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“Precário, provisório, perecível; Falível, transitório, transitivo;
Efêmero, fugaz e passageiro. Eis aqui um vivo, eis aqui um vivo!

Impuro, imperfeito, impermanente; Incerto, incompleto, inconstante;
Instável, variável, defectivo Eis aqui um vivo, eis aqui...”

(Lenine,  “Vivo”).

“É certo que a vida não explica a obra, mas certo também que elas
se comunicam. A verdade é que esta obra a ser feita exigia esta vida”

(Merleau-Ponty)

“As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor.
Aprendemos palavras para melhorar os olhos”

(Rubem Alves).
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1 INTRODUÇÃO

“Caminhos não há, mas nossos curiosos passos os inventarão, pois
assim se inicia uma viagem clara para a encantação – talvez não só

na poesia as incertezas também nos iluminem.”
(Ferreira Gullar)

A necessidade de escrever este memorial, como requisito parcial para promoção para a Classe 
de Professor Titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), levou-me a rever minha história 
acadêmica desde minha infância. Como num filme, as etapas da minha vida retornaram à minha mente 
e comecei a revê-las passo a passo. Nesse momento, a sensação é a de que todas essas experiências 
acabaram de acontecer, e a riqueza desses fatos me surgiu detalhadamente como um descortinado de 
vivências. Faço minhas as palavras finais do artigo “A vida, a obra, o que falta, o que sobra: memorial 
acadêmico, direitos e obrigações da escrita”, de Wilton Carlos Lima da Silva (2015):

Quem se lança à aventura de contar-se na forma de uma narrativa não esquemática é 
porque se dispõe a colocar em meio ao esforço reflexivo boa dose de impressionismo, a 
correr o risco da nostalgia ou da indignação, a assumir litígios ou vindicações, e outros 
contrastes de luz e sombra, afirmação e negação, lembrança e esquecimento que tornam 
a vida mais do que um currículo. Interpretar o esforço de dar conta de si (auto), da vida 
(bio) e da escrita (grafia) é compartilhar de seus riscos” (SILVA, 2015, p. 31).

Não consigo separar da minha vida profissional o sentimento da minha vida pessoal. Para mim, 
eles andam juntos, pois vejo o ser humano, diferentemente da abordagem cartesiana de Descartes 
(2008), como um todo, uno, mente e espírito! Por isso, sempre trouxe para minha vida acadêmica 
os ensinamentos e as qualidades que vi em meus pais: integridade, honestidade, generosidade, 
respeito ao próximo, curiosidade, e gosto por aprender e ensinar; condição sine qua non para obter 
resultados na profissão de professora e pesquisadora.

Nasci na cidade de Itaguara-MG, a 100 km da capital, onde vivi até os 20 anos, quando me 
mudei para Belo Horizonte. A seguir, ilustro, na Figura 1, três momentos dessa infância, porém com 
retratos individuais, já que na década de 1960 ainda não tínhamos disponíveis máquinas fotográficas, 
como temos atualmente.

Minha infância foi ótima. Morava numa fazenda da zona rural de Itaguara com meus pais 
e irmãos, e, sendo a mais nova dos nove filhos, pude aproveitar a companhia de todos eles em 
brincadeiras diversas: subia em árvores, colhia frutas, tomava banho de chuva (eu escondido 
da minha mãe), mas, apesar de sermos muito amigos, por ser a mais nova dos irmãos, sempre 
brigávamos, mas ao mesmo tempo, isso me desafiava, e por não querer ficar para trás, o sentimento 
de ter que aprender era sempre forte. Às tardezinhas, ficávamos a ver as formações das nuvens e 
a encontrar desenhos de animais nelas. Era um sentimento maravilhoso; muitas vezes, viajava para 
longe com elas, cortando o céu, rasgando o vento e cada vez mais altas.

Desde criança, apesar de não saber até onde chegaria no tempo e no espaço, sempre voava 
para longe, e, no meu pensamento, ia para vários lugares e conhecia todo o Brasil, por meio das 
notícias de um rádio velho que meu pai nos deu de presente, tal como este da Figura 2.
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Figura 1 - Gercina entre 1 e 7 anos de idade

FONTE: Acervo pessoal da autora.

Figura 2 - Radio Semp Toshiba PT 76 (1968)

FONTE: Acervo pessoal da autora.

Nessa época, os meios de comunicação contavam com a televisão e o rádio, o que 
possibilitou às redes de telecomunicações atingirem distantes regiões do país, fazendo com que 
essa informação influenciasse diretamente na transformação dos costumes, bem como permitiu 
acompanhar as mudanças políticas ocorridas, como a saída de Juscelino Kubistchek do governo, em 
1961, a implantação da ditadura, em 1964, e as manifestações culturais, tais como a jovem guarda 
e o movimento tropicalista. Em 1966, minha família participou da criação do partido de oposição 
controlada, chamado na época de Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Lembro-me do meu 
pai e de meus dois irmãos mais velhos chegarem a nossa casa contando de suas reuniões, que 
aconteciam às escondidas, dentro de um fusquinha, por causa da situação de repressão que acorria 
naquele momento. Morei até os seis anos na fazenda, pois já era tempo de começar os estudos, e 
assim começou minha caminhada para a vida acadêmica, que começo a relatar a seguir.

Minha história com a leitura e a organização da informação começou em Itaguara, MG, em uma 
época em que eu frequentava a biblioteca Escolar do Grupo Escolar Coronel Frazão, quando me 
encantava com prateleiras cheias de livros organizados em ordem alfabética por autor e separados 
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por temáticas. Eu lia “Juca e Chico”, “Sinhaninha e Maricota” e “As mais belas histórias”, cujas capas 
estão ilustradas na Figura 3, sem imaginar que um dia viria a trabalhar nos bastidores daquela 
atraente organização, que prepara e cria vitrines para os leitores.

Figura 3 - Livros preferidos na infância

FONTE: Livraria Humanidades, 2020 (on-line).

Depois, passando pelo Ginasial (atual ensino complementar) e me formando em Contabilidade 
no 2.º Grau (curso técnico), mudei-me para Belo Horizonte, em 1978. Tanto no ginasial quanto no 
curso de contabilidade fui aprovada todos os anos. Tive excelentes professores nesses cursos, que 
me ajudaram a despertar o gosto pelo estudo, e me incentivaram a continuar minha trajetória. Acho 
importante registrar aqui um fato que ocorreu no último ano do curso de contabilidade em relação à 
disciplina de matemática e que teve impacto no início da minha vida acadêmica. Para passar nessa 
disciplina, ao final do ano, precisava de 12 pontos em 15. Eu me senti desafiada... aquele sentimento 
de “vida ou morte” se apoderou de mim. Estudei uma semana, desesperadamente, com a ajuda de 
uma colega, que era a melhor aluna da sala em matemática, e consegui tirar 13,5 em 15,0 (A Figura 
4 contém foto dessa avaliação), obtendo, assim, os 12 pontos de que precisava e 1,5 a mais! Isso 
foi um episódio que guardei sempre na memória como exemplo de que, quando você se dedica, os 
frutos são certos.

Figura 4 - Prova de matemática (1977)

FONTE: Acervo pessoal da autora.
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Mudei-me para Belo Horizonte em 1978, e precisei de três anos para adaptar-me à cidade grande, 
trabalhar para obter recursos para o estudo e, finalmente, ingressar no curso de Biblioteconomia da 
UFMG, em 1981.

Durante o curso de Biblioteconomia, fiz vários estágios, que me ajudaram a adquirir 
conhecimentos da profissão, e também me manter financeiramente enquanto estudante, sem depender 
muito da minha família. Desde então, a área de organização da informação e do conhecimento foi 
a minha preferida, principalmente a disciplina de Indexação de assuntos, que leciono atualmente. 
Tive bons professores que me ajudaram nessa caminhada. Após a formatura, em 1983, Figura 5, 
trabalhei como bibliotecária na Secretaria de Administração do Estado de Minas Gerais, e como free 
lancer, organizando bibliotecas pessoais de médicos, psicólogos e engenheiros.

Enquanto aluna da UFMG, posteriormente profissional e residente em Belo Horizonte, participei, 
na época, de alguns comícios do movimento chamado “Diretas Já”, no qual a população se colocava 
em favor da escolha direta para o cargo de presidente.

Figura 5 - Formatura de graduação em Biblioteconomia (1985)

 
Esse importante contexto histórico circundou a época da minha graduação e início de carreira. O 
movimento “Diretas Já” marcou a transição da ditadura militar para a redemocratização no Brasil. 
E eu, recém-chegada do interior de Minas Gerais, convivendo no ambiente universitário, vivenciei 

esse momento histórico de grande relevância para a política brasileira, do qual me orgulho de 
ter participado. Tancredo Neves foi o primeiro Presidente eleito após o regime militar, mas não 

chegou a tomar posse.

FONTE: Acervo pessoal da autora.
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Assustada, no meio de uma multidão, assisti à chegada do cortejo fúnebre do primeiro 
Presidente civil eleito após os anos escuros, no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, sob os 
gritos de “Viva o Presidente!”. Nesse dia, participei de uma manifestação com um povo comovido, 
triste, desamparado, órfão, o qual aglomerou-se em volta do Palácio da Liberdade, na expectativa 
de despedir-se do Presidente pela última vez. As grades que cercavam o palácio cederem com o 
peso das pessoas, causando um grande tumulto, fazendo com que a esposa do Presidente morto, 
Risoleta Neves, saísse de perto do caixão para acalmar a multidão.

