XI Workshop Internacional em Ciência da Informação (XI WICI)
Documentos digitais: gestão, preservação e acesso
12 a 15 de setembro de 2016
O WORKSHOP INTERNACIONAL EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO é um evento do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCINF), da Faculdade de Ciência
da Informação (FCI) da Universidade de Brasília (UnB), cujo objetivo central é promover o
debate sobre temas contemporâneos pertinentes à Ciência da Informação (CI) e às demais
disciplinas com as quais a CI dialoga em uma perspectiva interdisciplinar, propiciar a integração
dos docentes e discentes do PPGCINF com instituições nacionais e internacionais e
especialistas no tema principal do encontro, bem como a divulgação de pesquisas desenvolvidas
no PPGCINF e nos Grupos de Pesquisa.
O evento contará com palestrantes do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
da Universidade de Salamanca, da British Library, do Smithsonian Center for Learning and
Digital Access (SCLDA) e da Universidade do Porto.

Poderão inscrever pôsteres na área da Ciência da Informação, professores, pesquisadores e
alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado). Os pôsteres deverão ser resultado de
pesquisas em andamento ou concluídas nos últimos três anos, devendo conter os seguintes
dados: título e subtítulo (se houver), nome completo de todos os alunos coautores, nome
completo do professor responsável (se for o caso), e-mail preferencial para contato, url
vinculada ao pôster (se for o caso).
Prazo para entrega
Os pôsteres deverão ser entregues na secretaria do PPGCINF, até o dia 12 de setembro de 2016.

Horário
Os pôsteres ficarão disponíveis para apreciação dos interessados ao longo de todo evento,
devendo os autores estar disponíveis para questionamentos no dia 15 de setembro, das 09h00h às
17h00.

Instruções para elaboração de pôster
Deverão medir 0,90 m (largura) x 1,20 (altura)
Deverão ter os seguintes elementos obrigatórios:
˗ Logomarca da Universidade de Brasília no lado esquerdo da parte superior (logomarca 1)
˗ Logomarca do WICI 2016 no centro da parte superior, abaixo da logomarca 1
˗ Título da pesquisa
˗ Nome do(s) autor(es)
˗ Nome do professor responsável (se for o caso)
˗ Nome do grupo de pesquisa e do programa de pós-graduação do proponente
˗ Nível da pesquisa (mestrado ou doutorado)
Deverão trazer os seguintes elementos no corpo do texto:
˗ Resumo do projeto, contemplando fontes e autores relevantes, além dos elementos básicos de
um resumo.
˗ Objetivos gerais e específicos indicados de modo sintético.
˗ Metodologia.
˗ Resultados previstos (para projetos iniciantes), ou parciais (para projetos adiantados), ou finais
(para projetos concluídos).
Prazo para submissão: 29/08/2016
Resultado da avaliação: 02/09/2016
Envio para o e-mail: unbwici2016@gmail.com
Língua: Português, Espanhol e Inglês
Os pôsteres ficarão disponíveis para apreciação dos interessados ao longo de todo evento,
devendo os autores estar disponíveis para questionamentos no dia 15 de setembro, das 09h00h
às 17h00.

