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RESUMO 

 

O presente artigo discute sobre Encontros Científicos, a importância deles dentro do processo 

de Comunicação Científica, principalmente, na área de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação. Partindo de uma conceituação geral, Eventos Científicos explanam 

essencialmente a natureza, as características e os tipos de áreas cientificas, assim como as 

relações de poder que se apresentam nelas. A partir daí, há um afunilamento para o Encontro 

Científico propriamente dito, assunto principal a ser abordado, focando principalmente no 

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

Informação, (Erebd). Este artigo dialoga com tais enfoques, além de esmiuçar como se dá a 

organização do Erebd, por meio de  entrevista com a presidente do Comitê Organizador (CO) 

do XXI Erebd 2018, e menciona no texto o produto final desses encontros – os Anais. 

 

Palavras-chave: 1. Evento científico 2. Biblioteconomia 3. Comunicação Científica 4. XXI 

Erebd 2018  5. Disseminação da Informação.  

 

ABSTRACT 

 

This article discusses about Scientific Meetings, the importance of them within the process of 

Scientific Communication, mainly in the area of Library Science and Information Science. 

Starting from a general conceptualization, Scientific Events essentially explain the nature, the 

characteristics and the types of scientific areas, as well as the relations of power that appear 

in them. From then on, there is a bottleneck to the Scientific Meeting itself, the main subject 
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to be addressed, focusing mainly on the Regional Meeting of Students of Library Science, 

Documentation, Science and Information Management, (Erebd).This article discusses these 

approaches, as well as discussing the organization of Erebd through an interview with the 

president of the Organizing Committee (OC) of the XXI Erebd 2018, and mentions in the text 

the final product of these meetings - the Annals. 

 

Keywords: 1. Scientific Event. 2. Librarianship. 3. Scientific Communication 4. XXI 

EREBD 2018  5. Dissemination of Information.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Contextualizar o conceito de comunicação científica e suas transformações históricas, 

salientando a influência nos caminhos da humanidade desde o século XV até a 

contemporaneidade, é uma das premissas desta pesquisa – que não se delimita apenas na 

comunicação científica em si, mas também nos canais onde ela é transmitida e os processos 

que a envolvem.  

Assim sendo, passa-se a explorar os tipos de eventos existentes – com suas 

características principais de execução e como eles se organizam dentro dessa estrutura – até 

chegar ao entendimento da maneira que eles interagem com a Biblioteconomia e seus 

importantes eventos científicos. É preciso estudar a Comunicação Científica e os Encontros 

Científicos na área de Biblioteconomia, delimitando as características inerentes a esses 

procedimentos e a importância para a área e suas relações com os produtores desses eventos. 

 O objetivo desta discussão é fornecer um traçado histórico da Comunicação 

Científica gerada nos Encontros Científicos, destacando a importância e o funcionamento dos 

eventos de estudantes para facilitar o entendimento a novos estudantes de Biblioteconomia, 

que ainda não estejam cientes destes eventos, e a pesquisadores em geral que buscam se 

aprofundar neste tema.  

 Desse modo, busca-se trazer uma análise dos encontros que acontecem na área de 

Biblioteconomia, tanto na parte profissional quanto na estudantil, com enfoque histórico no 

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

Informação, (Erebd) e nos produtos destes eventos: os Anais.  

 

2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, DE INTERCÂMBIO E DIVULGAÇÃO DO  

CONHECIMENTO 
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Comunicação científica é um termo genérico e refere-se à intercomunicação entre 

cientistas sobre objetos de pesquisa de uma área congênere. Ela é um processo clássico de 

comunicação – dispondo de um contexto, de uma mensagem, de um emissor/receptor, um 

canal e um código. Meadows (1999) enfatiza que sem comunicação a ciência não é 

exequível. 

A natureza atual da ciência é multidisciplinar e leva cientistas de todo o mundo a 

desenvolverem redes de comunicação do tipo formal e informal, com o intuito de 

trocar informações e possibilitar o progressivo desenvolvimento da investigação 

científica. Como efeito dessa prática de comunicação científica, novos 

conhecimentos são gerados, criando possibilidades para que ocorra a inovação nos 

processos de produção e no desenvolvimento de serviços e produtos. (SALCEDO, 

2011, p.38) 

  

Zamboni (2001) (apud SALCEDO, 2011, p. 39) nesse sentido, as publicações e as 

reuniões são instrumentos fundamentais para mediar às relações que se efetuam no 

seio da irmandade científica. Ambos constituem fóruns privilegiados para anunciar 

resultados, receber contribuições, ouvir críticas, submeter a julgamentos, enfim, dar 

continuidade ao processo evolutivo do conhecimento. 

