão Documental (ENEBD) como instrumentos de incentivo à construção do 

conhecimento através da pesquisa nos cursos de Biblioteconomia, Ciência da Informação e 

Documentação. Busca, no Maranhão, o envolvimento efetivo destes na investigação científica 

através dos discentes, obtendo resultados que serão disseminados principalmente nos eventos 

que são específicos da área. Identifica a participação dos estudantes de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) nos encontros regionais e nacionais no intervalo 

de 2010 a 2013. Utiliza-se como fundamentação teórica dessa comunicação, a pesquisa 

bibliográfica para dos conteúdos aqui abordados e a pesquisa quanti/qualitativa respaldada no 

levantamento de dados dos EREBD e ENEBD realizados no período de três anos. Faz-se 

necessário o estudo dessa temática para que se possa ter uma visão concreta sobre o 

envolvimento dos alunos do curso de Biblioteconomia da UFMA em pesquisa e em eventos 

científicos, influenciando diretamente no fomento de novos conceitos e na formação de 

pesquisadores. 
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ABSTRACT 

 

Presents the research university as one of the key steps in the formation of subjects aware of 

their social function. Consolidates encouraging undergraduate research through research 

groups and student participation in regional and national events that contribute significantly 

in the construction of knowledge and the dissemination of knowledge production location of 

each State. Proposes Regional Meeting of Students of Library , Documentation , Information 

Science and Document Management (EREBD) and National Meeting of Students of Library , 

Documentation , Information Science and Document Management (ENEBD) as tools to 

stimulate the construction of knowledge through research courses in Library Science , 

Information Science and Documentation . Search in Maranhao, the effective involvement of 

these in scientific research through the students, obtaining results that will be disseminated 

mainly in the events that are specific to the area. Identifies the participation of students of 

librarianship, Federal University of Maranhão (UFMA) in regional and national meetings in 

the range from 2010 to 2013. It is used as theoretical basis of this communication, the 

literature search to the content discussed herein and quantitative research / supported in 

qualitative data collection and the EREBD ENEBD realized within three years. It is necessary 

to study this issue so that we can have a concrete vision about the involvement of students of 

librarianship UFMA in research and scientific events, directly influencing the development of 

new concepts and training of researchers. 

 

Keywords: Research at the University. Student meetings. EREBD. ENEDB. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Universidade, como um espaço que se fundamenta pelo ensino, pesquisa e extensão, 

permite aos docentes e discentes se desenvolverem não somente pela teoria, mas também pela 

prática. Na esfera da pesquisa científica, um leque de possibilidades se abre graças às diversas 

manifestações culturais, sociais, políticas que nos deparamos tanto dentro da academia como 

em nossa comunidade.  

Dessa forma, a iniciação científica agrega valores que partem do senso comum e são 

corroborados a partir da cientificidade. Tais fenômenos permitem a construção de novos 

conceitos e a consolidação de outros, fazendo da investigação uma atividade necessária para a 

continuação do fazer científico. O envolvimento de estudantes em pesquisa fortalece sua 

percepção crítica e sua capacidade de romper com o conhecimento que é transferido apenas 

no espaço da sala de aula.  
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Tais questões são estimuladas pela integração de alunos e suas produções em 

encontros de um dado campo do conhecimento e de caráter estudantil, possibilitando não 

somente a elaboração de novos conceitos, mas a comunicação dos mesmos. 

Baseado nessa prática, os encontros de Biblioteconomia, Ciência da Informação, 

Documentação e áreas afins se fundamentam pela necessidade em estabelecer um diálogo 

entre os trabalhos que estão sendo produzidos, sua amplitude de atuação, a relevância social e 

científica e o contato com alunos de outros Estados brasileiros. 

Levando em consideração os argumentos a cima citados o Programa de Educação 

Tutorial – PET do curso de Biblioteconomia da UFMA, sentiu a necessidade de identificar 

qual o nível de participação dos estudantes da referida instituição de ensino superior em 

encontros regionais e nacionais de sua área, através de um levantamento quanti/qualitativo  

que ajudasse a entender a relevância do próprio evento como instrumento de fomento da 

produção e comunicação científica, dos motivos pelos quais os alunos são estimulados a 

comparecer nos eventos e qual o grau de aproveitamento que os estudantes adquirem nos 

encontros, uma vez que a produção e comunicação científica corresponde a uma atividade 

necessária para o amadurecimento dos discentes na graduação e a circulação do conhecimento 

clássico e atual. Tais abordagens foram adquiridas e analisadas no intervalo dos encontros dos 

anos de 2010 a 2013. 