Em maio de 1989, mudei-me para os Estados Unidos, e morei por um ano na cidade de Iowa, 
estado de Iowa, na região centro-oeste do país. A princípio, passei por todas aquelas dificuldades 
que estrangeiros experimentam ao morar fora: distância da família, outra língua e cultura diferente. 
Mais uma vez, um novo desafio para mim: aprender o inglês – nem os verbos irregulares eu sabia. 
Primeiramente, fiz aulas em igrejas – lá é comum as igrejas oferecerem cursos de língua para 
estrangeiros – isso me ajudou muito a conhecer melhor a cultura americana. Depois consegui uma 
professora particular, e estudei mais de oito horas por dia. Para me ajudar na aprendizagem, espalhei 
cartazes com verbos, preposições e conjunções por toda a casa. Fiz o teste Toefel e consegui 545 
pontos, suficientes para ingressar no mestrado em algumas universidades americanas. Posso afirmar 
que essa experiência me ensinou, mais uma vez, a estudar, a focar em um objetivo e consegui-lo.

Eu me mudei para a cidade de Athens, Georgia (Figura 6), em maio de 1990. Fiz um curso 
intensivo de inglês na University of Georgia por quatro meses, no qual tive colegas vindos da França, 
Itália, Coreia, Japão, Taiwan, China, Países Árabes, Venezuela, Colômbia; com alguns, mantenho 
amizade até hoje. Na época, fui madrinha de casamento de duas das minhas amigas, uma francesa 
e uma taiwanesa.

Figura 6 - Cidades onde ocorreram os estudos nos Estados Unidos

 FONTE: acervo pessoal da autora.
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Após fazer o teste Toefel novamente, e obter a pontuação 575, requerida pela Clark Atlanta 
University, Atlanta, comecei meu mestrado em Library and Information Studies, em 1991. Continuei 
morando em Athens por questões pessoais. Viajava para Atlanta três vezes na semana, para as 
aulas. Consegui a bolsa complementar de acompanhante no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), para cobrir as despesas com as mensalidades do curso, e também 
a manutenção de minhas despesas de deslocamento e alimentação. 

No meu planejamento de estudos para o mestrado, identifiquei como áreas de interesses as 
disciplinas relacionadas à tecnologia, visto que, nessa época, o computador e a Internet ainda estavam 
começando a engatinhar no Brasil. Somente na década de 1990, após a abertura de mercado, que 
a popularização dos computadores como um item de consumo doméstico, acessível às pessoas 
comuns como instrumentos de trabalho e de lazer, tornou-se mais comum. Assim, com a liberação 
da importação dos equipamentos eletrônicos, vimos uma proliferação de computadores acontecer.

Cursei três disciplinas ligadas à área de tecnologia: (1) Library Automation, na qual criei um 
projeto fictício de automação; (2) Networking, em que aprendi sobre Internet em cabo coaxial, fiz 
levantamento de material para rede, etc., e, ao final, fiz um (3) Estudo especial: Library Automation 
Project, sendo um projeto completo de automação para uma biblioteca, inclusive com uma networking 
local para uma base de dados de pesquisa em bancos de dados da Dialog. Foi uma experiência 
única, que abriu o caminho para eu entender como os computadores funcionam. Por um momento 
eu deixei de ser usuária e fui fazer a gestão do planejamento de automação; tive que aprender tudo 
sobre essas tecnologias de conexões.

Uma observação interessante que gostaria de destacar é o fato de o estado da Georgia ter tido 
três cursos de Biblioteconomia a nível de mestrado e doutorado. Além da Clark Atlanta University 
(CAU), a University of Georgia, em Athens, e a Emory University, em Atlanta, possuíam também o 
curso, porém tinham sido fechados, por falta de alunos versus manutenção dos cursos. 

A CAU foi formada com a consolidação da Atlanta University e do Clark College, ambas com 
posições únicas nos anais da história afro-americana. Criada em 1865 pela American Missionary 
Association, foi a primeira instituição do país a conceder diplomas de graduação a afro-americanos. 
O Clark College, fundado quatro anos depois, em 1869, foi a primeira faculdade de artes liberais 
do país a servir uma população estudantil principalmente afro-americana. Hoje, com quase 4.000 
estudantes, a CAU é a maior das quatro instituições (CAU, Morehouse College, Spelman College e 
Morehouse School of Medicine) que compõem o Atlanta University Center Consortium. É também a 
maior das 37 instituições da UNCF.
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Figura 7 - Foto e convite de formatura no Mestrado da CAU

Formei-me no mestrado em maio de 1993, retornando ao Brasil em setembro do mesmo ano. A 
ilustração (Figura 7) registra a formatura de mestrado. Diferentemente das universidades do Brasil, 

na CAU não há a defesa da dissertação, mas uma grande formatura da Universidade.

Fiz muitos amigos, americanos de todas as partes do país, estrangeiros de diversos países. 
Muitos deles acreditavam ser eu da Índia, não sabendo que eu era brasileira.

FONTE: acervo pessoal da autora.

Mudar para o exterior, aprender outra língua, fazer o mestrado todo em inglês deram-me a 
sensação de que, depois disso, tudo seria mais fácil. Não que eu estivesse pronta, mas era mais um 
desafio que eu vencera, e continuo afirmando que sou movida a desafios. Quando não os tenho, a 
vida fica menos colorida.
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Chegando ao Brasil, em 1993, deparei-me com a dificuldade de adaptação no meu país de 
origem. Lembro-me de que passei dois meses sem dirigir meu carro. Não quero ressaltar aqui as 
dificuldades, mas sim a questão da adaptação, que ocorre tanto quando se muda para um país 
estrangeiro quanto quando se volta ao seu país de origem.

Como na maioria das universidades americanas o curso de mestrado não requer defesa de 
dissertação, tive que obter o reconhecimento do título de mestre pela Escola de Biblioteconomia, 
atual Ciência da Informação, da UFMG, nesse mesmo ano.

Logo após meu retorno ao Brasil, abriu-se um concurso para professor no Departamento de 
Tratamento e Organização da Informação (DOTI), da Escola de Ciência da Informação da UFMG 
(ECI), que, na época, denominava-se Escola de Biblioteconomia. Apesar de essa vaga ter sido para 
substituição da professora Cristina Ferreira Pinto, que trabalhava especificamente com indexação, o 
conteúdo requerido para o concurso era muito mais amplo; assim, passei três meses reclusa estudando 
para o concurso. Em abril de 1994, fui aprovada como Professora Assistente para o DOTI, pela banca 
formada pelas Professoras Cristina F. Pinto, Marcia Milton, Monica Pitella e Maria Helena Andrade.

Com a apresentação de um plano de trabalho e do projeto de pesquisa “A Produção Bibliográfica 
brasileira na área de Tratamento e Tecnologia da Informação”, os quais foram aprovados pelo DOTI e 
pelo Departamento Pessoal da UFMG, fui contratada em julho de 1994, assumindo, ainda nesse ano, 
três disciplinas da área de tratamento da informação, a saber: Normalização Bibliográfica, Tratamento 
da Informação I e Tratamento da Informação II (detalhadas mais à frente).Ainda naquele semestre, 
o Grupo de Estudos em Tratamento da Informação (GETI), coordenado pelo Prof. Eduardo Wense, 
recebeu a Professora Visitante Dra. Elaine Svenonious, Professora Emérita da Library Information 
Science at the University of California. Já integrada ao Grupo GETI, preparei a apostila que compilava 
a produção bibliográfica relevante da Profa. Svenonious para que nós, pesquisadores do Grupo 
GETI, pudéssemos ler, discutir e interagir com ela. Recém-chegada dos EUA e sem as barreiras da 
língua, fiquei à vontade para ciceroneá-la e traduzir algumas de suas palestras. A convivência com 
a Professora Elaine foi, posso dizer, confortável. Acompanhar aquela pesquisadora tão importante 
em nossa área, e ao mesmo tempo tão gentil, generosa e simples foi de muito aprendizado para 
mim; não só no conhecimento científico, e profissionalmente, mas também como pessoa. Quando 
eu, professora iniciante, ouvi dela a frase “o dia em que não ficar nervosa para entrar pela primeira 
vez em uma sala de aula, posso aposentar”, fiquei muito aliviada. 

Minha primeira incursão no cenário acadêmico nacional da ciência da informação, já como 
professora da ECI, foi no Seminário Ciência da Informação em Perspectiva, realizado em Brasília 
em 1994, e que contou com a presença de dois convidados internacionais: novamente a Profa. 
Svenonious, e a Profa. Ia C. McIlwaine, do corpo docente da Library and Information Studies 
(University of London) e Diretora da School of Library, Archive and Information Studies (University 
College London). Neste Seminário, fui encarregada de traduzir para o português todo o curso sobre 
a Classificação Decimal Universal (CDU) ministrado em inglês pela Professora McIlwaine, na época 
Editora-Chefe da CDU. Meu empenho neste trabalho parece ter motivado a eminente pesquisadora 
a me convidar para traduzir seu livro Guide to the use of UDC, o qual foi publicado pelo IBICT em 
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1998, com o título “Guia para utilização da CDU: um guia introdutório para o uso e aplicação da 
Classificação Decimal Universal”. 