 

A partir do invento de Gutenberg, o conhecimento, que até então estava restrito a um 

paradigma custodial, ascende às mãos do público mais amplo. De acordo com Vickery 

(2000), após a Segunda Guerra Mundial e o chamado fenômeno de explosão da informação, a 

informação como fonte de estudo e ensino ganha proeminência nas esferas sociais e políticas, 

tendo forte impacto no desenvolvimento do homem, através dos meios de comunicação. Com 

eles, viabilizaram-se a transferência de informação e difusão de novas ideias responsáveis por 

um avanço social, que é a pedra fundamental da chamada Sociedade da Informação ou 

Sociedade do Conhecimento. 

 Ainda no século XX, ocorre um impulso sem precedente no que diz respeito ao 

desenvolvimento tecnológico e ao conhecimento: um cenário pós-guerra suscita o fenômeno 

da explosão informacional e, por conseguinte, a ciência se desenvolve, bem como a produção 

de conhecimento, que também refletiu no crescimento da literatura científica. O 

desenvolvimento tecnológico transformou o modo de se pensar comunicação de informações, 

principalmente após a segunda metade do século XX, quando as redes – sobretudo a Internet 

– abrem um leque de possibilidades jamais vistas ou imaginadas que viabilizam, de maneira 

rápida e eficiente, as diversas conexões entre pesquisadores e público. 

A comunicação científica é parte imprescindível do avanço científico, em qualquer 

que seja a área de estudo. Para Schweitzer, Rodrigues e Rados (2011), o processo de 
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comunicação científica pode ser pormenorizado pelos seguintes estágios: investigação, 

análise, documentação, comunicação, produção, registro e disseminação da informação. 

Nesse cenário, os Encontros Científicos se encontram exatamente na etapa de 

comunicação da informação. Neles, os esboços de uma pesquisa são submetidos e, mais 

tarde, disseminados por meio de periódicos – sejam eletrônicos ou impressos. A origem da 

Comunicação Científica – e os encontros entre cientistas estão inseridos aqui – deu-se através 

da necessidade de intercâmbio e divulgação do conhecimento acumulado. As primeiras 

propostas de ligação entre os pares ocorreram durante o século XII, quando se conceberam as 

sociedades científicas. É importante ressaltar que tais encontros, inicialmente, eram voltados 

para as áreas de Botânica e afins. 

 Estabelecendo que os Encontros Científicos se caracterizam como um dos segmentos 

importantes da Comunicação Científica, é preciso destacar que, apesar de ainda ser um 

evento para os pares, com o passar dos tempos, tornaram-se mais acessíveis e incluem 

também estudantes, não só profissionais.  

 

2.1 NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DOS EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

Os vários tipos de eventos científicos são instrumentos diversificados de disseminação 

do conhecimento, porque permitem múltiplas manifestações de comunicação (SILVEIRA, 

BUFREM, CAREGNATO, 2014, p.204) Geralmente, os participantes dos eventos científicos 

fazem uso deles como um recurso de comunicação informal, baseado no compartilhamento 

de informações em um tema específico para um grupo social particular, segundo Meadows 

(1999) e Targino (2000). Dessa maneira, a lógica da comunicação científica é a da 

manutenção e da perpetuação do status quo da atividade científica.  

Ziman (1979) elabora uma concepção de ciência construída em torno da capacidade 

de ela comunicar seus resultados no seu interior (entre os cientistas) e no seu entorno (com a 

sociedade), enfatizando o seu caráter cooperativo e social na máxima “ciência é 

conhecimento público”. 