 

2 A CONTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DE BIBLIOTECONOMIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO NA PESQUISA ACADÊMICA 

 

A produção científica no Brasil vem se desenvolvendo nos últimos anos graças ao 

incentivo de órgãos de fomento a pesquisa como a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), entre outros. Tal realidade se reflete na efetiva função 

da própria universidade, que sendo alicerçada na tríade ensino, pesquisa e extensão busca 

formar sujeitos críticos capazes de transformar o meio em que estão inseridos. 

 

Para fomentar a pesquisa científica em universidades e instituições pelo Brasil, 

diversos órgãos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia e secretarias estaduais 

fornecem apoio financeiro para pesquisadores e cientistas brasileiros. Entre as 

fundações de Amparo à Pesquisa estão o Conselho Nacional de Desenvolvimento 



XVII – Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da 

Informação – EREBD 

Abordagens Contemporâneas na Sociedade da Informação: Tecnologia Sociedade e Cultura 

Universidade Federal do Ceará 

Fortaleza – 02 a 08 de Fevereiro de 2014 

 

4 

 

Científico e Tecnológico (CNPq), destinado ao fomento da pesquisa científica e 

tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no País. (PESQUISA 

científica, 2013). 

 

Dessa forma, a pesquisa na universidade corresponde a uma atividade essencial para a 

formação de cidadãos, uma vez que o conhecimento se renova na medida em que são 

corroboradas seus conceitos levando em consideração seu contexto, funcionalidade social e 

intelectual.  

Essa atividade de desenvolver o conhecimento através da investigação proporciona, 

além do desenvolvimento individual do pesquisador, a valorização da área do saber no qual 

este estabelece seu enfoque, pois os resultados encontrados irão agregar valores conceituais 

indispensáveis para a consolidação do campo de estudo abordado. 

Na graduação, os jovens pesquisadores adquirem habilidades necessárias para 

aperfeiçoar suas competências informacionais e profissionais, tornando-os aptos a 

construírem conhecimento. 

Muitos são os incentivos à pesquisa dentro do ambiente das universidades como é o 

caso dos projetos de iniciação científica, seja na participação de grupos de pesquisas com 

professores que fazem das universidades espaços cada vez mais reconhecidos ou pelo 

incentivo dado pelos encontros de estudantes que são promovidos com o intuito de integrar, 

comunicar e socializar conhecimentos produzidos por alunos dos mais diversos Estados 

brasileiros, sendo uma exigência determinada na Lei de diretrizes e Bases da Educação (LDB)  

9394/96 (apud COSTA; ALMEIDA; FREITAS, 2009): 

 

A educação superior tem por finalidade formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação 

no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia e da criação e difusão da cultura e 

promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 

Nessa perspectiva, as universidades consolida sua finalidade de formar cidadãos 

através da busca em compreender o mundo, ação esta que se alicerça na cientificidade 

estabelecida pela construção do conhecimento através da pesquisa, sendo consideradas por 

Ohira (1998) como polos de produção científica cujo reconhecimento ultrapassa as barreiras 

territoriais, os espaços acadêmicos e contribuem em grande parte para socializar os 

conhecimentos produzidos em seus diversos centros. 
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[...] a pesquisa encontra na Universidade, através das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, o ambiente propício para seu desenvolvimento. A produção do 

conhecimento científico está intimamente associada à pesquisa, a qual deve seguir 

princípios metodológicos para que a validade de seus resultados seja assegurada. 

Dos resultados das pesquisas resultam produtos materiais (equipamentos, 

componentes, drogas), tecnologias (meios de produção, técnicas de ensino, técnicas 

de preservação de energia) e textos, esta última considerada a forma preferida pelo 

cientista/pesquisador para se comunicar com os outros cientistas e com pessoas da 

comunidade. (OHIRA, 1998, p. 73). 

