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EDITAL Nº 11/2016 - PROCESSO SELETIVO DISCENTE

AVISO
O candidato deverá observar data, sala e horário da realização de sua Prova Oral e chegar com antecedência de 30
minutos.
A ordem de apresentação será conforme o Cronograma para cada linha e não haverá chamada posterior de candidato.
O candidato tem opção de trazer para a Prova Oral seu projeto de pesquisa e anotações e ficar atento ao que dispõe o
Edital 11/2016 (4.6.1 a 4.6.6) não sendo necessário apresentação de power point.

Boa prova!
Juazeiro do Norte, 20 de Outubro de 2016.

Profª Drª Maria Cleide Rodrigues Bernardino
Presidente da Comissão
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DATA /SALA

26/10/2016
Sala 46
Bloco Rosa
Piso Superior

Linha 1: Informação, Cultura e Memória
HORÁRIO INSCRIÇÃO
PROJETO
08:00
37467
Bibliotecário como mediador cultural: as contribuições de ações culturais na biblioteca do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Timon
08:15
38029
Na contramão do presente: o papel do imaginário no mundo rural e sua importância para a
constituição de arquivos orais no cariri contemporâneo
08:30
38364
A preservação da memória documental através dos construtos da representação descritiva da
informação no Museu Histórico do Crato
08:45
38554
Memória e esquecimento: lembranças de idosas do abrigo “Lar das Flores de Maria”, em TeresinaPI, como fonte de informação no processo de construção identitária e formação da memória coletiva
09:00
38587
Cultura e identidade surda: uma reflexão na perspectiva da Biblioteconomia
09:15
38633
Memória, fé e identidade: os grupos de tradição cultural na festa de Santo Antônio em Barbalha
09:30
38708
Representação memorialística da Comunidade Sal da Terra: identificação e categorização dos
símbolos como pertenças do patrimônio imaterial
09:45
38830
O teatro de rua como fonte de informação e registro de cultura e memória coletiva
10:00
38888
Memória coletiva e cultura: a sociedade dos poetas de Barbalha e o cordel como fonte de informação
e resgate da memória
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DATA /SALA

26/10/2016
Sala 40
Bloco Rosa
Piso Superior

Linha 2: Produção, Comunicação e Uso da Informação
HORÁRIO INSCRIÇÃO
PROJETO
09:30
37079
Inclusão da biblioteca pública na mídia: proposta de aplicação nas bibliotecas pública de Juazeiro do
Norte
09:45
37141
Estudo teórico-metódico: análise em dissertações e teses sobre biblioteca escolar (2010 até 2016)
10:00
37182
Diretrizes para o projeto e avaliação da arquitetura da informação em bibliotecas digitais de teses e
dissertações
10:15
37215
Proposta de estratégias para mediação da informação nas bibliotecas escolares privadas do
CRAJUBAR na região do cariri cearense
10:30
37218
Desafios atuais nas práticas de busca de informações e sua apropriação por parte dos usuários da
informação: uma análise no sistema de bibliotecas da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
10:45
37236
Perfil e a produtividade científica dos docentes do curso de Biblioteconomia da Universidade
Federal do Cariri
11:00
37316
A utilização das funções administrativas na gestão de bibliotecas privadas: o olhar dos bibliotecários
11:15
37328
Mediação e organização da informação e suas inter-relações na percepção dos bibliotecários do
sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Cariri
11:30
38391
A importância da implementação de projetos e práticas de leitura no contexto educacional e as
contribuições da biblioteca escolar e do bibliotecário nesse processo: estudo de caso da Biblioteca do
IFPI - Campus Picos
11:45
38420
Políticas públicas de acessibilidade as pessoas com deficiência: um estudo acerca dessa realidade nas
bibliotecas escolares da rede pública da cidade de Juazeiro do Norte-CE
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DATA /SALA

27/10/2016
Sala 40
Bloco Rosa
Piso Superior

Linha 2: Produção, Comunicação e Uso da Informação
HORÁRIO INSCRIÇÃO
PROJETO
14:00
38438
A utilização da biblioteca do IFPI, Campus Floriano como instrumento de mediação da informação e
do conhecimento para o corpo discente do nível médio
14:15
38570
Estratégias de gestão para unidades de informação: um olhar sobre o uso do marketing em mídias
sociais
14:30
38594
Políticas públicas para bibliotecas escolares: uma análise na Secretaria de Educação em Juazeiro do
Norte
14:45
38724
Produção e disseminação da informação étnico-racial na web: um olhar sobre a estética negra
15:00
38740
Bibliotecários gestores de pessoas: competências essenciais necessárias para atuação nas bibliotecas
universitárias do Triângulo CRAJUBAR do cariri cearense
15:15
38799
Bibliotecas públicas do Triângulo CRAJUBAR-CE: sistema de informação em uso no
gerenciamento, recuperação da informação e comunicação
15:30
38822
Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Universidade Federal do Ceará: implicações na gestão
informacional
15:45
38843
Política de informação no contexto do uso das tecnologias digitais: um estudo no sistema de
bibliotecas da UFC
16:00
38867
Comunidade e biblioteca: a atuação das bibliotecas comunitárias de Juazeiro do Norte na
disseminação e democratização da informação
16:15
38871
Análise de políticas públicas de informação para arquivos, bibliotecas e museus