Nesse sentido, as relações de poder irão se manifestar, conforme Thompson (1990) 

(apud SILVEIRA, BUFREM, CAREGNATO, 2014, p.204),em seu trabalho de interpretação 

dos processos sociais, situados no campo da Teoria Social Crítica, a partir “das formas 

simbólicas que permeiam o mundo social”, tais como os eventos científicos.  
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2.2 EVENTOS CIENTÍFICOS E SUAS RELAÇÕES POLÍTICO – PESSOAIS 

 

 O universo da atividade científica acompanha a lógica da reprodução social vista em 

outros contextos. De acordo com a tese de Goffman (2005) o mundo social é como um 

mundo do teatro, onde as pessoas estão em constante representação, atuando em seus 

diferentes papéis e posições sociais. Essa representação pode ser observada através dos 

gestos, da fala, roupas e acessórios, das impressões e das deduções que emitimos mesmo 

involuntariamente, em qualquer lugar que estejamos, mas principalmente quando em grupos. 

 Essa representação é motivada pelas aspirações dos indivíduos, permitindo-lhes 

"incorporar" papéis distintos para tornar sua vida cotidiana um espetáculo. Essa ênfase 

proposta por Bourdieu (apud SILVEIRA, BUFREM e CAREGNATO, 2015, p.205) salienta 

que, na medida em que práticas sociais manifestam relações de poder, é importante 

compreender suas consequências sobre a economia das trocas simbólicas. Queiroz e Resende 

(2017) citam, a partir dos pensamentos de Max Weber, que o poder é toda oportunidade, seja 

ela qual for, de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a relutância de 

outras pessoas.  

         Desse modo, os eventos científicos são produtos de mercado inseridos em um processo 

de reprodução cultural e potencializam-se enquanto elementos moderadores na produção, 

revisão e melhoria do conhecimento. A reflexão sobre a natureza e as principais 

características dos eventos científicos é importante para destacar as questões científicas e os 

desequilíbrios do poder entre os pesquisadores, quando da realização de práticas sociais em 

ciência, através de manifestações de ideologias entre quem se acha no topo e quem está 

definido como na base do sistema de comunicação acadêmico. 

 

3 ENCONTRO CIENTÍFICO EM BIBLIOTECONOMIA 

 

Como já mencionado no presente artigo, encontros científicos estão inseridos nos 

canais informais da comunicação científica, como fontes de informação para comunicação 

mais coloquial entre os pares e os estudantes de determinadas áreas do conhecimento a fim de 

divulgar e debater sobre as teses apresentadas. 
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 Na área de Ciência da Informação e de Biblioteconomia, existem alguns encontros 

científicos, entre eles estão: o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 

(Enancib), o Encontro Nacional  dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência 

e Gestão da Informação (Enebd) e o Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, 

Documentação, Ciência e Gestão da Informação (Erebd). Estes dois últimos destinados 

especificamente para estudantes e o primeiro para profissionais da área. O que mais obtém 

participação de estudantes é o Erebd. Ele possui dois nichos: o do Sudeste, Centro-Oeste e 

Sul (SE/CO/SUL) e o do Norte, Nordeste (N/NE). Este estudo se atém apenas ao Encontro 

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

do Norte, Nordeste (Erebed N/NE).  

O Erebd N/NE teve sua primeira edição em 1991 com o propósito de debater, divulgar 

e coletivizar as produções acadêmicas dos estudantes da área de Biblioteconomia e 

Documentação. É um evento de cunho técnico-científico e social que tem contribuído de 

forma significativa para a integração entre os discentes dessas áreas da Ciência da 

Informação em importantes discussões acerca da temática, bem como experiências que visam 

o desenvolvimento de profissionais da informação.  

Essa primeira edição do Erebd N/NE foi realizada em São Luís, no estado do 

Maranhão, em 1991, com atividades que se deram, principalmente, no Centro Histórico da 

cidade. No ano de 2011, o Erebd N/NE completou 20 anos e teve uma edição comemorativa 

sediada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), na cidade de Belém do Pará. Nesta 

época, houve a preocupação pelo tema “Informação para gestão e responsabilidade 

socioambiental”, que chegou a ser discutido por, aproximadamente, 500 participantes e foi 

organizado por estudantes da Faculdade de Biblioteconomia (Fabib) do Pará. Outra edição 

das mais importantes do Erebd N/NE foi a 16º, que se deu na Bahia e foi organizada pelos 

estudantes de Biblioteconomia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Este foi o 

primeiro Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação,Ciência e 

Gestão da Informação no estado e trouxe como tema “Mediação da Informação: práticas e 

desafios”. Em 2016, o Erebd N/NE foi sediado pela Universidade Federal da Paraíba e, no 

ano de 2018, é a vez da cidade do Recife ser sede do evento, que abordará o tema 

“Interdisciplinaridade nos estudos informacionais: Academia, Mercado e Cultura”.  