 

A pesquisa agrega todos os enfoques propostos no ensino e na extensão, permitindo 

aos iniciantes na investigação científica a possibilidade de manifestar sua autonomia psíquica 

e sua reflexão crítica através de suas produções. Em relação aos encontros estudantis, essa 

prática torna-se cada vez mais frequente, uma vez que o discente tem um espaço para 

disseminar os trabalhos relacionados a um campo do saber. 

Em relação ao curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, a 

participação dos estudantes nos eventos tem sido intensa e em muitos encontros se constitui a 

maior delegação participante. Os encontros regionais e nacionais – EREBD (Encontro 

Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão 

Documental) e ENEBD (Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, 

Documentação, Ciência da Informação e Gestão Documental), respectivamente, são 

instrumentos de incentivo à construção de saberes através da pesquisa, vinculados no curso de 

Biblioteconomia, Ciência da Informação e Documentação.  

O contato efetivo entre estudantes e suas produções em EREBDs e ENEBs fazem dos 

encontros um apoio significativo aos acadêmicos e facilita na preparação desses sujeitos para 

uma atuação significativa no mercado de trabalho. 

 

3 BREVE HISTÓRICO DOS ENCONTROS NACIONAIS E REGIONAIS DE 

BIBLIOTECONOMIA  

 

Nascido da necessidade de ter-se um fórum de debates dos estudantes de 

Biblioteconomia foi realizado em 1965 durante o V Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 

(V CBBD), São Paulo, o I Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia e 

Documentação (I ENEBD) sob a organização das alunas Célia Maria Braga (Pernambuco), 

Selma Guedes Miranda (Bahia), e Maria Angélica R. Quemel (São Paulo). Na oportunidade 



XVII – Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da 

Informação – EREBD 

Abordagens Contemporâneas na Sociedade da Informação: Tecnologia Sociedade e Cultura 

Universidade Federal do Ceará 

Fortaleza – 02 a 08 de Fevereiro de 2014 

 

6 

 

estavam presentes cerca de 50 estudantes de diversas escolas e Maria Angélica R. Quemel foi 

quem relatou o evento cujo tema foi ‘O ensino da biblioteconomia: organização e atuação dos 

cursos (currículos, recursos audiovisuais, formação de professores). 

O cenário brasileiro encontrava-se a mercê da ditadura e sofria forte repressão, o que 

fez com que os estudantes de Biblioteconomia retomassem o evento apenas em 1972, com o 

nome de I Encontro Brasileiro de Estudantes cujo tema foi a ‘Formação Profissional: 

cooperação estudantil; a biblioteca e outros veículos de divulgação; mercado de trabalho’. Só 

então a partir daí que os ENEBDs se firmaram. 

Até o 13º ENEBD (Recife - PE) notava-se a grande falta de experiência que a 

organização tinha em realizar os eventos Lamb (1986) diz que durante o VI ENEBD só um 

trabalho havia sido apresentado, que não foi feita nenhuma ata e que nenhum palestrante 

entregou o trabalho acerca do tema de sua palestra. Com base nessas observações, notou-se 

que era necessário haver uma preparação para organizar os ENEBDs, o que começou a 

ocorrer a partir do 15º ENEBD. 

O ENEBD já vai para a sua 37ª edição, mas desde 1994, não atua mais sozinho como 

fórum. A partir de então, começam a surgir os Encontros Regionais de Biblioteconomia 

(EREBDs), divididos em EREBD Norte/Nordeste, compreendendo os estados do Acre, 

Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia; EREBD Sul, no qual fazem parte 

os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; e o EREBD Sudeste/Centro-Oeste, 

formado pelos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

3.1 Análise da participação dos estudantes de Biblioteconomia nos encontros estudantis 

regionais e nacionais 

 

Os eventos de caráter estudantil se constituem como um ambiente de 

compartilhamento de informações e de busca por mais conhecimentos que agregam maior 

interesse à vida acadêmica dos participantes. Por se tratar de um local de encontro entre 

estudantes, mestres e profissionais, a troca de informações auxilia no desenvolvimento 

acadêmico, social, cultural e por que não dizer político de cada um dos participantes e, além 
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de promover benefícios individuais, os encontros científicos colaboram para o crescimento da 

ciência.  