Ao mesmo tempo em que preparava pela primeira vez minhas disciplinas, não deixava de ter 
um olhar atento à universidade como um todo, seja aos acontecimentos dentro da Escola, seja aos 
órgãos diretamente ligados à reitoria. Participar de comissões e conselhos ajudou-me a compreender 
a dinâmica do funcionamento da ECI em um contexto maior. Procurei completar minha formação, 
fazendo cursos como “A Pesquisa na área de Ciência da Informação” em 1994; “Construção de 
Thesauro”, ministrado pela profa. Hagar Espanha, no Rio de Janeiro, em 1995; “Criação de Homepages” 
(que, naquela época, ainda utilizava os editores antigos de HTML), em 1997; “Formação de Diretores 
de Projetos de Teses e Dissertações eletrônicas”, em 2003, entre outros.

Caminhei para o doutoramento quando me senti mais madura intelectualmente. Na seleção de 
1999, fui aprovada em primeiro lugar na linha de pesquisa Organização e Uso da Informação (OUI) 
com o projeto de pesquisa “Princípios de indexação e a determinação de links conceituais em sistemas 
de hipertextos: um estudo exploratório de sites de agências de fomento à pesquisa”. Comecei o curso 
de doutorado em março de 2000 e defendi minha tese em junho de 2004, tendo como orientadora 
a professora Lídia Alvarenga e, como coorientador, o Prof. Hélio Kuramoto, além de contar com a 
consultoria do professor indiano Koti Raghavan (University of Madras, Dept. of Information Science, 
Chennai, Índia) que, na época, estava no Brasil como professor visitante na ECI. Também é importante 
registrar que tive o prazer de ter a presença na minha defesa do Prof. Dagobert Soergel, que, na ocasião, 
estava em um evento em Brasília e aceitou meu convite, vindo com seus próprios recursos, para assistir 
minha apresentação e conhecer minha pesquisa. Desde então, tenho tido o Prof. Dagobert como um 
parceiro de pesquisa no Grupo de Pesquisa MHTX, também como meu amigo. Não precisa, aqui, 
registrar a importância desse pesquisador em nossa área, pois é uma sumidade conhecida; sinto-me 
honrada e agradecida por ter tido essa oportunidade. Na verdade, a nossa convivência até os dias de 
hoje tem sido um presente, o que tem me ajudado muito no crescimento da minha carreira acadêmica. 

Meu doutoramento marca claramente uma nova etapa no meu percurso na UFMG, o qual 
passou a incluir diversas atividades ligadas à pós-graduação. Embora tenha tido a concessão de 
apenas dois anos de licença para o doutorado como professora do DOTI, em nenhum momento 
deixei de considerar os alunos de graduação como uma das minhas prioridades acadêmicas. Ainda 
como doutoranda, no período de 2000 a 2004, realizei diversas atividades cujo impacto em minha 
produção científica ainda se faz sentir. 

Em 2004, tornei-me professora e pesquisadora permanente no Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação (PPGCI) da UFMG. Nesse mesmo ano, criei o Grupo de Pesquisa 
Modelagem Conceitual para Organização e Representação da Informação Hipertextual (MHTX), e o 
registrei no CNPq. Desde então, o Grupo de Pesquisa MHTX vem sendo ativo em suas pesquisas, 
produções bibliográficas, organização de eventos e participação neles. 

No PPGCI, comecei orientando um aluno de mestrado, com bacharelado em Ciência da 
Computação, tendo sua dissertação defendida em 2007. A partir daí, começaram a ingressar novos 
orientandos, e a primeira defesa de doutorado ocorreu em 2013, quando já tinha nove dissertações 
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defendidas, por seguir as regras da pós-graduação de somente orientar doutorandos após duas 
defesas de mestrados. Em todos esses anos, os perfis dos meus orientandos mesclam entre 
bibliotecários e cientistas da computação.

Em 2007, ganhei a bolsa do Programa de Pesquisador Mineiro – PPM 2007, que auxiliou o 
Grupo de Pesquisa MHTX a comprar equipamentos e material didático para seu laboratório, bem 
como ajudou na divulgação dos resultados em eventos no país (ENANCIB) e no exterior (ISKO). Em 
2010, fui contemplada com a Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 
Inovadora-DT CNPq, sendo essa renovada, em 2013, por mais três anos. Em 2017, submeti outro 
pedido, mas, desta vez, para o edital de bolsa de Pesquisador PQ, CNPq, no qual fui contemplada 
com bolsa de nível 2. Ganhar esses incentivos de pesquisa me inspirou a trabalhar mais; tive mais 
condições de ajudar meus alunos e pesquisar. Com isso, minha produção bibliográfica aumentou 
consideravelmente nesses últimos dez anos.

Enquanto membro do PPGGCI, participei de várias comissões, vindo a coordená-lo pelo 
período de três anos e meio, entre 2009 a 2013. Não completei o segundo mandato da coordenação 
do PPGGI porque obtive licença de um ano para realizar meu Estágio Pós-doutoral, tendo sido 
contemplada com uma bolsa de pós-doutorado da Agência de Fomento CAPES, para o período 
de agosto de 2013 a julho de 2014. Fiz o meu pós-doutoramento em duas instituições; no segundo 
semestre de 2013 realizei meus estudos sob a supervisão da Profa. Dra. Nair Kobashi, na Escola 
de Artes e Comunicação da USP, e de dezembro/2013 a abril/2014 realizei a pesquisa sob a 
supervisão do Prof. Dr. José Antônio Moreiro González, no Departamento de Biblioteconomia y 
Documentación, Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Universidad Carlos 
III, Madrid, Espanha. Foi uma experiência ímpar, gratificante e de aprendizado sob as supervisões 
generosas e competentes desses dois eminentes pesquisadores de nossa área. Posteriormente, 
nesse documento, irei descrever mais detalhadamente a respeito dessa pesquisa.

Outro acontecimento importante que ajudou a impulsionar minha carreira acadêmica foi o 
convênio realizado entre o Grupo MHTX/UFMG e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) – Embrapa Informática Agropecuária, aprovado oficialmente pela UFMG. Este convênio 
partiu de um convite do Dr. Ivo Pierozzi, e teve o intuito de desenvolver soluções e adequar ferramentas 
e instrumentos de apoio à recuperação de informação na Embrapa. Para realizar pesquisa, precisamos 
de um universo propício em que possamos testar nossos pressupostos. Assim, depois de vários estudos 
realizados na Biblioteca Digital de Tese e Dissertação da ECI/UFMG, tivemos um novo e desafiador 
campo empírico para estudar, e já obtivemos vários resultados, que serão descritos mais à frente.

Posteriormente, em 2016, foi criado um novo curso de Pós-Graduação em nossa Escola, o Programa 
de Pós-graduação em Gestão e Organização do Conhecimento (PPGGOC), de cujo corpo docente fui 
convidada pelo Prof. Mauricio Barcellos Almeida a participar. Esse convite se deu quando o Projeto já 
estava quase finalizando, mas o Prof. Mauricio reiterou a importância da minha participação pela minha 
experiência e inserção na área de Organização da Informação e do Conhecimento (OIC). Assim, migrei 
com todos meus orientandos para o PPGGOC, no qual me encontro até hoje. Um dos motivos que me 
motivou a participar desse Programa foi sua proposta pedagógica com base em i-Schools que coaduna 
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com as pesquisas realizadas no âmbito do Grupo MHTX. Após 12 anos participando do PPGCI, além 
da minha colaboração como gestora, contribuí, também, com uma produção bibliográfica de 46 artigos 
completos publicados em periódicos, 3 livros publicados/organizados ou edições; 6 capítulos de livros 
publicados; 1 texto em jornais de notícias/revistas; 37 trabalhos completos publicados em anais de 
congressos; 6 resumos expandidos publicados em anais de congressos; 21 resumos publicados em 
anais de congressos; 69 apresentações de trabalho; 5 outras produções bibliográficas; totalizando 188 
produções bibliográficas, mais 11 dissertações e 4 teses defendidas. 

No PPGGOC, coordenei a linha de pesquisa Arquitetura e Organização do Conhecimento, de 
2016 a 2018, na qual organizamos o planejamento da grade curricular e os conteúdos programáticos 
de todas as disciplinas. Criei três disciplinas e tenho participado ativamente para o crescimento do 
Programa, para sua manutenção na nota inicial 5, com objetivo de alcançarmos a nota 6 em 2021.

Atualmente me sinto pertencente a essa Escola que me acolheu há 26 anos. Sempre tento 
ser leal, ética e compromissada com meus deveres acadêmicos, fazendo com que o sentimento 
de pertença à Escola sobreponha quaisquer desavenças ou questões pessoais que podem ter 
ocorrido nesses anos. Nesse período, realizei diversas parcerias e trabalhos com os colegas. Com 
alguns, ocorrem em um número maior por afinidade temática, participação em Grupos de Pesquisas, 
publicações; com outros, ocorrem em menor quantidade, por serem participações em atividades 
pontuais. O Gráfico 1 apresenta, em ordem decrescente, os autores mais citados em meu currículo, 
tendo o número dez (10) como mínimo para fazer o corte. Esses professores pertencem ao quadro 
docente da Escola de Ciência da Informação, exceto a profa. Maria Luiza A. Campos, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), com a qual temos parcerias entre os Grupos de Pesquisa MHTX e o 
Grupo de Pesquisa Estudos Ônticos e Ontológicos. Com muitos deles, tenho convivido por todos 
esses anos, tendo realizado as atividades que descrevo aqui.

Gráfico 1 – Autores mais citados no Currículo Lattes

FONTE: Elaborado pela autora.



