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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (BEDIC): UMA PROPOSTA PARA O
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA UNICAMP
Gildenir Carolino Santos¹, Vera Regina Toledo Camargo, Sérgio Ferreira
Amaral, Regiane Alcântara Bracchi
Resumo
O evento proposto, denominado inicialmente
¹ UNICAMP – Biblioteca Central
E-mail: ppec@unicamp.br
como Biblioteconomia, Educação e Divulgação
Científica (BEDiC) proporcionará a troca de
informações entre profissionais da educação,
Tema: UNICAMP 50 anos: Memórias,
Experiências e Trajetórias Profissionais.
da informação e divulgadores da ciência, os
quais pretendem, por meio da tecnologia,
EIXO 2 – Desenvolvimento de Ensino,
mobilizar suas competências para promover o
Pesquisa e Extensão
bem-estar da sociedade. A organização do
evento se preza no estabelecimento de parceria
entre o Laboratório de Estudos Avançado em Jornalismo (LABJOR),
Laboratório de Novas Tecnologias na Educação (LANTEC) e o Portal de
Periódicos Eletrônicos Científicos (PPEC), vinculado ao Sistema de Bibliotecas
da UNICAMP (SBU). Para 2016, a temática inicial se dará em torno da
"Competência em Informação e Educação no Contexto da Sociedade Digital”,
através de mesas temáticas, oficinas e seminários que englobará questões como a
educação à distância, projetos pedagógicos digitais, construção de bibliotecas
digitais, repositórios, portais de periódicos e divulgação científica, envolvidos
pela própria questão da competência em informação. Espera-se discutir questões
relacionadas à capacidade de busca, uso e interpretação da informação, bem
como seus impactos no processo de formação dos indivíduos. Além de tudo,
pretende-se difundir propostas e projetos em andamento com possibilidades de
diálogos entre as áreas de Educação, Ciência da Informação e Divulgação
Científica, principalmente quanto às questões de compartilhamento de soluções
técnicas de acessibilidade às fontes eletrônicas de informação e serviços virtuais,
além de estabelecer debates entre pesquisadores e especialistas no assunto. Visa,
ainda, disseminar a adoção de tecnologia digital, discutindo as soluções e
tendências nacionais e internacionais relacionadas à produção e à recuperação de
documentos eletrônicos, bem como identificar, descrever e analisar as
competências em informação no contexto atual.
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Palavras-chave Eventos científicos. Biblioteconomia – eventos. Educação –
eventos. Divulgação científica – eventos. Inovações tecnológicas.
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