A partir do histórico do Erebd N/NE, percebe-se que o evento científico Encontros 

Regionais de estudantes possui grande proporção em termos de participantes e de duração, 
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sendo geralmente cinco dias. E é a partir do Erebd N/NE que explanaremos sobre a 

relevância desse tipo de evento. Como todo evento científico de grande proporção, os 

Encontros Regionais de estudantes têm sua programação iniciada muito antes dos dias que 

realmente estão agendados para o evento. O local que sediará o encontro já é escolhido no 

encerramento do seu anterior. Delegações, do local que pretende sediar o próximo encontro, 

apresentam seu tema – que em sua maioria tem relação com o contexto social do lugar –, um 

exemplo foi o tema do XX Erebd N/NE: realizado no Pará, ressaltou a “Informação para 

gestão e responsabilidade socioambiental”. Após apresentar seu tema e as condições 

favoráveis do local, este é escolhido através de uma votação com todos os presentes. 

          

4 METODOLOGIA 

 

Além de descrever alguns conceitos, tipologias e definições dos termos Comunicação 

Científica e Encontro Científico, busca-se fazer uma relação entre a relevância da 

participação em eventos como Encontros Regionais de estudantes e quais são os aspectos 

envolvidos na comunicação científica do ponto de vista das perspectivas sociais e 

acadêmicas. Para ter um relato mais fiel sobre o evento Erebd N/NE, faz-se uso de entrevistas 

com dois dos membros da Comissão ou Comitê Organizador (CO), do XXI Erebd 2018, e a 

presidente desta Comissão, Isis Trindade.  

Investiga-se, pelo método da dedução, que, realmente, a organização de um evento 

como o Erebd N/NE é muito complexa e envolve inúmeras variáveis. Historicamente, o 

evento é muito bem recebido pela comunidade acadêmica, uma vez que a demanda dos 

encontros realizados anteriormente foi constante e houve inúmeras participações dos 

estudantes das áreas de Biblioteconomia e Documentação em Erebd’s nas mais distintas 

localidades do Norte e Nordeste. No entanto, a questão financeira e a infraestrutura são as 

mais desafiadoras, fato relatado pela entrevistada Isis Trindade, da Comissão de Organização 

do Erebd 2018. Ainda sobre financiamento, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior (Capes) desempenham papel de suma importância para o fomento da produção 

acadêmica, mas possuem processos muito burocráticos, com a necessidade de criação e 

apresentação de uma estrutura complexa de projeto, para que se tenha acesso aos 

financiamentos proporcionados por essas agências de fomento de pesquisas científicas. 
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5 OS ANAIS:  PRODUTO DOS ENCONTROS CIENTÍFICOS  

 

 Os encontros científicos são ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia disponível, 

uma das mais importantes formas de se comunicar os estudos científicos da área e a literatura 

produzida por tais encontros também faz parte intrínseca da experiência fornecida por 

eventos acadêmicos. Esses documentos são conhecidos como “literatura cinzenta” e vistos 

como uma forma adicional de publicação, buscando atualizar – inclusive as pessoas que não 

fazem parte do meio acadêmico – sobre as inovações de certo campo do conhecimento. 

 
O termo grey literature ou literatura cinzenta se consolidou em 1978 em uma 

reunião organizada pela British Library Lending Division (BLLD), conhecida como 

Seminário de York em que bibliotecários britânicos discutiram os problemas 

relativos à aquisição, controle bibliográfico e acesso de uma ampla categoria de 

documentos objetos do seminário e que passaram a ser identificados pela 

denominação de literatura cinzenta. O que caracteriza fundamentalmente os 

documentos designados por literatura cinzenta é o fato de que em sua origem de 

elaboração tais documentos não se destinam à comercialização. A não 

disponibilidade dessas fontes a esquemas comerciais de publicação é reforçada na 

definição revista e consolidada pela Third Conference on Grey Literature, 

organizada pela Grey Literature Network Service (GreyNet) (GOMES; 

MENDONÇA; SOUZA, 2000, p. 98-99). 