Um percurso pelas Veredas da Academia:
26 anos de vivência

19

Pelo Gráfico 1, nota-se que trabalhei mais com os colegas que são da área de Tratamento e 
Organização da Informação, como Lídia Alvarenga (minha orientadora), Cintia Lourenço, Celia Dias 
e Renato Rocha, e com meus orientandos egressos Benildes Maculan, Graciane Borges, Cristiane 
Netto, Fernanda Pereira e Webert Araújo. Esclarece-se que a elevada parceria com a Profa. Benildes 
Maculan se dá por ela ter sido minha orientanda de iniciação científica na Graduação, por dois anos. 
Na época (2008), ganhamos a relevância acadêmica na XVII SEMANA DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 
Também fui sua orientadora no mestrado e no doutorado, ganhando o PRÊMIO ANCIÃ-Tese/ANCIB, 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB), em 2016. 
Atualmente, é minha colega na ECI.

A seguir, detalho as atividades mais relevantes, como professora, pesquisadora e administradora 
na academia, no percurso de 1994 a 2020. A ordem de apresentação das atividades será descrita, 
sempre que possível, de acordo com o Currículo Lattes, observando a temporalidade das atividades, 
a partir de uma abordagem quali-quantitativa para auxiliar na avaliação desse percurso acadêmico.
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2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL: um empenho para aprender

“O homem, para ser completo, tem que estudar, trabalhar e lutar.”
(Sócrates)

Minha atuação profissional na Escola de Ciência da Informação da UFMG começou em julho 
de 1994, quando fui contratada por essa Universidade. A primeira atividade realizada por mim, nesse 
período, foi a preparação de três disciplinas da área de tratamento da informação, que seriam lecionadas 
por mim, no segundo semestre daquele ano. Para isso, contei com a ajuda inestimável da Profa. 
Madalena Naves, que muito gentilmente me recebeu em sua casa, várias vezes, dividindo comigo 
não só os materiais utilizados, mas principalmente seu conhecimento. Por dois anos consecutivos, fui 
designada a dar disciplinas diferentes, o que me fez sempre preparar um conteúdo novo da área.

Com isso, minha carreira começou mais tímida em algumas áreas de atuação; mas, aos poucos, 
fui assumindo, além das disciplinas, representações em conselhos, comissões e administração 
da Escola. A seguir, os Gráficos 2 e 3 ilustram a proporção dessas 105 atividades registradas no 
Currículo Lattes, em relação a essa atuação profissional, nesses 26 anos.

Gráfico 2 – Representação em números da atuação profissional

FONTE: Elaborado pela autora.

Assim, a partir dos dados apresentados no Gráfico 3, o percentual de Conselhos, Comissões 
e Consultoria (48%) desponta como uma proporção relevante, visto que essas atividades ocorrem 
em período mais curto. Mas quanto ao Ensino na Graduação (19%) e na Pós-graduação (11%) e 
Direção Administrativa (13%), os percentuais estão bem próximos; o mesmo ocorre com Ensino 
Especialização (2%) e Serviço Técnico Especializado (3%) e Outra atividade Técnico-Científica 
(1%), que estão proporcionais. Nota-se, portanto, que minha atuação profissional no todo tem uma 
coerência nas distribuições das atividades nesses 26 anos, seguindo o que eu me propus para 
minha carreira acadêmica, que é o ensino e a pesquisa.
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Gráfico 3 – Representação do percentual da atuação profissional

FONTE: Elaborado pela autora.

2.1 Atividades de Direção e Administração

“Sozinhos, pouco podemos fazer; juntos, podemos fazer muito.”
(Helen Keller)

Desde o início, não me preocupei muito em assumir cargos administrativos. Sabia que tinha 
muito que aprender sobre a Escola e a Universidade para me sentir mais segura ao assumir esses 
cargos de responsabilidade. Isso não foi um problema, na época, pois tinha vários colegas mais 
experientes, e que, à medida que alguns se ausentavam, havia outros com mais experiência. Sabia 
que chegaria minha vez de dar esta contribuição.

A primeira atividade de administração que assumi foi a coordenação do Curso de Especialização. 
Em 2004, coordenei a criação do curso de especialização primeiramente denominado “Organização 
da Informação em Contextos Digitais”, que depois passou a se chamar “Arquitetura e Organização 
da Informação” (AOI). Esse curso foi idealizado por mim, quando vislumbrei a necessidade que os 
alunos da graduação tinham em aprofundar seus conhecimentos na área de organização e tecnologia 
da informação. Ele teve como objetivo capacitar profissionais para a implantação e gerenciamento de 
processos de organização da informação em contextos digitais, segundo necessidades organizacionais 
e de públicos específicos. A estrutura didática do Curso era organizada nos fundamentos e na 
metodologia de organização da informação e nos instrumentos para organização em contexto digital. 
Os conteúdos das áreas estudadas estão sistematizados em uma estrutura curricular composta por 12 
disciplinas, totalizando 360 horas / 24 créditos. Ele foi sendo oferecido entre os anos de 2006 e 2010. 

No ano de 2011, remodelamos esse curso, atualizando seu conteúdo programático, o que 
justificou a sua mudança de nome para refletir esse conteúdo, passando, então, a se chamar Gestão 
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e Arquitetura da Informação (GAI). Esse curso foi selecionado pela Câmara dos Deputados de Brasília 
para ser o curso de formação dos funcionários desta instituição. Foi uma experiência gratificante ver 
um curso, do qual fui mentora, sair da nossa universidade em concorrência com as Universidade de 
Brasília e a USP, e sermos o selecionado, pela qualidade da grade curricular e pelo corpo docente 
participante. Como, na época, eu era coordenadora da PPGCI, o prof. Jorge Tadeu Neves foi apontado 
como coordenador executivo deste curso, enquanto eu assumi a coordenadoria acadêmica.

Porém, a mais importante experiência acadêmica que assumi foi a coordenação do programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), entre os anos de 2009 e 2013, por três anos 
e meio. Foi um desafio para mim, porque era uma responsabilidade enorme, muito maior do que eu 
imaginava. Dediquei-me completamente a essa coordenação; com isso, minha produção acadêmica foi 
menos significativa nesses anos. Ao final do meu mandato, ocorreu a avaliação trienal da CAPES, na 
qual passamos da nota cinco para a nota seis, sendo que os resultados avaliados naquele triênio foram 
frutos alcançados sob minha coordenação, em conjunto com a Profa. Guiomar Frota, subcoordenadora. 
Nesse período, revimos todas as resoluções, criamos o novo currículo, conseguimos computadores 
para o laboratório discente e para os professores e verba para tradução de 12 artigos, trouxemos 
vários professores nacionais e internacionais para contribuir com o PPGCI, e, com isso, tivemos uma 
maior projeção internacional, contribuindo para nossa obtenção da nota seis. Nesses três anos e meio, 
contei com a ajuda inestimável de todos os colegas que participavam do Programa; naquela época, 
trabalhamos em conjunto, integrados e de forma ética e generosa, sendo esta a marca da minha gestão. 

Outra experiência gratificante e de muita aprendizagem que vivi no final de 2011 foi a participação 
na Reunião de APCN (Aplicativo para Propostas de Cursos Novos de Pós-Graduação) da Área de 
Ciências Sociais Aplicadas I, a convite da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES. Fui avaliadora de proposta de dois cursos novos de doutorado em Ciência da 
Informação, um da Universidade Federal de Santa Catarina e outro da Universidade Federal da 
Paraíba. Os dois cursos foram aprovados e estão funcionando desde 2012.

Nos anos de 2005 e 2006, durante a realização dos ENANCIBs, participei da criação da ISKO 
Brasil, instalada oficialmente pela aprovação de seu estatuto em assembleia realizada em 2007 
durante o VIII ENANCIB, em Salvador. A ISKO Brasil tem como objetivos principais:(1) promover a 
pesquisa, o desenvolvimento e aplicações de sistemas de organização conceituais do conhecimento 
que promovam o estudo dos aspectos filosóficos e semânticos da estrutura do conhecimento; (2) 
proporcionar os meios de comunicação e redes em organização do conhecimento para os seus 
associados; e (3) funcionar como ponto de rede entre instituições nacionais e internacionais que 
trabalham com questões relacionadas à organização conceitual e à dinâmica do conhecimento.

Participei da ISKO Brasil da primeira diretoria, como secretária e, posteriormente, na segunda 
eleição, como vice-presidente. Foi muito importante para mim essa participação pela oportunidade 
de conviver com os pesquisadores da área de Organização e Representação do Conhecimento 
nacional e internacionalmente.

No ano de 2016, fui eleita coordenadora do GT-2 Organização e Representação do Conhecimento, 
no XVII ENANCIB para o mandato de dois anos 2017-2018. Enquanto coordenadora, tentei ser mais 
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ética possível nas considerações que os avaliadores faziam, atenta às pontuações para não prejudicar 
nenhum dos autores. Na ocasião, tive que ampliar a lista de avaliadores, para dar conta dos 120 
trabalhos submetidos aproximadamente. Para apresentação dos trabalhos, fiz análise de assunto de 
todos os títulos dos trabalhos e os agrupei por assunto; assim, as mesas-redondas ficaram com os 
trabalhos coerentes, possibilitando que as pesquisas apresentadas pudessem mapear a pesquisa 
daquela temática. Devo ressaltar que é um trabalho árduo este da coordenação, pois trata-se de um 
serviço de editoração que exige muita organização e disponibilidade para fazer a gestão do GT.

