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PREFÁCIO 

A Ciência da Informação é um campo científico de natureza interdisciplinar 

devotado à busca por soluções para a efetiva comunicação da informação, bem como de 

seus registros, no contexto social, institucional ou individual de uso e a partir de 

necessidades específicas. A evolução da Ciência da Informação está inexoravelmente 

ligada à tecnologia da informação, uma vez que o imperativo tecnológico tem gerado 

transformações que culminaram em uma sociedade pós-industrial, a sociedade da 

informação. Nesse contexto, a Ciência da Informação desempenha importante papel na 

evolução da sociedade da informação por suas fortes dimensões social e humana, as 

quais vão além das fronteiras da tecnologia. 

O tema do ENANCIB 2014 – Além das nuvens: expandindo as fronteiras da 

Ciência da Informação – remete ao cenário atual caracterizado pelo contínuo 

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, assim como pela 

evolução constante do ambiente Web, os quais têm proporcionado novas formas de 

acessar, recuperar, armazenar e gerir a informação. Telefonia móvel, nuvens, big data, 

linked data, dentre outras formas de interagir com a informação têm exigido novas 

abordagens para os estudos em Ciência da Informação. O ENANCIB 2014 oferece a 

oportunidade para refletir sobre essas mudanças, as quais impactam na interação 

humana com a informação, bem como sobre suas implicações para o futuro da Ciência 

da Informação. 

Promovido pela Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 

(ANCIB), o ENANCIB, em sua décima quinta edição, foi organizado pelo Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(PPGCI-ECI/UFMG) e realizado na Escola de Ciência da Informação da Universidade 

Federal de Minas Gerais (ECI/UFMG), em Belo Horizonte, Minas Gerais, no período 

de 27 a 31 de outubro de 2014. O evento foi financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), pela UFMG e outras organizações 

apoiadoras.  

Pesquisadores em Ciência da Informação foram convidados a submeter 

pesquisas teóricas e empíricas, de acordo com a orientação temática dos onze Grupos de 

Pesquisa (GTs) da ANCIB. A chamada de trabalhos foi aberta para duas categorias de 



 
 

 

submissões. A primeira categoria é a comunicação oral (máximo de 20 páginas), que 

consiste de artigo escrito em português, descrevendo trabalho original com 

demonstração efetiva de resultados. As comunicações orais aprovadas foram convidadas 

para apresentação no evento. A segunda categoria é o pôster (máximo de 7 páginas), 

que consiste de artigos curtos escritos em português, descrevendo pesquisa em 

desenvolvimento. Os pôsters aceitos foram convidados para exposição nas 

dependências em que ocorreu o evento. 

O ENANCIB 2014 recebeu mais de 600 trabalhos, dos quais mais de 300 foram 

aceitos para publicação nos Anais, sendo cerca de 240 para apresentação oral e 80 para 

exibição em pôsters. Este volume é então constituído por 74% de comunicações orais e 

26% de pôsteres, selecionados pelo comitê de programa dos GTs, os quais são 

compostos por pareceristas especializados, definidos no âmbito de cada GT. 

Agradecemos à Comissão Organizadora e à ANCIB pelo seu comprometimento 

com o sucesso do evento, aos autores por suas submissões e à Comissão Científica pelo 

intenso trabalho. Agradecemos ainda aos alunos, funcionários e colaboradores que 

contribuíram para a efetivação do evento. 
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