
 
 
 

TEMÁTICAS DE INTERESSE DO PROGRAMA  
PROFESSORES QUE POSSUEM VAGAS PARA O DOUTORADO 

SELEÇÃO 2020 
 

Linha de pesquisa 1 - Memória social, patrimônio e produção do conhecimento 
 

PROFESSOR TEMAS DE PESQUISA Quantidade de 
vagas para 

ampla 
concorrência 

Reserva para 
negros 

Alcenir 
Soares dos 
Reis 

* Educação à distância - Ciência da 
Informação: aspectos políticos e sociais; 
* Informação – educação - políticas públicas; 
* Informação, memória e biblioteca. 

  

Cristina Dotta 
Ortega 

* A função documentária: relações históricas 
e conceituais entre Bibliografia, 
Documentação e Biblioteconomia 
* Organização da Informação: fundamentos, 
processos e instrumentos da ordenação de 
documentos; fundamentos, processos e 
instrumentos da produção de registros de 
bases de dados; linguagens documentárias 
classificatórias e de indexação; papel da 
linguagem na operacionalização da 
organização da informação 
* Documento e mediação da informação: 
construção histórica do conceito de 
documento; documento como produto das 
ações de mediação entre objetos e pessoas; 
a intencionalidade das ações de mediação da 
informação; aproximações e distinções entre 
as ações de mediação em abordagem 
bibliográfica, arquivística e museológica 
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Luiz Henrique 
Assis Garcia 

*Relações entre Música popular, som e 
Patrimônio cultural;  
*Construção da memória social e das 
políticas de patrimônio cultural;  
*História dos museus sob o prisma da 
articulação entre poder e conhecimento;  
*Vínculos entre museus, territórios e espaço 
urbano;  
*Participação do público pelo viés da 
Museologia Social. 

  

Maria 
Aparecida 
Moura 

* Cultura informacional; 
* Linguagem, gêneros digitais e discurso; 
* Organização da informação: Fundamentos 
teóricos, mediações e aplicações; 
* Redes sociais aplicadas aos estudos 
informacionais – Fundamentos teóricos, 
mediações e análise de redes sociais (ARS); 
* Semiótica aplicada aos estudos 
informacionais. 

  

Rubens Alves 
da Silva 

* Cultura e Informação; 
* Patrimônio, Performance e Mediação 
Cultural; 
* Pensamento Decolonial e Ciência da 
Informação; 
* Relações Étnico-Raciais, Racismo e 
informação. 

  



Total da linha 1 5 
  

 
 
 
 
 
 
 
Linha de pesquisa 2 - Políticas públicas e organização da informação 
 
 

PROFESSOR TEMAS DE PESQUISA Quantidade de 
vagas para 

ampla 
concorrência 

Reserva para 
negros 

 

Adalson de 
Oliveira 
Nascimento 

* Arquivos, Estado e Sociedade; 
*Gestão de Arquivos e Documentos; 
* Arquivos Permanentes; 
* Arquivos, Educação e Patrimônio. 

  

Ivana Denise 
Parrela 

* Memória e história institucional; 
* Memória e patrimônio cultural; 
* Ação educativa em arquivos; 
* Política de acesso e difusão em arquivos; 
* Gestão de documentos arquivísticos. 
* Organização de arquivo e História da 
arquivologia 
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Renato Pinto 
Venâncio 

* Políticas arquivísticas; 
* Arquivo, sociedade e memória; 
* Arquivos permanentes 

  

Total da linha 2 3   

 
 