Neste ano de 2020, tive outra experiência de editoração com o número especial da Perspectiva 
em Ciência da Informação com 14 trabalhos dos pesquisadores do PPGGOC. Novamente, esta 
atividade me requereu organização e disponibilidade para fazer a gestão deste número especial. 
Do convite para as submissões até a escolha da capa da revista, demandaram dez meses de 
correções, de idas e vindas dos trabalhos para que ficassem a contento da Editoração Geral da 
revista Perspectivas em Ciência da Informação (PCI). O número foi publicado em fevereiro de 2020.

Em relação às representações e comissões, tenho participado de muitas no decorrer desse 
período. Participei da Comissão da Biblioteca da Escola de Ciência da Informação como representante 
titular do Colegiado de Pós-Graduação em Ciência da Informação; fui membro do Comitê Assessor 
da Área de Ciências Sociais Aplicadas da Pró - Reitoria de Pesquisa da UFMG, por dois mandatos 
alternados; participei da Comissão de distribuição das Bolsas de Pós-Graduação CAPES/REUNI; 
participei de várias comissões de Avaliação Final de Estágio Probatório Docente, dos professores 
pertencentes ao quadro permanente da ECI/UFMG. Também participei como membro do Conselho 
Editorial da Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG; fui membro efetivo do Conselho Diretor 
da Biblioteca Universitária da UFMG; membro da Comissão de Pesquisa do Projeto de Planejamento 
do Departamento OTI; membro do Conselho dos Usuários Acadêmicos de Informática da UFMG; 
participei da Subcoordenação da Criação do site do Polo de suporte técnico UFMG/MEC-Pronaica; 
da Coordenação da Criação do site para os cursos de graduação da UFMG; da Coordenação da 
Criação do site para os cursos de pós-graduação da UFMG.

Atualmente, sou membro: da Congregação da ECI/UFMG; do Colegiado de Biblioteconomia 
da UFMG; do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Graduação em Biblioteconomia 
da ECI/UFMG; e do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do 
Conhecimento PPGGOC/ECI/UFMG. Em relação à representação, estou representante titular da 
categoria de Professor Associado junto à Câmara Departamental do Departamento de Organização 
e Tratamento da Informação; representante titular do Colegiado de Pós-Graduação em Gestão e 
Organização do Conhecimento na Comissão Coordenadora do NITEG; Representante Titular do 
Depto. Organização e Tratamento da Informação junto ao Colegiado do curso de Biblioteconomia; 
Representante do DOTI junto à Comissão Coordenadora do Curso de Especialização em Gestão 
e Arquitetura da Informação do NITEG. Não vou me ater aqui a descrever as minhas contribuições 
e as atividades realizadas em cada uma dessas participações, para não delongar muito, por isso 
apresentei as experiências que exigiram de mim mais diretamente, ou seja, as que estiveram sob 
minha responsabilidade.
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2.2 Atividades de Ensino

“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.
”(Guimarães Rosa)

Minhas atividades de ensino se concentraram em disciplinas ministradas, primeiramente, na 
graduação, e, após meu doutorado, em 2004, na Pós-Graduação; todas estão descritas a seguir. 
Na Graduação, além dessas disciplinas, houve atividades minhas de coordenação de projetos e 
também de participação em projetos da Pró-Reitoria de Graduação, como: (1) coordenação do 
projeto PEG intitulado “Estruturação e apoio às atividades curriculares do ensino acadêmico da 
área de organização da informação em contextos digitais”; (2) coordenação do projeto “PID para 
a área de tratamento e serviços de informação: apoio às disciplinas da área”; e (3) participação 
no Projeto PAE e no (4) “Programa de Monitoria de Graduação-PMG para a área de Tratamento e 
Serviços de informação”. Além disso, tive oportunidade de participar, por duas vezes, da reforma 
curricular do curso de Biblioteconomia da UFMG, e, no momento, estou participando do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Biblioteconomia (NDE), para uma nova proposta curricular 
para o curso de Biblioteconomia, contribuindo com minha experiência, principalmente na área de 
Tratamento e Organização da Informação. Além disso, participo como membro do Colegiado do 
curso de Biblioteconomia, já por dois mandatos.

2.2.1 Disciplinas da Graduação

“Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma
continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo

pela magia da nossa palavra.”
(Rubem Alves)

No segundo semestre de 1994, quando ingressei na ECI, assumi três disciplinas da área 
de tratamento da informação: “Normalização Bibliográfica”, que lecionei na Escola de Veterinária; 
“Tratamento da Informação I”, que tinha como conteúdo programático a representação descritiva, 
ou seja, o que chamamos de catalogação, e a disciplina “Tratamento da Informação II”, que 
ensinava a fazer a análise de assunto, bem como fazer um índice de autor e assunto. Depois, no 
decorrer dos anos, lecionei as disciplinas “Tratamento da Informação III e IV”, nas quais ensinei 
os instrumentos de organização da informação, como Sistemas de Classificação CDD e CDU 
e, também, as linguagens de indexação verbais, chamadas de tesauros e lista de cabeçalho de 
assunto. E, finalmente, a disciplina “Tratamento da Informação V”, a última disciplina da série de 
Tratamento, que buscava orientar o aluno por meio das teorias e das aplicações dos processos de 
criação de uma linguagem de indexação, utilizando, principalmente, a teoria da análise facetada 
de Ranganathan.

Paralelamente a essas disciplinas, lecionei alguns tópicos especiais em tratamento 
da informação, que geralmente são dados como optativas para o 6.º período em diante. 
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Destaco “Softwares para Automação de Bibliotecas” e “Modelagem conceitual para sistemas 
de hipertextos”. Esses tópicos também foram lecionados algumas vezes como seminário de 
15 horas, no currículo anterior ao atual. Outra disciplina que ministrei, embora apenas uma 
vez, foi a disciplina do Estágio Curricular, na qual o professor orienta os alunos quanto aos 
procedimentos do estágio e faz contato com as instituições que têm disponibilidade para 
oferecer os estágios.

Desde 2008, leciono a disciplina “Análise de Assunto”, para o 2.º período, que, no currículo 
antigo, correspondia a “Tratamento da Informação II”, e oriento meus alunos matriculados na 
disciplina Estágio Docente do PPGGOC, na condução das disciplinas “Arquitetura da Informação” 
e “Web semântica” que, geralmente, são oferecidas no 7.º ou no 8.º período do curso de 
Biblioteconomia.

Por meio dessas disciplinas, procuro dar aos alunos da Graduação um feedback sobre 
os resultados de nossas pesquisas na Pós-Graduação. Sempre conto com as participações de 
convidados externos para atualização dos conteúdos programáticos, atividades da qual também 
participam os professores e alunos do Grupo de pesquisa MHTX.

Ao longo desses anos, tenho experimentado várias abordagens de ensino para a disciplina 
Análise de Assunto. É uma disciplina que tem uma carga teórica intensa, mas que, ao mesmo 
tempo, tem que preparar os alunos para as disciplinas da área que virão a seguir, sendo essa 
pré-requisito para as demais. Assim, deparo com os alunos novatos, no 2° período, ansiosos 
para aprender e, ao mesmo tempo, com dificuldades de fazer a prática de interpretação de 
textos, de fazer síntese, de elaborar um resumo, e, por conseguinte, compreender o processo 
como um todo. Esse entendimento, geralmente, ocorre somente no 6.° período, quando eles 
já terão cursado todas as disciplinas obrigatórias da área de Tratamento e Organização da 
Informação.

A disciplina de Análise de Assunto tem sido o laboratório para minha pesquisa de PQ2-
CNPQ, intitulada “Estudo sobre estatuto teórico metodológico da análise de assunto”, na qual 
estão sendo avaliadas com os alunos metodologias de aprendizagem e ensino do processo de 
Análise de assunto, como meio para auxiliar este processo muito subjetivo. Tenho trabalhado 
com as abordagens linguística, lógica e cognitiva. No ano de 2019, criei um jogo pedagógico, 
que é aplicado por meio da técnica de jogo RPG, que tem como material uma maleta de metal, 
denominada Arca de Noé, contendo 51 animais de brinquedo de borracha com ímãs, conforme 
Figura 8, possibilitando que sejam fixados na maleta como um mural. Este objeto foi desenvolvido 
a partir de uma taxonomia do reino animal (objetos), relacionados aos conteúdos ministrados na 
disciplina. O objetivo desse jogo é ensinar ao aluno, de forma lúdica, a fazer análise de assunto 
e categorização, saindo da formalidade do texto escrito, facilitando compreensão do processo 
início do curso.

No ano de 2019, este jogo foi aplicado em três turmas de Análise de Assunto, e obtivemos 
bons resultados e maior interesse da turma pelo projeto. Posteriormente, na seção 3.1.1, descreverei 
mais sobre este projeto.
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Figura 8 - Objeto de aprendizagem “Arca de Noé

FONTE: Elaborado pela autora.

2.2.2 Disciplinas da Pós-Graduação

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção.”

(Paulo Freire)

A primeira disciplina que eu ministrei no PPGCI foi a “Modelagem Conceitual para Sistemas de 
Hipertextos”, no segundo semestre de 2005, cuja ementa foi elaborada por mim, na qual ensino os 
processos de modelagem conceitual, envolvendo a análise conceitual na organização de hipertextos, 
e cujos aplicativos geralmente envolvem a criação de sites de temáticas específicas. Em 2006, 
lecionei a disciplina “Tratamento da Informação” pela primeira vez. Esta disciplina já existia na grade 
curricular do PPGCI. Ela dá um panorama dos processos de tratamento da informação (catalogação, 
classificação, indexação e teorias que embasam esses processos e seus instrumentos).