 

Desde então, o termo “literatura cinzenta” vem sendo muito usado na literacia das 

áreas de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. Os tipos de documentos 

que compõem a “literatura cinza” podem ser: Relatórios técnicos e de pesquisa, Publicações 

governamentais, Traduções avulsas, Prepints, Teses, Dissertações, Anais de encontros 

científicos. Por serem documentos de grande importância para o crescimento científico da 

área, desde meados do século XX que os profissionais bibliotecários são aconselhados a 

prestar atenção especial a esse tipo de material, principalmente no que diz respeito à 

incorporação ao acervo acadêmico das bibliotecas. Para os propósitos deste artigo, há 

aprofundamento apenas nos Anais de encontros científicos. 

          Os Anais de eventos são uma coletânea transcrita de todas as submissões e discussões 

ocorridas em determinados encontros, tornando-se uma das mais respeitadas formas de se 

publicar resumos e trabalhos exteriorizados em Congressos, Conferências, Encontros e outros 

Eventos Científicos. Eles podem ser publicados de duas formas: por intermédio das entidades 

organizadoras – com tiragens pequenas e restritas aos inscritos no evento – ou por meio de 

editoras comerciais profissionais – tiragens maiores que possibilitam uma maior difusão de 
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determinado encontro. É válido salientar que, no Brasil, a impressão e distribuição de Anais 

por editoras comerciais não ocorre com frequência.  

         Atualmente, os Anais são encontrados como maior facilidade em meios eletrônicos e 

digitais, principalmente devido à agilidade que esses suportes proporcionam para esse tipo de 

publicação. Assim, a etapa de editoração é eliminada, já que o material digitado é o original 

enviado pelo próprio autor, e a padronização dos Anais nos suportes eletrônicos e digitais 

acabam sendo apenas de responsabilidade da comissão organizadora do encontro. 

 

5.1 ENTREVISTA COM ISIS TRINDADE 

 

Com o fim de obter informações acerca da infraestrutura do XXI Erebd 2018 

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

Informação), a ser realizado no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), fez-se uma entrevista com a presidente do Comitê 

Organizador, Isis Trindade, detalhando o funcionamento da comissão e as relações com a 

universidade. A seguir, há a descrição dessa entrevista realizada em Recife, 04 setembro de  

2017.: 

Entrevistador – O que você pode dizer sobre a infraestrutura do evento, problemas, apoio da 

universidade e organização geral? 

Entrevistada – Sobre a infraestrutura é um pouco complicado, a gente divide o evento em 

comissões, tem a comissão de comunicação, secretaria financeira, infraestrutura é a que mais 

enfrenta problemas porque ela cuida de tudo, do alojamento, da questão de acomodação, 

alimentação, solicitações, ofícios, por exemplo, agora fizemos a do alojamento e 

conseguimos o NAE [Núcleo de Apoio a Eventos],conseguimos um alojamento bem bacana, 

é um lugar específico para acomodar pessoas que vem para eventos que acontecem na 

universidade, o RU [Restaurante Universitário], nós não conseguimos, temos que planejar 

dentro do espaço que nós temos, se seria o mais viável  fazer aqui as refeições ou conseguir 

pronta e o quanto isso vai custar, a cada passo dado gera outros problemas a serem resolvidos 

é a parte mais delicada porque é a infraestrutura  que vai da suporte para todo evento, a 

científica cuida das palestras,mesas redondas,apresentações de trabalho e as avaliações, o 

problema da científica é praticamente conseguir os professores e que eles tragam o pessoal 

adequado para temática  que se prontifiquem a fazer as correções.  
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Mas é um âmbito muito menor uma coisa muito mais relacional, a infraestrutura não a gente 

tem muitas coisas para resolver, meu papel de membro da comissão geral é de fazer ofícios, 

informar os lugares que pretendemos ir visitar, sendo possível eu vou junto, muitas vezes os 

membros fazem isso sozinhos. O alojamento não é CAC [Centro de Artes e Comunicação] 

centro onde as atividades vão acontecer, então como essas pessoas vão sair do alojamento e 

chegar até o CAC [Centro de Artes e Comunicação], onde as refeições vão ser servidas, já 

que não conseguimos o RU [Restaurante Universitário]? Então é interessante que as refeições 

sejam disponibilizadas no alojamento, o café da manhã é tranquilo, eles já vão estar lá 

amanhecer e vão tomar o café da manhã aí existem atividades de manhã, a infraestrutura tem 

que pensar em como deslocar essas pessoas e leva-los até o CAC [Centro de Artes e 