Encontros como o EREBD e ENEBD são vistos como necessários e importantes para 

que se realize a comunicação da informação atualizada dentro do contexto de determinada 

área de estudo, pois através das palestras, mesas redondas, mini-cursos, apresentação de 

trabalhos, etc, o conhecimento e novas informações são disponibilizadas e repassadas pelos 

participantes no momento em que retornam as suas universidades de origem e compartilham 

com seus colegas e professores, além de facilitar uma melhor relação e trocas entre 

pesquisadores e estudantes.  

A apresentação de trabalhos nos eventos é também de grande interesse dos 

participantes, onde segundo Lacerda et al (2008, p. 133) “os trabalhos apresentados em 

eventos científicos proporcionam outra fonte de informação que também contribui para a 

formação intelectual do estudante permitindo que este tenha acesso, na integra, ao que foi 

apresentado”. Além dos trabalhos apresentados contarem muito para a disseminação do 

conhecimento, um dos principais motivos que levam os estudantes a submeterem trabalhos se 

mostra na busca por pontos obtidos para seleção de pós-graduação e em concursos públicos. 

A publicação de trabalhos nos eventos também ajuda na divulgação e assimilação de 

novos conhecimentos, pois mesmo quem não participou dos eventos pode ter acesso a sua 

literatura por meio dos anais.  

 

A publicação, suporte básico do processo de comunicação da produção científica e 

cultural, transforma-se em forma motriz, na medida em que é recuperada e 

divulgada, impulsionando o desenvolvimento intelectual e realimentando o ciclo de 

geração de conhecimento. (ALVES, 1987, p. 149). 

 

Muitas são as vantagens que advém dos eventos em questão. Entre elas pode-se 

destacar o aperfeiçoamento tanto da prática profissional dos docentes quanto dos métodos 

utilizados pelos discentes para realizar suas pesquisas e para produzir seus trabalhos.  

Além desta, nota-se também a constante busca pelo aperfeiçoamento no perfil dos 

participantes através do processo de julgamento e da avaliação dos trabalhos realizado pelos 

“pares”, o qual promove o aumento da cultura e formação acadêmica dos estudantes, leva a 

uma reflexão sobre o panorama atual da área do conhecimento no momento em que o 

encontro é realizado, possibilita a transmissão mais rápida das novas informações dentro do 

domínio científico a qual pertence o participante. Essas atividades que geralmente ocorrem 
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fora da sala de aula e muitas vezes fora do campus geram bons resultado devido à 

comunicação informal.  

Outro fator preponderante para a participação dos estudantes em eventos é a exigência 

por parte das instituições de nível superior para composição das horas no currículo do 

estudante, o processo que envolve desde a elaboração até a apresentação dos trabalhos em 

eventos garante o crescimento da segurança na ocasião da defesa de trabalhos para obtenção 

de notas e isso inclui a apresentação do próprio Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Um dos requisitos de maior interesse de quem participa de eventos estudantis é a carga 

horária ofertada para inclusão nas atividades acadêmicas complementares de ensino, pesquisa 

e extensão. No curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, 

uma determinada carga horária extracurricular é exigida para que o estudante se forme.  

Outra vantagem que também merece destaque é a divulgação pública do trabalho dos 

graduandos, que muitas vezes se configura no início de uma carreira acadêmica de sucesso. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a construção dessa comunicação utilizou-se inicialmente a pesquisa bibliográfica 

para fundamentação teórica dos conteúdos aqui abordados e a pesquisa quanti/qualitativa 

respaldada no levantamento de dados dos encontros regionais e nacionais -EREBD e 

ENEBD- realizados no intervalo de 2010 a 2013. 

A pesquisa quanti/qualitativa nos permite descrever dados em linguagem matemática 

que após tabulados proporciona uma visão geral do fenômeno. Neste tipo de pesquisa cada 

dado e cada observação pode ser analisada de forma a responder as inquietações do/a 

pesquisador/a, que irá dar qualidade aos dados e observações caracterizando a pesquisa 

qualitativa. 