Com o aumento de estudos sobre ontologias, taxonomias e tesauros no ano de 2007, e as 
comparações das características de cada um destes instrumentos de controle de vocabulário, senti a 
necessidade de que os alunos da Pós-Graduação saíssem do curso com maior clareza sobre o que 
é cada um desses instrumentos e quais as relações entre eles. Por isso, em 2008, preparei e lecionei 
pela primeira vez a disciplina que chamei de “Representação da Informação”. Nessa disciplina, os 
alunos fazem a modelagem conceitual de uma determinada temática e estudam os relacionamentos 
entre os conceitos e os estruturam em forma de uma taxonomia, de um sistema de classificação, de 
um tesauro e, finalmente, em uma ontologia. Este procedimento possibilita aos alunos entenderem, 
na prática e com maior clareza, as similaridades e diferenças entre esses instrumentos. A disciplina 
teve uma aceitação muito grande pelos alunos do PPGCI. Outra disciplina que lecionei enquanto 
coordenadora do PPGCI foi o “Seminário em Ciência da Informação”. Esse é um seminário obrigatório 
nos Programas de Pós-Graduação. Seu conteúdo é composto de informações gerais do programa 
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de pós-graduação, apresentação das linhas de pesquisas e dos professores. Ainda no PPGCI, após 
meu pós-doutorado em 2014, tive a oportunidade de lecionar uma disciplina em inglês, Ontologies 
and Linked em parceria com o Prof. Dagobert Soergel. Nesse mesmo ano, criei mais duas disciplinas: 
(1) Information of Representation, a qual foi lecionada em inglês, atendendo a um requisito da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, para incentivar a internacionalização, e (2) Tópicos Especiais em OUI: 
Metodologia de Pesquisa, na qual trabalhei com os alunos as teorias e os métodos da linha de 
pesquisa de Organização e Uso da Informação. Nessa contei com a parceria da Prof.ª Benildes 
Maculan. A partir de 2016, já lecionando no Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização 
do conhecimento (PPGGOC), ministrei a disciplina Representação da Informação, com a mesma 
perspectiva descrita acima, porém atualizada com a abordagem um pouco mais prática, para atender 
à proposta do curso com base em I-Schools.

Posteriormente, em 2017, criei a disciplina Organização da Informação e do Conhecimento, 
que é oferecida sempre no 1.º semestre do curso, para as duas linhas de pesquisa Arquitetura 
e Organização do Conhecimento (AOC) e Gestão & Tecnologia da Informação e Comunicação 
(GETIC) do PPGGOC. Nessa disciplina, exponho um panorama sobre Organização da Informação 
e do Conhecimento, as teorias, os processos, os padrões e as normas, contextualizando dentro 
da abordagem da Web Semântica. A disciplina culmina em um trabalho prático de construção dos 
quatro Sistemas de Organização do Conhecimento, do tipo Taxonomia, Sistemas de Classificação 
Bibliográfica, Tesauros e finalizando com uma Ontologia. Este trabalho parte do pressuposto de 
que, por meio da prática, em conjunto com a fundamentação teórica, e à medida que os alunos 
fossem realizando as etapas da modelagem de cada instrumento, suas características ficariam mais 
evidentes, e seus objetivos e propósitos, mais claros. Conforme relato dos alunos da disciplina, à 
medida que eles foram realizando as etapas da modelagem, agrupando os termos, a partir de suas 
relações semânticas, eles puderam distinguir com maior clareza as características, os objetivos e os 
propósitos de cada um dos instrumentos que estavam sendo construídos.

Nesse mesmo ano, tive ainda a oportunidade de lecionar outra disciplina com o Prof. Dagobert 
Soergel, intitulada The Semantic Web, Ontologies, and Linked Data. A oportunidade de trabalhar com o 
Prof. Dagobert sempre me inspira e amplia meu conhecimento sobre as tecnologias da Web Semântica, 
o que permite que eu possa lecionar disciplinas que precisam de um entendimento de tecnologias.

Também lecionei duas disciplinas em nível de Pós-Graduação no curso de Especialização em 
“Arquitetura e Organização da Informação” – AOI: a disciplina chamada “Arquitetura de metadados: 
análise de assunto” e a disciplina “Aplicativos para Organização e Gestão da Informação”. Participei 
em outros cursos de especialização: no Curso de Gestão da Informação, no IEC da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC MG, e no Curso de Especialização em Administração 
da Ciência da Informação, Gerenciamento de Bibliotecas, Arquivo e Documentos, na Universidade 
UNIESSA, em Uberlândia.
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3 AS ATIVIDADES ACADÊMICAS: o empenho na construção do novo

“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.”
(Isaac Newton)

Apresento, nos Gráficos 4 e 5, um mapeamento geral da minha produção científica entre agosto 
de 1994 a junho de 2020, no qual estão incluídas as produções acadêmicas, as participações de 
bancas e as orientações concluídas, tanto da Graduação quanto da Pós-Graduação, somando-se 
um total de 580 itens registrados no Currículo Lattes. A Produção acadêmica inclui as produções 
bibliográficas e técnicas, representando 56% desse total. Em seguida, apresento ainda as orientações 
concluídas até a presente data, com 23%, e completo com 21% de participações em bancas de 
trabalho de conclusão e participação em bancas de comissões julgadoras, somando-se um total de 
592 atividades científicas, de acordo com o Currículo Lattes.

Gráfico 4 – Mapeamento da Produção Científica em números

FONTE: Elaborado pela autora.

Analisando o Gráfico 4, percebe-se a evolução que minha produção teve em relação à minha 
carreira acadêmica no todo. Essas etapas evolutivas coincidem com a progressão na carreira do 
nível de Assistente (1994-2003) para o nível de Adjunto (2004-2012) e para o nível de Associado 
(2013-2020). Isso demonstra que, à medida que fui mudando de níveis, a produção também foi 
ampliando, e o relacionamento entre a orientação e a produção acadêmica se mostrou coeso, visto 
que, nos últimos anos, tenho publicado muitos artigos em coautoria, e maioria deles com meus 
orientandos; e, por conseguinte, a quantidade de bancas acompanhou esse crescimento.
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Gráfico 5 – Mapeamento da Produção Científica em percentual

FONTE: Elaborado pela autora.

Conforme apontado acima, o mapeamento da produção acadêmica será apresentado aqui 
detalhado a partir dessas três categorias. Assim, primeiramente, apresentaremos a produção 
acadêmica; depois, as orientações concluídas, finalizando com as participações em bancas. Dentro 
da produção acadêmica, serão apresentados conteúdos sobre minhas pesquisas, discorrendo sobre 
a pesquisa, incluídos os projetos de pesquisas, as principais temáticas, a produção bibliográfica e a 
produção técnica; e, finalizada essa parte, apresentarei os Grupos de pesquisa.

3.1 Pesquisas

“O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância.”
(Sócrates)

Sempre procurei traçar um caminho em relação à aprendizagem, na prática da pesquisa. Ainda 
nos EUA, a área de estudo que mais me chamava a atenção era a interface entre os temas: tratamento 
e tecnologia da informação. Desde que assumi o cargo de professora da UFMG, em 1994, adotei, 
como temática de pesquisa, a organização da informação e do conhecimento (teoria e prática) e a 
tecnologia da informação como suporte para auxiliar esse processo. Após a conclusão do doutorado, 
percebi a necessidade de agregar a essa temática o auxílio de teorias e metodologias de outras áreas, 
como: Psicologia Cognitiva, especialmente sua contribuição para a representação e a recuperação 
da informação; Cognição aplicada à Ciência da Informação; Linguística, especialmente a Semântica, 
a Terminologia, a Lógica, a Web Semântica e a Inteligência Artificial. Na pós-graduação, participei de 
duas linhas de pesquisa: a linha Organização e Uso da Informação, no PPGCI, e a linha de pesquisa 
Arquitetura e Organização do Conhecimento no PPGGOC. Nesse período, finalizei três projetos de 
pesquisa, e dois estão em andamento. Passo a descrevê-los, brevemente, por ordem temporal.
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3.1.1 Projetos de Pesquisa

“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na
busca, não aprendo nem ensino”

(Paulo Freire).

No período de dez anos em que eu tinha apenas o título de mestre, dediquei-me mais à graduação, 
não participando da pós-graduação devido à exigência de titulação de doutorado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Porém, isso não me manteve afastada 
da pesquisa. Com meu primeiro projeto de pesquisa “A Produção Bibliográfica Brasileira na área 
de Tratamento e Tecnologia da Informação”, requisito obrigatório na contratação pela UFMG, pude 
estudar a produção bibliográfica brasileira sobre o tratamento e tecnologia da informação a partir 
de 1968. Esse estudo me permitiu: (1) conhecer de perto o desenvolvimento e as tendências da 
área de tratamento e tecnologia da informação no Brasil; (2) avaliar o conteúdo da literatura sobre a 
área de tratamento e tecnologia da informação quanto à sua relevância e atualização; e (3) produzir 
material de referências sobre softwares da área de tratamento e tecnologia da informação. Iniciado 
no segundo semestre de 1994 e finalizado em dezembro de 1999, este projeto me permitiu captar 5 
bolsas de iniciação científica nesse período, participar em eventos científicos nacionais, tais como 
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação 
– ENANCIB, em Brasília, em 2000, Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias – SNBU, em 
Florianópolis, em 2000, e em eventos internacionais, como a American Library Association Annual 
Conference, em Chicago, em 2000,o que me gerou uma produção bibliográfica significativa.