Comunicação], o almoço se for servido no alojamento temos que retornar com essas pessoas 

até lá a tarde e no final a noite, retornar para o alojamento novamente tudo isso são coisas que 

conforme a gente vai conseguindo e o evento vai tomando corpo,  vão surgindo essas coisas 

que até então não eram um problema  e que precisamos resolver, a infraestrutura é com 

certeza a parte mais difícil de juntar e suprir essas questões como alimentação, acomodação, 

locomoção, limpeza e segurança.O Núcleo de Apoio a Eventos em relação ao CAC [Centro 

de Artes e Comunicação], se torna perigoso, por ser  próximo a um terreno baldio. Por outro 

lado, além disso, estaremos no período de férias e por isso a movimentação será menor, ainda 

temos que verificar a disponibilização de ônibus para melhorar a segurança nos dias em que o 

evento estará acontecendo, devido ao período de férias e pouco movimentado, esses são os 

entraves, desde grandes coisas até questões menores como ter pessoal suficiente, precisamos 

de pessoas que coordenam a movimentação durante o evento então as pessoas que chegam 

tem pessoas que chegam no meio do evento , nem toda delegação vem no primeiro dia ou 

professores em um dia específico então eles não vão saber onde é o banheiro ou alojamento 

nossa preocupação é ter no dia pessoal de infraestrutura para auxiliar na locomoção Nos 

lugares onde temos que ter pessoal de infraestrutura para coordenação de sala, verificar os 

equipamentos e disponibilidade. 

A estrutura do evento não depende somente dos membros envolvidos, mas também a própria 

estrutura da universidade que o recebe se adaptando a ela como a própria entrevistada diz a 

Universidade Federal de Pernambuco dispõe do NAE [Núcleo de Apoio a Eventos] e das 

próprias salas e auditórios do centro, porém a própria disposição desses elementos interferem 
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no evento, o deslocamento de pessoas e a estrutura do local moldam a programação de forma 

indutiva. 

Entrevistador – Gostaria de saber se vocês recebem algum tipo de norma ou de exigências a 

cumprir se existe algum órgão responsável por isso. 

Entrevistada – Não, os encontros de estudantes funcionam assim: existe o encontro nacional 

e o regional, divididos nos blocos regionais Norte e Nordeste e Sul, Sudeste e Centro-oeste, 

atualmente o encontro regional norte nordeste não possui um estatuto a duas edições atrás que 

as pessoas vêm tentando fazer isso, quando o evento acontece na plenária final o último 

momento desses eventos que é onde os estudantes que participaram e os estudantes da 

universidade que recebeu e se responsabilizaram pelo evento vão discutir os prós e os contras 

desse evento e vai ser decidida a próxima sede nesta plenária também acontece à chamada 

executiva regional no caso de Biblioteconomia a chamada e EREBD [Encontro de Estudantes 

de Biblioteconomia,Documentação e Gestão da Informação] que é a executiva do Encontro 

Regional dos Estudantes de Biblioteconomia,Documentação e Gestão da Informação e etc... 

Os membros que compõem a ExEREBD N/NE [Executiva Regional dos Estudantes de 

Biblioteconomia, Documentação e Gestão da Informação da Região Norte e Nordeste] desde 

2016 tentam redigir um estatuto a partir do estatuto da nacional que essa sim sempre tem um 

estatuto e sempre tem uma executiva que é a ExENEBD [Executiva Nacional dos Estudantes 

de Biblioteconomia,Documentação e Gestão da Informação] a executiva do encontro 

nacional e procurar fazer um estatuto espelhado ao da nacional do último estatuto ao 

penúltimo regional que foi na Paraíba não se teve êxito na construção desse estatuto no 

