
IV EEPC Encontro de Estudos e Pesquisas em 
Catalogação 

 

Apresentação de Trabalhos - novas orientações 

Trabalhos Orais  

Visando propiciar maior oferta de conteúdos no evento cada 
apresentação terá duração de 15 minutos, sendo 10 (dez) minutos para 
exposição dos autores e cinco minutos para realização do debate com a 
plateia. 
Os autores deverão preparar um arquivo em power point (ppt) prevendo 
o tempo estipulado. Caso a apresentação contenha vídeo o autor deverá 
considerar a exibição dentro dos 10 minutos previstos. 
 
O controle do tempo será rigoroso para privilegiar o debate com os 
participantes. 

A escolha do template é livre. O arquivo com a apresentação deverá ser 
levado ao CBBD 2017 para ser depositado na mídia desk do evento. 

 
 
  



 

 

Dia 19 de Outubro 
 

14:00 Processamentos técnicos nas 
xilogravuras do Laboratório de Ciência da 
Informação e Memória: relato de 
experiência  

 Cicera Soares da Silva (UFCA) - 
cicerasal658@gmail.com, Maria Cleide 
Rodrigues Bernardino (UFCA) - 
cleide.rodrigues@ufca.edu.br, Ariluci 
Goes Ellliott (UFCA) - 
ariluci.goes@ufca.edu.br 

14:10 Iniciativas de integração de bibliotecas, 
arquivos museus e galerias de arte  

 Felipe Augusto Arakaki (IFSPUNESP) - 
arakaki@reitoria.unesp.br, Ana Carolina 
Simionato (UFSCar) - 
acsimionato@ufscar.br, Plácida 
Leopoldina Ventura Amorim da Costa 
Santos - placida@marilia.unesp.br 

14:20 Tecnologias LOD e a publicação e 
interligação de acervos digitais de 
arquivos, bibliotecas e museus na web  

 Carlos Henrique Marcondes (UFF) - 
marcon@vm.uff.br 

14:30 Descrição de recursos em ambientes 
digitais: o modelo FRBROO  

 Elisabete Gonçalves Souza (UFF) - 
elisabetes.souza@gmail.com, Wellington 
Freire Cunha Costa (UFF) - 
freirew@yahoo.com.br 

14:40 Discussões  
15:00 A viabilidade da metodologia de Sara 

Shatford para a indexação de fotografias: 
aplicação no acervo da Escola de Música 
da UFRN  

 Martina Luciana Souza Brizolara 
(UFRN) - martinabrizolara@tuta.io, Carla 
Beatriz Marques Felipe (UFRN) - 
felipecarla12@gmail.com 

15:10 As áreas e subáreas temáticas do 
Tesauro da Câmara dos Deputados 
(TECAD): por uma taxonomia da 
informação legislativa  

 Katia Soares Braga (CD) - 
k.soaresbraga@gmail.com, Marcos 
Adriano Rossi de Oliveira (CD) - 
marcos.rossi@camara.leg.br, Elzuila 
Maria Crepory Franco de Menezes 
Bastos (CD) - 
elzuila.bastos@camara.leg.br, Bruno 
José da Silva Passos (CD) - 
bruno.passos@camara.leg.br, Lucia 
Maria Costa de Moraes (CD) - 
lucia.moraes@camara.gov.br 

15:20 O contexto de interpretação textual sob a 
ótica de Arnaldo Cortina: uma análise da 
obra "O Príncipe de Maquiavel e seus 
leitores”  

 Ana Karoline França Menezes (UFCA) - 
akarolinemenezes@gmail.com, Maria 
Palloma Barros Ferreira Alves (UFCA) - 
pallomabfalves@gmail.com, Denysson 
Axel Ribeiro Mota (UFCA) - 
denysson.mota@ufca.edu.br 

15:30 O estado da arte da produção científica 
em catalogação nas Regiões Norte e 
Nordeste 

  Mauricio José Morais Costa (UFMA) - 
mauricio.jmc@outlook.com, Valdirene 
Pereira da Conceição (UFMA) - 
cvaldireneufma@gmail.com 

   
15:40 Discussões  
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16:00 A Implantação da RDA em Biblioteca: 
identificando procedimentos  

 José Fernando Modesto da Silva (USP) 
- fmodesto@usp.br, Liliana Giusti Serra 
(Unesp  SophiA) - 
lgiustiserra@gmail.com 

16:10 BIBFRAME: tendência para a 
representação bibliográfica na Web  

 Felipe Augusto Arakaki (IFSPUNESP) - 
arakaki@reitoria.unesp.br, Luiz Felipe 
Galeffi (UNESP) - luizgaleffi@gmail.com, 
Rachel Cristina Vesu Alves (FFC - 
UNESP) - alves.rachelcv@gmail.com, 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da 
Costa Santos - placida@marilia.unesp.br 

16:20 Implantação do código de catalogação 
Resource Description And Access (RDA) 
na Biblioteca da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande Do Sul (PUCRS)  

 Marcelo Votto Texeira (PUCRS) - 
marcelo.texeira@pucrs.br, Michelangelo 
Mazzardo Viana (PUCRS) - 
mviana@pucrs.br, Clarissa Jesinska 
Selbach (PUCRS) - 
clarissa.selbach@pucrs.br, Loiva Duarte 
Novak (PUCRS) - 
loivaduarte@gmail.com, Salete Maria 
Sartori (pucrs) - ssartori@pucrs.br 

16:30 A Fundação Biblioteca Nacional no VIAF   Liliana Giusti Serra (Unesp  SophiA) - 
lgiustiserra@gmail.com, Luciana Grings 
(FBN) - luciana.grings@bn.gov.br 

16:40 Discussões  
17:00 Controle de autoridade para publicadores 

e locais de publicação: por que não?  
 Fabrício Silva Assumpção (UFPR) - 
assumpcao.f@gmail.com 

17:10 Controle no fluxo de processos na 
catalogação: um estudo de caso na 
Biblioteca Central Ir. José Otão, da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul  

 Marcelo Votto Texeira (PUCRS) - 
marcelo.texeira@pucrs.br, Clarissa 
Jesinska Selbach (PUCRS) - 
clarissa.selbach@pucrs.br, Loiva Duarte 
Novak (PUCRS) - 
loivaduarte@gmail.com, Salete Maria 
Sartori (pucrs) - ssartori@pucrs.br 

17:20 Breves considerações sobre a relação 
paradoxal entre o prescrito e o necessário 
no âmbito da recuperação da informação 
a partir da elaboração de referências  

 Erika Alves dos Santos (Fundacentro  
MTE) - erikasantos@yahoo.com, Marcos 
Luiz Mucheroni (USP) - 
mucheroni.marcosl@gmail.com 

17:30 A importância de um Setor de 
Restauração e Encadernação para a 
Biblioteca Universitária: um estudo de 
caso na Biblioteca Central Ir. José Otão, 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul  

 Marcelo Votto Texeira (PUCRS) - 
marcelo.texeira@pucrs.br, Lucas Martins 
Kern (PUCRS) - lucas.kern@pucrs.br 

17:40 Discussões  
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