Outro projeto de pesquisa, ao qual me dediquei no período de 1998 a 2000 foi A Criação de um 
protótipo hipertextual para instrução do CCAA2, que tratava da catalogação como processo técnico 
de decisão multidimensional, no qual se prepara uma unidade documentária para ser disponibilizada 
ao público por meio de um catálogo. Sabe-se que um catalogador experiente simplifica esse processo 
de decisão recorrendo à sua memória profissional. Um estudante de catalogação, que geralmente 
não conta com essa bagagem cultural e profissional, provavelmente enfrenta grandes dificuldades na 
correta utilização das regras do CCAA2 (Código de Catalogação Anglo-Americano). Nesse projeto, 
objetivou-se a criação de estruturas hipertextuais apropriadas para aplicação de regras do Capítulo 
21: Pontos de Acesso, do CCAA2, escolhido por ser considerado um dos capítulos mais complexos 
desse Código. Por apresentar uma forma estrutural multidimensional, o hipertexto se apresenta com 
alternativa para explorar o caráter das decisões catalográficas e auxiliar os estudantes no aprendizado 
do conteúdo desse código. Além das regras do Capítulo 21, foram acrescentadas, também, desse 
código, as regras do Capítulo 1: Regras Gerais de Descrição, e Capítulo 2: Livros, Folhetos e Folhas 
Impressas, por serem ambos relevantes para a compreensão do processo de catalogação. Concluiu-
se que a versão eletrônica foi mais aceita pelos alunos do que a versão impressa. Os resultados desse 
trabalho incluíram: a utilização desse Protótipo Hipertextual na disciplina Tratamento da Informação 
I da ECI, hoje chamada de Catalogação Descritiva; a publicação de um artigo e a apresentação dos 
resultados nos eventos nacionais já descritos acima.
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O meu projeto de pesquisa de doutorado A Modelagem conceitual em sistemas de hipertextos, 
desenvolvido de 2000 a 2004, teve como objetivo a construção de um modelo hipertextual para 
organização de documentos acadêmicos (teses e dissertações) e sua implementação tecnológica. 
O projeto destinava-se a servir às instâncias de: (1) produção primária (autores intelectuais) de 
documentos hipertextuais originais, e (2) produção secundária (autores tecnológicos) na organização 
de sistemas hipertextuais ou bibliotecas digitais. Como resultado desse projeto de pesquisa, defendi 
a tese de doutorado “Mapa Hipertextual (MHTX): um modelo para organização hipertextual de 
documentos”, em junho de 2004, a qual teve vários desdobramentos, com publicações em periódicos 
nacionais e estrangeiros, além da apresentação dos seus resultados também em eventos nacionais 
e estrangeiros.

Posteriormente à defesa da tese, dei continuidade, nessa temática de pesquisa, a partir de 
2004, com o projeto Modelagem conceitual para organização hipertextual de documentos acadêmicos 
(MHTX). A proposta desse projeto estava focada na continuação da implementação do protótipo Mapa 
Hipertextual – MHTX, tendo como objetivo geral transformar o protótipo em um produto de gerenciamento 
de conteúdo semântico, com navegação em contexto, para qualquer área do conhecimento. O 
Projeto teve como objetivo principal transformar o Protótipo MHTX em software customizável e de 
fácil manuseio, por meio de interfaces desktop/web de alto nível que sustentem a operação de suas 
funções para bibliotecas digitais de documentos acadêmicos (dissertações e teses). Especificamente, 
pretendeu-se chegar a contribuições em seis vertentes: (1) auxiliar a organização e a representação 
do conhecimento humano em hipertextos, com base em estruturas referenciais semânticas através 
de links hipertextuais; (2) avaliar a contribuição de técnicas específicas de indexação automática 
no processo de geração da taxonomia facetada baseada no conteúdo dos documentos eletrônicos, 
tendo como base de amostragem documentos acadêmicos; (3) transformar a taxonomia facetada 
em uma ontologia, utilizando o padrão XML/OWL para facilitar a navegação em contexto dentro dos 
documentos eletrônicos, para vir a ser acoplada como uma ferramenta semântica de suporte para a 
representação da informação na Base MHTX; (4) estudar a aplicabilidade do padrão de Mapas de 
Tópicos na compatibilidade dos mapas hipertextuais oriundos da taxonomia gerada; (5) propor uma 
interface semântica facetada para representação e navegação nos mapas hipertextuais;(6) propor um 
protótipo de biblioteca digital semântica. Esse projeto recorreu aos seguintes referenciais teóricos: Teoria 
da Análise Facetada; Indexação Automática; Metadados; Teoria dos Mapas Conceituais; Estrutura 
semântica de links hipertextuais; e técnicas e modelos da Web semântica e Bibliotecas digitais.

Um dos reflexos positivos desse projeto para minha carreira como pesquisadora e para a ECI 
é que, a partir de 2010, foi-me concedida uma Bolsa de Produtividade Desenvolvimento Tecnológico 
e Extensão Inovadora, do CNPq – Nível 2, por seis anos consecutivos (2010-2016), com o projeto 
que passo a descrever a seguir.

A complexidade e a riqueza da continuação desses estudos no âmbito do Grupo de Pesquisa 
Modelagem Conceitual para Organização e Representação da Informação Hipertextual (MHTX) 
transformaram-se em laboratório de pesquisa para alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação da ECI participantes do Grupo. Com isso, tivemos como resultados de pesquisas 14 
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dissertações e 4 teses defendidas, as quais tiveram como universo de pesquisa bibliotecas digitais, 
especificamente a BDTD do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), e a 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertação da ECI-UFMG.

Esse projeto de pesquisa finalizou-se em 2014, e teve vários desdobramentos, com publicações 
individuais e com coautoria com meus orientandos, em periódicos nacionais e estrangeiros, além da 
apresentação em eventos nacionais e estrangeiros, que serão descritos posteriormente.

Nesse mesmo ano, após firmado o convênio com a Embrapa, o projeto foi reformulado, teve 
seu escopo ampliado para um universo de pesquisa que abrangia não somente as bibliotecas digitais, 
mas também a Web. Foi registrado no CNPq, em 2014, o projeto intitulado Modelagem conceitual 
de hipertextos: proposta metodológica para o gerenciamento do conteúdo semântico em Bibliotecas 
Digitais e na Web. Esse projeto funciona como um projeto “guarda-chuva”, no qual outras pesquisas 
dos meus orientandos vão sendo incorporadas, desdobrando, interagindo e complementando, por 
meio da abordagem teórica-metodológica adotada pela linha condutora de orientação do Grupo 
de Pesquisa MHTX. A partir dessas novas pesquisas, novas temáticas interdisciplinares foram 
sendo agregadas para sanar as dificuldades apresentadas e estabelecer aproximações teóricas e 
metodológicas em torno de temáticas relacionadas à representação do conhecimento e recuperação 
da informação no âmbito da Biblioteconomia e Ciência da Informação e disciplinas correlatas. 

Assim, os objetivos desse projeto são:(1) estudar as teorias e técnicas de organização e 
representação da informação e do conhecimento para recuperação da informação em contextos digitais; 
(2) auxiliar a organização e a representação do conhecimento humano em hipertextos, com base em 
estruturas referenciais semânticas através de links hipertextuais; (3) estudar a contribuição de técnicas 
específicas de Processamento de Linguagem Natural (PNL) para auxiliar o processo de indexação 
automática na extração de conteúdo dos documentos eletrônicos, tendo como base de amostragem 
documentos acadêmicos em língua portuguesa; (4) estudar as tecnologias para representação da 
informação semântica na Web, tais como as linguagens, modelos e padrões, com o intuito de melhorar a 
recuperação da informação na Base do MHTX, e nas bases de dados da EMBRAPA, parceira do Grupo 
de Pesquisa Modelagem Conceitual para Organização e Representação da Informação Hipertextual 
(MHTX); (5) contribuir para os estudos sobre Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC/KOS) 
a partir da explicitação dos relacionamentos semânticos entre os conceitos desses instrumentos na 
linguagem SKOS, permitindo que a representação de conhecimento seja clara tanto para pessoas quanto 
para máquinas; (6) estudar sobre Linked Open Data para avaliar a integração de dados viabilizando a 
navegação semântica de um recurso a outro de conteúdos semânticos e a interoperabilidade entre os 
sistemas; (7) identificar técnicas de Visualização de Informação para criar uma interface intuitiva com 
vistas a auxiliar os usuários na navegação e busca de informação; (8) conduzir pesquisas em áreas 
interdisciplinares (Arquitetura da Informação, Linguística, Ciência da Computação e Ciências Cognitivas) 
para subsidiar as teorias e técnicas da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

Esse projeto está em andamento, e conta, no momento, com a participação de 5 alunos da graduação 
e 12 orientandos da pós-graduação, sendo 4 de mestrado e 8 de doutorado, e os orientandos egressos 
que participam do Grupo de Pesquisa MHTX. Desde 2014, tivemos seis defesas de mestrado e seis 
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defesas de doutorado. Essas pesquisas tiveram vários desdobramentos, com publicações individuais e 
com coautoria com meus orientandos, em periódicos nacionais e estrangeiros, além da apresentação em 
eventos nacionais e estrangeiros, que serão descritos posteriormente. Além disso, publicamos três livros, 
um de minha autoria, com resultados da minha tese de doutorado, e três outros (Figura 9), dos quais 
fui organizadora. Todos os capítulos são resultados das pesquisas dos meus orientandos, sendo isso 
uma das finalidades do Grupo – auxiliar os orientandos na divulgação dos resultados de suas pesquisas. 
Todos esses livros foram publicados pela renomada Editora Interciência, Rio de Janeiro, RJ.

