
Fundamentos da Ciência da Informação 

Ementa 

 

Métodos e técnicas de pesquisa nas ciências sociais aplicadas 

Ementa 

Articulação entre teorias e métodos da construção do conhecimento científico. 

Desafios teóricos e metodológicos centrais das pesquisas em Ciências Sociais 

Aplicadas. A elaboração do projeto de pesquisa. A operacionalização do quadro 

teórico: métodos e técnicas de pesquisa. Pesquisa quantitativa, pesquisa comparada e 

pesquisa qualitativa. 

 

Tópicos especiais em ciência da informação I - Pontes metodológicas, métodos  

e materiais interdisciplinares na pesquisa em CI: em busca da subjetividade, do 

imaginário e do simbólico 

Ementa 

Epistemologia e metodologias inter e transdisciplinares em CI. Visão geral sobre 

métodos de pesquisa qualitativa voltada para a investigação do imaginário e a 

subjetividade em CI. Instrumentos para investigação: entrevistas em profundidade, 

experimentos com associações de palavras, e estratégias para a modificação de 

outros instrumentos a partir da inserção de elementos simbólicos e sua hermenêutica 

(visão geral). Instrumentos para investigação (Aprofundamento): apresentação dos 

instrumentos modificados já utilizados em pesquisas do GEDII (método da 

configuração de Imagem, o AT-9, a tipologia de Pearson, Mark e Marr e a cognição 

distribuída). Apresentação da utilização prática de Instrumentos modificados em 

pesquisas na CI.  

 

Tópicos especiais em Ciência da Informação IV: Estudos Avançados em 

Competência em Informação 

 Ementa 

Críticas e reflexões a respeito dos estudos de Competência em Informação (CoInfo) 

em diferentes contextos. Competência em Informação, suas dimensões, 

denominações, conceitos, componentes e concepções. Competência em Informação e 

emancipação. 

 

Tópicos especiais em Ciência da Informação IV:Economia Política da 

Informação, da Comunicação e da Cultura 

Ementa 



Introdução ao campo da Economia Política clássica e contemporânea. A informação e 

o conhecimento no arcabouço teórico de Karl Marx. A dicotomia trabalho manual 

versus trabalho intelectual e a necessidade de superá-la. As dinâmicas do valor e do 

trabalho produtivo na atualidade. Subsunção do trabalho intelectual: trabalho 

informacional, trabalho em ciência e tecnologia, trabalho docente. A atual divisão 

internacional do trabalho e as dinâmicas do valor nas cadeias de produção globais. 

Produção de valor no universo da internet e das redes sociais. O pensamento crítico 

nos labirintos da pós-modernidade: as teorias do trabalho imaterial e do capitalismo 

cognitivo. 

 

Tópicos especiais em Ciência da Informação IV: Memória, patrimônio e 

processos de musealização 

Ementa 

Memória e patrimônio em processos contemporâneos de musealização, nos quadros 

das disputas projetadas na produção e articulação de lembranças e esquecimentos. 

Coleções, objetos de museus e a representação de memórias em narrativas museais.  

 

Tópicos especiais em Ciência da Informação II: Memória e funções arquivísticas 

Ementa 

Discutir temáticas desenvolvidas pela Linha Políticas Públicas e Organização da 

Informação à luz de uma bibliografia que enfatize as funções arquivísticas e suas 

relações com a memória. 