 

O pesquisador procura diminuir as distâncias entre a teoria e os dados, entre o 

contexto e a ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, a compreensão 

dos fenômenos estudados. As experiências pessoais do pesquisador são importantes 

na análise e compreensão dos fenômenos estudados. (TEIXEIRA, 2008, p. 136). 

  

Foram analisados um total de oito eventos promovidos em diferentes localidades do 

país que será apresentados em 4 tabelas. 
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Buscou-se através das informações encontradas identificar o quantitativo de artigos 

que tiveram sua submissão aprovada, por grupo temático, em seus respectivos eventos; o 

número de discentes envolvidos na elaboração dos trabalhos científicos, bem como um 

comparativo estatístico entre os eventos em relação a frequência dos alunos nas comunicações 

e a relevância de suas produções para o campo da Biblioteconomia e áreas afins, sinalizando, 

em cada grupo temático, as produções que atingiram melhores níveis de construção e 

estrutura textual, baseados em critérios de coerência, coesão, entre outros.  

Para a análise de tais informações foram construídas quatro Tabelas com seus 

respectivos dados referentes a cada encontro contendo as seguintes informações: evento, 

local, ano, área do conhecimento, título dos trabalhos aprovado, quantidade de alunos 

envolvidos nas comunicações e quantidade de alunos envolvidos no evento. Neste resumo 

será apresentada a análise das quatro Tabelas e a ilustração de apenas uma, reunindo os dados 

essenciais para a visualização da proposta deste trabalho. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se através da elaboração e análise dos dados coletados nos anais eletrônicos 

abrigados nos sites dos eventos, em CD e impressos dos oito eventos avaliados nesta 

pesquisa. Adquiridas as informações foram elaboradas as tabelas evidenciando o número 

considerável de conhecimentos e indivíduos que realizam produção científica, que estão 

envolvidos diretamente na pesquisa acadêmica e buscam nos encontros de estudantes 

mecanismos de disseminação de seus trabalhos e resultados alcançados. 

A Tabela 1 apresenta os dados coletados referentes aos encontros realizados nos 

estados da Paraíba e Pará no ano de 2010. Pôde-se concluir que o EREBD- encontro regional- 

envolveu um quantitativo de trabalhos apresentados por 29 discentes totalizando 12 artigos 

aprovados. As produções tiveram maior concentração na temática livre, uma vez que os 

estudantes podem submeter suas produções realizadas nas diversas áreas que envolvem a 

Biblioteconomia e ciências afins, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Demonstrativo do quantitativo referente à participação dos discentes de 

Biblioteconomia da UFMA em eventos estudantis, regionais do ano de 2010.  
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Fontes: http://www.erebdpa2010.blogspot.com.br/ ; http://blogdaeci.wordpress.com/2010/07/27/xxxiii-enebd-

anais/. 

 

Em relação ao encontro nacional- ENEBD- realizado no estado do Pará, percebeu-se 

uma pequena queda em relação aos artigos aprovados nas modalidades oral e pôster, 

totalizando 11 trabalhos apresentados e a participação de 39 alunos dos mais variados 

períodos, caracterizando um maior intercâmbio entre os alunos do curso de Biblioteconomia 

da UFMA e a integração destes no fomento a pesquisa e divulgação do conhecimento, 

cumprindo com o objetivo da universidade de formação fundamentada na tríade ensino, 

pesquisa e extensão. 

Os dados da Tabela 2 observou-se uma redução no número de trabalhos apresentados 

em encontros no ano de 2011. O Encontro Nacional sofreu uma queda de 88,24% em relação 

ao Encontro Regional, como aponta a Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Demonstrativo do quantitativo referente à participação dos discentes de 

Biblioteconomia da UFMA em eventos estudantis, regionais do ano de 2011.  
Fontes: http://erebdnne2011.blogspot.com.br/ ; http://enebd2011.jimdo.com/anais/. 

ANO/ 

EVENTO 

QUANT. 