último encontro que foi no Pará existiu uma movimentação também pra fazer esse estatuto 

então aguardamos ver se esse estatuto sai  agora o evento já acontece a vários anos e não só 

em relação a Biblioteconomia mas também ao curso de gestão da informação e 

documentação  outros cursos também seguem o mesmo formato deve sempre durar uma 

semana, acontecer  no período de férias, as férias de janeiro para os regionais e a de julho 

para os nacionais deve ter a segunda e terça e a quarta ser um dia livre para as pessoas 

conhecerem o local onde elas estão porque também  tem uma função (...) permite aos 

estudantes é uma forma mais em conta para os estudantes conhecerem outros lugares do país 

 mesmo que seja através da universidade e do curso enfim,  outros cursos também tem esse 

mesmo formato então o formato já é seguido como uma forma de tradição  e sempre é feito 

daquela maneira e aquele aluno  que sempre vai aos encontros ele já tem na  cabeça que ele 
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vai ter  a quarta feira-livre que abertura vai ser na segunda  que a delegação chega no 

domingo se aloja no domingo  e as atividades começam a partir da segunda e na quarta o dia 

é livre que na sexta a noite terá a plenária final que sábado é o dia de dispersão para suas 

delegações poderem retornar então existe aí uma organização implícita que já faz a nível 

nacional onde já existe um estatuto o que não impede que o evento de 2018 crie um 

regulamento para a vigésima primeira edição do encontro regional norte nordeste esse 

regulamento vai servir pra nortear especificamente nessa edição não ferindo nada que já 

venha aí no formato que as pessoas já estão acostumadas a fazer o evento é pra gente ter uma 

melhor noção de como vai trabalhar, é possível que venha a sair o estatuto da regional se 

conseguirem efetivar o estatuto da regional e podemos ver o que está batendo e 

provavelmente vai bater porque á é uma coisa fechada. 

Entrevistador – Em relação a financiamento como funciona o patrocínio e apoio da 

universidade? 

Entrevistada – Já houve tempos melhores, temos apoio da universidade no sentido que ela 

cede os espaços, por exemplo, agora conseguimos o alojamento que é um alojamento assim 

sem precedentes é um alojamento muito bom onde temos a estrutura de tudo, sanitários, é um 

espaço arejado limpo, que já foi feito totalmente planejado para acomodar pessoas, 

dormitórios mesmo então, espaços que são muito difíceis de conseguir em eventos e até de 

algumas universidades de terem um espaço assim especifico pra isso então assim não 

conseguimos o restaurante universitário, mas cremos que iremos conseguir a disponibilização 

dos ônibus então acima universidade no primeiro momento ela cede esses espaços porque vão 

acontecer aqui dentro as salas do CAC [Centro de Artes e Comunicação], os auditórios, os 

equipamentos que eles têm lá que vamos poder solicitar para fazer as apresentações dos 

palestrantes e tudo mais então no primeiro momento a universidade cede os espaços dela para 

que isso possa acontecer posteriormente à universidade garante, existem enfim verba mesmo 

assim existem a CAPES [Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior] e o 

CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] que exigem um 

planejamento detalhado do evento e a gente pleiteia esse valor essa verba para que possamos 

fazer o evento nem sempre você pleiteia e consegue e aí existe a possibilidade de patrocínio 

em geral em relação a patrocínios o que se consegue são apoios muitos apoios vêm de 

empresas que já tem um vínculo com a universidade e através de estágio em empresas como 

SEBRAE, como SESI, né? Que a absorvem estagiários daqui e isso é um fenômeno que não 
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sei relacionar com outros cursos, mas que em Biblioteconomia acontece muito porque 

estagiários de Biblioteconomia são aqui em Pernambuco só saem aqui da universidade então 

nesse sentido acompanhando o histórico desses eventos essas empresas sempre estão 

próximas porque existe um vínculo geralmente através dos estagiários e também têm as 

empresas mais regionais em relação à comida, mantimentos, material de limpeza, pra fazer a 

manutenção do evento mesmo, empresas que de repente elas doam algum material para ser 

usado  no evento  mas assim em relação a essa questão financeira  é no máximo isso que 

acontece e a gente tá  em um tempo de uma certa dificuldade, financeiramente a gente ainda 

não tivemos retorno algum da universidade, quanto a verba  de fato  estamos tentando ainda 

conseguir uma resposta positiva nesse sentido. 

Entrevistador – Tem mais algum ponto que queira destacar?  

