
 
 
 

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

EDITAL REGULAR - SELEÇÃO 2022 
 

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

PROFESSOR TEMAS DE PESQUISA Quantidade de 
vagas para 

ampla 
concorrência 

Reserva para 
negros 

Fabrício José 
Nascimento 
da Silveira 

*Bibliotecas públicas – história, 
especificidades e funções sociais;  
*Biblioteca pública e públicos subalternizados;  
*Representações sociais, memória e 
identidade;  
*História do livro e das bibliotecas;  
*História da leitura e formação do leitor;  
*Informação e questões de gênero;  
*Ensino de Biblioteconomia e a formação do 
bibliotecário no Brasil. 
 
 

  

Luiz Henrique 
Assis Garcia 

**Relações entre cultura popular, política 
patrimoniais e participação do público pelo 
viés da Museologia Social;  
*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 

*Oralidade, memória, saberes populares e 
culturas tradicionais; 
*Geopolítica do conhecimento e justiça 
epistêmica; 
*Organização social da informação: 
Fundamentos teóricos, mediações e 
aplicações; 
*Redes sociais aplicadas aos estudos 
informacionais – fundamentos teóricos, 
mediações; 
*Semiótica aplicada aos estudos 
informacionais 
 

 

 

7 

 

 

1 

Maria 
Guiomar da 
Cunha Frota 

* Informação, memória e direitos humanos; 

* Memórias da repressão e da resistência no 
Cone Sul; 

* Políticas e espaços de informação e de 
memórias da repressão e da resistência no 
Cone Sul. 
 

 

  



Rodrigo 
Moreno 
Marques 

*Economia política da informação, da 
comunicação e da cultura; 
*Os fenômenos informacionais sob as lentes 
do marxismo; 
*Políticas de informação; 

*Governança da Internet. 

  

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 8   

 
 
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. 

  

Cintia 
Aparecida 
Chagas 

* Gestão de documentos arquivísticos; 
* Gestão de documentos arquivísticos digitais; 
* Formação em arquivologia. 

  

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 

2 1 

Total da linha 2 3   

 
 
Linha de pesquisa 3 – Usuários, gestão do conhecimento e práticas informacionais 
 

PROFESSOR TEMAS DE PESQUISA Quantidade de 
vagas para 

ampla 
concorrência 

Reserva para 
negros 

 

Carlos 
Alberto Ávila 
Araújo  

* Práticas informacionais/ usuários da 
informação; 
* Epistemologia da Ciência da Informação; 
* Relações entre arquivologia, biblioteconomia, 
Ciência da Informação e museologia; 
* Biblioteca escolar; 
* Dimensões sociais e culturais da informação; 
* Informação e pós-verdade. 

  

Cláudio 
Paixão 
Anastácio de 

*As relações entre a informação enquanto um 
objeto de estudo interdisciplinar e as ciências 
que se dedicam a estudá-la; 

1 1 



Paula *Os processos afetivos e simbólicos que 
subjazem e influenciam os fenômenos 
infocomunicacionais; 
*A ampliação do escopo da Ciência da 
Informação a partir da introdução de pesquisas 
que incorporem a ação do imaginário e dos 
conteúdos e reações inconscientes nos 
processos informacionais, na cognição e na 
interpretação da realidade feita por indivíduos e 
grupos; 
* Diversidade cultural, comportamento, gestão e 
consumo da informação; 
*Teorias do Imaginário, esquemas mentais, 
memética e informação; 
*Teorias conspiratórias, desinformação e 
manipulação da realidade; 
*Identidade, identidade profissional, subjetividade 
e informação; 
* Biblioterapia. 

Total da linha 3 2   

 