DE 

TRABA-

LHOS 

APRESEN

-TADOS 

 

 

 

GTS 

 

QUANT. DE 

TRABALHOS 

MARANHENSES 

APROVADOS 

TOTAL 

DE 

ALUNOS 

ENVOL-

VIDOS 

EREBD 

2010 

(Pará) 

11 GT - Cultura E Memória No Ciberespaço; 1 36 

GT -Desenvolvimento De Políticas Institucionais Para 

Conservação  

E Preservação Documental 

1 

GT -Evolução Dos Suportes Informacionais 1 

GT -Atuação Das Instituições Geradoras De 

Conhecimento Na 

 Preservação E Memória Da Sociedade 

3 

GT -Origem, Tradição E Memória 2 

GT -Biblioteconomia E Identidade 3 

ENEBD 

2010 

(Paraíb

a) 

12 GT Biblioteconomia, Tecnologia e Redes Sociais 1    

29 GT  Memória e Patrimônio 2 

GT – Práticas de informação e de leitura associadas às 

ferramentas da web 

5 

GT Temática Livre 8 

http://www.erebdpa2010.blogspot.com.br/
http://blogdaeci.wordpress.com/2010/07/27/xxxiii-enebd-anais/
http://blogdaeci.wordpress.com/2010/07/27/xxxiii-enebd-anais/
http://erebdnne2011.blogspot.com.br/
http://enebd2011.jimdo.com/anais/
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Observamos que a temática mais abordada nos eventos no ano de 2011 totalizaram 

21%, refere-se à Tecnologia e suas áreas afins. As temáticas abordando o Papel social, 

Memória da Biblioteconomia somaram 16% cada uma. Com a estimativa mais baixa se 

encontram os trabalhos que refletem Políticas, Produção Científica e Bibliotecas, cada uma 

com 5% de acordo com os dados apurados. 

Analisa-se que a Tabela 3 apresentou um total de 53 alunos do curso de 

Biblioteconomia da UFMA. O encontro regional - EREBD/Cariri – 2012, contou com 26 

artigos aprovados, sendo a sua maioria de temática livre, seguido pelo GT 05 com seis artigos 

aprovados (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Demonstrativo do quantitativo referente à participação dos discentes de 

Biblioteconomia da UFMA em eventos estudantis, regionais do ano de 2012. 

Fontes: http://erebdcariri.blogspot.com.br/2011/ ; http://enebd2012.wordpress.com/. 

 

ANO/ 

EVENTO 

QUANT. DE 

TRABA-

LHOS 

APRESEN-

TADOS 

 

 

 

GTS 

 

QUANT. DE 

TRABALHOS 

MARANHENSES 

APROVADOS 

TOTAL DE 

ALUNOS 

ENVOL-

VIDOS 

 

EREBD 

2011 

(Maranhão) 

17 

 

 

 

 

 

 

GT1 – História e memória da Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

 

2 

 

 

 

 

 

 

30 

GT2 – Mercado de trabalho e organização social e 

política do profissional  

da informação 

3 

GT3 – Representação da informação 2 

. GT4 – tecnologias e redes de informação 3 

GT5 – Cultura e direito a informação 4 

GT6 – Gestão da informação e do conhecimento nas 

organizações 

1 

GT7 – Tema livre 2 

ENEBD 

2011 

(Manaus) 

02 GT1 Os Desafios da Inclusão Informacional no Século 

XXI 

1 03 

GT4 – Tema Livre 1 

http://erebdcariri.blogspot.com.br/2011/
http://enebd2012.wordpress.com/
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Por fim, a Tabela 4 referente ao ENEBD realizado em Recife-PE no ano de 2013 que 

envolveu um quantitativo de 73 trabalhos de diversas regiões do Brasil, apenas cinco eram de 

autores maranhenses, sendo distribuídos em três grupos de trabalho da seguinte forma: o GT1 

(Estudos Epistemológicos da Ciência da Informação) teve um trabalho aprovado do 

Maranhão, mostrando pouco interesse nesta linha de pesquisa.  

No GT2 (Sociedade da Informação), apresentou três trabalhos de autores 

maranhenses.  Já no GT3, (Informação e Inovação), houve 21 trabalhos apresentados um era 

de autor maranhense, destacando que a participação de autores maranhenses não representa 

nem 1% do total de trabalhos apresentados dentro dessa temática. Cabe ressaltar que no GT4, 

(Formação Acadêmica e Representatividade), não houve trabalhos aprovados. As 

informações a cima citadas poderão ser mais bem apreciadas na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Demonstrativo do quantitativo referente à participação dos discentes de 

Biblioteconomia da UFMA em eventos estudantis, regionais do ano de 2013. 

