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A Coordenação do Curso de Biblioteconomia EAD da Universidade Salgado de Oliveira 
abre inscrições para a seleção de textos originais a serem publicados no Blog de 
Biblioteconomia EAD da UNIVERSO a partir de 02 de fevereiro de 2019. Esta iniciativa 
pretende estimular a comunidade acadêmica a apresentar e compartilhar a produção 
acadêmica desenvolvida no âmbito das disciplinas do curso, tendo com o objetivo final 
de produzir de coletâneas de textos com periodicidade anual. 
 
Apresentação do BLOG 
 
Especializado na publicação de textos da área de biblioteconomia, o Blog Biblioblog do 
curso de Biblioteconomia EAD Universo surge com a finalidade de encorajar discentes 
e egressos do Curso de Biblioteconomia na modalidade de Ensino à Distância da 
Universidade Salgado de Oliveiro - UNIVERSO, a produzirem e aproveitar textos  
desenvolvidos ao longo e após o término do curso e apresentá-los aos leitores por 
meio de postagens, incentivando-os a compartilhar experiências e estimular a escrita 
como forma de melhor prepará-los para educação continuada. 
  
1 Do objeto 
 
Tendo em vista o caráter discursivo e produtivo textual do curso de Biblioteconomia na 
modalidade EAD, surge o interesse da Coordenação do curso, através deste edital, de 
registrar o aprendizado coletivo, originado através do debate entre os alunos e tutores 
nos fóruns das disciplinas e na elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso como 
forma de consolidação de ideias originais sobre os principais temas da área. 
 
2 Da condição de participação 
 
2.1 O texto deve atender aos temas direcionados pela Coordenação do curso (ver 
Tabela em Anexo); 
2.2 Serão selecionados no máximo dois textos por quinzena para serem publicados no 
Blog; 
2.3 Os autores poderão participar com mais de um (1) texto; 
2.4 Podem publicar no Blog discentes, professores e egressos do Curso de 
Biblioteconomia EAD Universo; 
2.5 Os textos devem ser apresentados em língua portuguesa. 



 

 
3. Das inscrições 
 
3.1 Para participar, o autor deve enviar seu texto para o e-
mail: gestor.biblioteconomia@ead.universo.edu.br. 
3.2 Os textos devem ter até 60 linhas e podem conter imagens e links. Exceções 
poderão ser acordadas por e-mail com a coordenadora do curso. 
3.3 Os textos devem ser enviados em editor de texto eletrônico (Word), Fonte Arial, 
entrelinhas 1.5, tamanho 12 e devidamente identificados com nome completo, 
biografia, foto e endereço completo com CEP. 
3.4 O autor (a) estará ciente de que não haverá recebimento monetário de direito 
autoral. 
 
4 Do Calendário 
 
Este edital seguirá o seguinte cronograma:  
 

 Divulgação do Edital: 02 de fevereiro de 2019;   

 Período de inscrição: 05 de fevereiro a 30 de abril de 2019; 

 Análise dos textos recebidos: Serão analisados conforme o recebimento e 
informados por email se serão ou não publicados 

 Período de publicação: quinzenalmente a partir de 10 de fevereiro de 2019. 
 
5 Das disposições finais 
 
5.1 É de responsabilidade do participante a autoria do texto apresentado. 
5.2 O texto não será de uso exclusivo do curso, podendo ser utilizado posteriormente 
em outras publicações pelo autor (a). 
5.3 Não serão aceitos textos de cunhos religiosos, políticos, racistas, homofóbicos ou 
que violem temas socialmente sensíveis (em qualquer destas situações, os trabalhos 
poderão ser recusados). 
5.4 Ao enviar o texto, o autor (a) autoriza sua publicação no blog por um período de 
até 01 ano. 
5.5 Ao enviar e ser postado no ambiente, o autor(a) autoriza a publicação no final de 
um ano de fazer parte do livro em formato em E-book. 
5.6 Outras informações sobre este edital podem ser obtidas junto à Coordenação do 
Curso de Biblioteconomia EAD da Universidade Salgado de Oliveira pelo e-mail: 
 gestor.biblioteconomia@ead.universo.edu.br 
 

 
Niterói, 05 de fevereiro de 2019. 

 
 

 
Helba Maria da S. M. P. de Oliveira 

Gestora do Curso de Biblioteconomia 
CRB7-4907 
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ANEXO: Tabela 1 – Temas para publicação 
 

 Acesso aberto à comunicação científica; 

 Análise de software; 

 Análises de redes sociais (ARS) - redes de publicações e de atores envolvidos na 
produção, armazenamento, recuperação e uso da informação científica; 

 Apropriação e uso da informação; 

 Avaliação análise e desenvolvimento de portais; 

 Banco de dados; 

 Bibliotecas e Ação de Extensão: Promoção da Leitura;  

 Bibliotecas e Cultura; 

 Bibliotecas públicas, escolares, universitárias e especializadas; 

 Coleções especiais e obras raras; 

 Competência informacional; 

 Comunicação científica; 

 Conservação e preservação de acervos bibliográficos; 

 Educação científica e tecnológica; 

 Ensino de Biblioteconomia; 

 Estudo do Usuário e uso da Informação;  

 Estudos métricos em ciência da informação (bibliometria, cientometria, 
altmetria); 

 Fontes de Informação; 

 Formação e desenvolvimento de coleções; 

 Fundamentos de Ciência da Informação; 

 Gestão da informação e do conhecimento; 

 Gestão de Bibliotecas; 

 Gestão de dados científicos; 

 Informação e Sociedade; 

 Informação em ciências da saúde; 

 Informação Social; 

 Informação, educação e trabalho; 

 Mediação, apropriação e circulação da informação; 

 Ontologias; 

 Organização de unidades de serviços de informação; 

 Organização do Conhecimento (teoria, aplicação); 

 Organização e tratamento da informação; 

 Política e economia da informação; 

 Produção e comunicação de informação em ciência e tecnologia; 

 Profissionais da Informação; 

 Públicas e Alternativas;  

 Redes de coautoria, de citação e de palavras; 

 Repositórios (institucionais, temáticos ou de objetos digitais); 

 Segurança da Informação; 

 Serviços de referência e informação; 



 

 Serviços Fontes e Produtos da Informação; Educação e Sociedade: Informação 
Social; 

 Sistema Eletrônico de Editoração de Periódicos; 