Entrevistada – Acho que já cobrimos tudo, a receptividade dos professores tem sido boa eles 

ajudam bastante, mas já é um histórico do próprio departamento de já ter essa aceitação muito 

boa do evento é os alunos também que se propuseram engajados é um evento que já tem uma 

história que Pernambuco sempre participa seja aqui ou em outro estado quando a edição é 

sediada em outro Estado Pernambuco tem uma partição muito boa de pessoal de alunos que 

mandam trabalhos enfim são muitos trabalhos aceitos acho que não há mais nada a destacar a 

gente recebeu bastante apoio do departamento em si e estamos tentando montar o melhor 

evento possível. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo se propôs a dialogar sobre se há um ou mais conceito(s) aceito(s) sobre os 

termos Encontro Científico e a Comunicação Científica nesses eventos, e quais seriam os 

tipos de encontros científicos, especialmente na área de Biblioteconomia e Documentação. 

Ao constatar que é muito complexa a sua conceitualização e que há vasta literacia sobre os 

termos Encontro Científico e Comunicação Científica, decidiu-se, então, fazer uma descrição 

de alguns desses tipos de encontros científicos e formas de comunicação científica.  

Nesse cenário, optou-se por enfocar o Evento Científico e a Comunicação Científica 

existentes na área de Biblioteconomia e Documentação, especialmente no que ocorre 

anualmente de forma regionalizada, destacando o XXI Erebd 2018 – Encontro Regional dos 

Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da Informação. Organizado 
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pelos estudantes dos cursos de Biblioteconomia e Gestão da Informação, do Departamento de 

Ciência da Informação (DCI) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Erebd 2018 

se destaca, no ponto de vista da área de Ciência da Informação e da vida acadêmica dos 

estudantes envolvidos, por fomentar o fazer acadêmico e a produção científica dos discentes 

desde a graduação. Além disso, conta com apoio dos docentes do DCI, da coordenação dos 

cursos de Biblioteconomia e Gestão da Informação da UFPE, do laboratório Líber, da 

Faculdade de Direito do Recife e da própria reitoria da Universidade Federal de Pernambuco.  

Portanto, justifica-se a importância de se trazer essa temática ao presente trabalho. 

Não só por descrever alguns conceitos, tipologias e definições dos termos Comunicação 

Científica e Encontro Científico, buscou-se traçar uma relação entre o peso da participação 

em eventos como esses e dos aspectos envolvidos na construção científica do ponto de vista 

das relações sociais e acadêmicas.  

Para ter um relato mais fiel sobre o evento Encontro Regional dos Estudantes de 

Biblioteconomia, Documentação,Ciência e Gestão da Informação(Erebd), fez-se uso de 

entrevistas com dois dos membros do Comitê Organizador (CO) do XXI Erebd 2018 e a 

presidente do CO, Isis Trindade. Então, deduz-se que realmente a organização de um evento 

como é muito complexa, envolve inúmeras variáveis e que historicamente é muito bem 

recebido pela comunidade acadêmica, visto os encontros ocorridos anteriormente e as 

participações crescentes de estudantes em Erebd’s de diversas sedes. 

A questão financeira e de infraestrutura são as mais desafiadoras, porém, há uma 

colaboratividade acentuada de empresas e Organizações Sociais (OS’s), a exemplo do 

Serviço Social do Comércio (SESC) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), que acabam por se integrarem ao projeto devido, por exemplo, às 

relações com os estágios entre diversos setores, estudantes e a vida acadêmica. Outra questão 

sobre financiamento: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

desempenham papel de suma importância para o fomento da produção acadêmica, mas os 

procedimentos adotados por eles são muito burocráticos, com a criação e a apresentação de 

um projeto bem complexo para ter o acesso aos financiamentos que essas agências liberaram. 

Ainda nesse cenário, imprevistos com relação a espaço, alimentação e segurança são comuns 

nesse tipo de evento. 
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Quanto aos departamentos, discentes, docentes e à coordenação dos cursos da área de 

Biblioteconomia e Documentação, bem como as próprias universidades, demonstram sinergia 

e empatia pelo evento Erebd e sua organização. Também se percebeu a necessidade de 

aprofundamento acerca da temática deste artigo, buscando esmiuçar mais detalhadamente 

aspectos que não puderam ser abordados nele, mas que, certamente, trará grande contribuição 

à comunidade acadêmica e fará revisão dos diversos aspectos envolvidos na formação do 

graduando em Biblioteconomia, principalmente em relação à sua produção científica e à 

participação nos eventos da área. 
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