ANO/ 

EVENTO 

QUANT. 

DE 

TRABA-

LHOS 

APRESEN-

TADOS 

 

 

 

GTS 

 

QUANT. DE 

TRABALHOS 

MARANHENSES 

APROVADOS 

TOTAL DE 

ALUNOS 

ENVOL-

VIDOS 

 

 

EREBD 

2012 

(Cariri) 

 

 

26 

GT – Livre 11  

53 
GT  02 3 

GT 03 4 

GT 04 2 

GT 05 6 

GT1  Aspectos constituintes da ciência da informação no 

Brasil 

1 

ENEBD 

2012  

( Belo 

Horizonte) 

05 GT 2  Dimensões acadêmicas 1 15 

GT 3 –  O profissional da informação 1 

GT 4 - O campo prático dos profissionais da informação 1 

GT 5 – Abordagem contemporânea 1 

ANO/ 

EVENTO 

QUANT. 

DE 

TRABA-

LHOS 

APRESEN-

TADOS 

 

 

 

GTS 

 

QUANT. DE 

TRABALHOS 

MARANHENSES 

APROVADOS 

TOTAL DE 

ALUNOS 

ENVOL-

VIDOS 

EREBD 

2013 

(Salvador) 

5 GT – Mediação da Informação em Ambientes Virtuais: 

Políticas e Tecnologias 

1 19 

GT – A prática profissional na transferência, uso e 

produção da informação e  

seus impactos na sociedade. 

1 

GT  – Livre 3 

ENEBD 

2013 

(Recife) 

5 GT-1 Estudos epistemológicos da Ciência da Informação 1  16 

  

GT-2 Sociedade da Informação 3 

GT-3 Informação e Inovação 1 

GT-4 Formação acadêmica e representatividade xxxxxxxxxxxxx 

file:///E:/UMAHIST.pdf
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Fonte: Anais dos encontros Encontro Regional e Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, 

Ciência e Gestão da Informação 2013 – CD. 

 

6 CONCLUSÃO 

Os encontros regionais e nacionais correspondem a um instrumento indispensável no 

fomento da produção científica dos discentes do curso de Biblioteconomia da UFMA, uma 

vez que possibilitam o intercâmbio de conteúdos produzidos na universidade de cada região e 

estimula o interesse a desenvolver pesquisa e formar futuros pesquisadores que irão contribuir 

na expansão e atualização informacional das áreas do conhecimento a serem trabalhadas em 

cada investigação proposta para compor trabalhos científicos. 

Observa-se que os encontros de estudantes de Biblioteconomia se constituem espaços 

bastante demandados para a promoção e troca de conhecimentos entre os alunos. Observa-se,  

também, que a proximidade dos locais dos eventos pode ser um fator de influência à grande 

participação dos alunos nos encontros do Pará/PA e Cariri/CE, por exemplo. 

O estudo evidenciou também um maior interesse pela temática Livre que permite a 

submissão de trabalhos em qualquer área do conhecimento que esteja relacionada à 

Biblioteconomia, Ciência da informação, Documentação e Gestão da Informação, como 

demonstra o quantitativo dos eventos realizados em 2010 na Paraíba, 2011 em Manaus, em 

2012 no Cariri e no ano de 2013 em Salvador, totalizando neste intervalo 23 artigos 

aprovados. O fato de esta temática ser inserida na maioria dos encontros permite que este 

tenha maior aproveitamento em nível de participação dos discentes e trabalhos aprovados 

como aponta a tabela a cima citada.  

A pesquisa permite também identificar que os encontros regionais reúnem um maior 

número de estudantes se comparado aos encontros nacionais. No período de 2010 a 2013 o 

estatístico de alunos que participaram e tiveram seus trabalhos aprovados no EREBD 

representa um total de 135 discentes, enquanto no ENEBD obteve a integração de apenas 63 

estudantes maranhenses de Biblioteconomia da UFMA. 
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