Figura 9 - Capas dos livros publicados

FONTE: Acervo pessoal da autora.

Outro projeto, realizado entre os anos de 2013 e 2014, foi o projeto de pós- doutorado 
intitulado Estudo sobre as metodologias para o processo de indexação de documentos textuais: uma 
perspectiva para o ensino acadêmico, o qual tinha como objetivos estudar sobre como sistematizar o 
processo de análise de assunto em documentos textuais, em forma impressa ou digital, com o intuito 
de propor uma metodologia que facilite a estratégia da determinação de assunto de documentos 
textuais, para contribuir para o ensino da disciplina Análise de Assunto nos cursos de gradução em 
Bibliteconomia e Ciência da informação.

A motivação de realização de um programa de pós-doutorado sobre as metodologias em análise 
de assunto nasceu desde que assumi a disciplina Análise de Assunto, em 2009. Lecionando essa 
disciplina, percebi que são poucas as pesquisas relacionadas a essa temática, sendo ainda incipiente 
a literatura, principalmente no que diz respeito à primeira etapa do processo de indexação. Enquanto 
professora, atenho-me aos exercícios em sala de aula, muitos baseados somente nos processos 
da leitura documentária recomendados em normas documentárias e, muitas vezes, sou pega de 
surpresa com questões de alunos, que gostariam de entender melhor o processo, e clamam por uma 
metodologia mais sistematizada. Depois de pesquisar alguns estudos remotos, comecei a utilizar o 
viés da catalogação de assunto, que reflete mais a vertente teórica norte-americana, juntamente com 
os princípios de indexação, que refletem a vertente inglesa, para explicar para os alunos como chegar à 
especificidade necessária na análise de assunto. Desde então, tenho me dedicado ao estudo e pesquisa 
dos fundamentos teóricos e metodológicos da análise de assunto, com o objetivo de sistematizá-los.
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Como mencionado anteriormente, minha pesquisa pós-doutoral foi realizada em duas instituições: 
na Escola de Artes e Comunicação da USP, sob a supervisão da Profa. Dra. Nair Kobashi; e, de 
dezembro/2013 a abril/2014, realizei a pesquisa sob a supervisão do Prof. Dr. José Antônio Moreiro 
González, no Departamento de Biblioteconomia y Documentación de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación, Universidad Carlos III, Madrid, Espanha. Com a professora Nair 
Kobashi, centrei meus estudos na abordagem linguística e semântica para realização do processo de 
análise de assunto. Já com o professor Moreiro, realizei a parte prática da pesquisa, na qual visitei 
todas as escolas da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação na Espanha, para entrevistar os 
professores dessa disciplina, e fazer um levantamento de como ela é ensinada naquele país. 

Esse projeto finalizou em 2017 e, como resultado, além do material rico dessas entrevistas, 
obtive um material bibliográfico muito relevante, que vem sendo avaliado e estudado com um auxílio 
de um bolsista de Iniciação Científica. Além disso, a sala de aula continua sendo meu laboratório de 
observações e testes com novos exercícios a partir das abordagens linguísticas, lógicas e cognitivas.

Assim, um dos resultados positivos desse projeto para minha carreira como pesquisadora foi 
ser agraciada, novamente, a partir de 2018, como bolsista de produtividade, PQ nível 2, do CNPq 
com o projeto intitulado Estudo sobre estatuto teórico metodológico da Análise de Assunto (ESTAA). 
Essa pesquisa tem como objetivo principal estudar o estatuto teórico e metodológico da análise de 
assunto, primeira etapa da indexação, verificando principalmente sua evolução. Pretende-se, mais 
especificamente: (1) verificar por que as pesquisas sobre a análise de assunto são mais incipientes 
que a segunda etapa da indexação, a tradução; (2) analisar, por meio da literatura, a evolução da 
área de indexação, mais especificamente a etapa análise de assunto; (3) contribuir para elaboração 
de uma metodologia adequada para o processo de análise de assunto. Para isso, utilizam-se os 
fundamentos teóricos metodológicos da área de organização da informação e do conhecimento para 
embasar esta pesquisa, bem como o estudo das contribuições de áreas correlatas, como Linguística, 
Psicologia Cognitiva e Lógica. Essa pesquisa envolverá procedimentos de natureza teórica, empírica, 
descritiva e aplicada, com abordagem qualitativa em relação à análise da literatura especializada da 
área. Pretende-se chegar, ao final desse estudo, a partir da análise das perspectivas e abordagens 
apresentadas na literatura, a um mapeamento da área, para obter resultados que auxiliem o 
desenvolvimento teórico metodológico, que leve em consideração todos os aspectos de um SRI, tais 
como o usuário, o contexto e a consistência, coerência e relevância do sistema. 

Esse projeto está em andamento, e conta, no momento, com a participação de cinco alunos 
de graduação, uma bolsa de iniciação científica (IC) e quatro bolsas de iniciação científica 
voluntária (ICV) sob minha orientação. Como resultados, realizamos uma revisão de literatura 
sistemática com a seguinte questão de pesquisa: Existe na literatura da área alguma metodologia 
sistemática de ensino da análise de assunto? Foi utilizado o protocolo de levantamento elaborado 
por Borges (2017) em sua pesquisa de doutorado para conclusão de sua tese, com orientação 
minha, composto por quatro etapas, que tem a função de sistematizar o levantamento de títulos 
em bases de dados, visando melhor precisão na recuperação. Recuperamos 70.333 títulos e, 
após a leitura exploratória e aplicação dos critérios de seleção, resultaram 46 documentos, cujas 
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diversas abordagens, definições e etapas desse processo estamos avaliando. Como resultados, 
há s artigos, dois no prelo e dois em elaboração. Esse projeto já teve duas apresentações na 
Semana do Conhecimento (2018, 2019) pelos bolsistas, obtendo uma ótima avaliação. Como 
esse é um projeto individual, o andamento e a produção bibliográfica ficam mais morosos, pois 
dependem muito de mim, do meu tempo e reflexões. Com toda a responsabilidade em relação à 
carga didática, orientações, participação de reuniões, conselhos e comissões que a Universidade 
demanda, fica pouco tempo para desenvolver minha própria pesquisa.

Outro projeto que está em desenvolvimento, desde 2016, é o “Estudos em Organização e 
Tratamento da Informação – EOTI”, coordenado pela profa. Benildes Maculan, com a participação 
dos professores do Grupo de Pesquisa RECRI, o qual pretende ser um ambiente para refletir de 
forma crítica sobre os problemas que se manifestam entre o fazer intelectual e o fazer técnico. Sendo 
o ensino um dos principais pilares da universidade, a aprendizagem pode ser transformada em 
produtos, processos e tecnologias, bens culturais e práticas inovadoras, gerando desenvolvimento 
e bem-estar para a sociedade. Nesse sentido, o problema ora observado é a carência de material 
didático para as disciplinas incluídas no âmbito da Organização e Tratamento da Informação 
(OTI), que venha subsidiar a preocupação em aprimorar os processos de ensino e aprendizagem, 
sobretudo promovendo o uso das tecnologias de informação e comunicação nesses processos. Essa 
deficiência prejudica as ações pedagógicas inovadoras, que visam a melhora na formação e no 
desempenho do profissional bibliotecário, assim como inviabiliza o uso de toda a potencialidade 
do suporte de tecnologias de comunicação no ensino-aprendizagem. O objetivo deste projeto é 
a produção de material didático para o ensino das disciplinas de OTI, com o suporte de alunos 
participantes de programas de pós-graduação, sob a tutela de professores, bem como com o uso do 
ambiente colaborativo Moodle para a introdução de novas metodologias pedagógicas assistidas por 
tecnologia de ensino a distância. 

Passo, agora, a descrever as principais áreas de pesquisa que subsidiam esses projetos.

3.1.2 Áreas de pesquisa

“Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí
aos conceitos e terminou com ideias”

(Immanuel Kant).

Menciono e, a seguir, contextualizo cinco grandes áreas temáticas que permeiam meu percurso 
na pesquisa: (1) a organização da informação e do conhecimento (OIC), e, como subtemas: a 
Indexação, e especialmente, a Análise de Assunto, a análise facetada, a teoria do conceito, e o mapa 
conceitual; temáticas centrais nas minhas pesquisas, (2) a tecnologia da informação em interface 
com a OI, trazendo suporte para as implementações tecnológicas e a forma hipertextual de texto, (3) 
as ciências cognitivas, que estudam como o usuário processa sua informação e a interação homem-
máquina, e (4) a semântica, que traz o entendimento da palavra dentro de um contexto específico do 
conhecimento, formando conceitos ou unidades de informação.
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3.1.2.1 Organização e Representação da Informação e do Conhecimento

O ser humano sempre se preocupou, ao longo de toda a história, em desenvolver procedimentos 
e técnicas com a finalidade de analisar, registrar, guardar e recuperar informações. Atualmente, e 
cada vez mais, essa preocupação torna-se um grande desafio, já que as inúmeras e profundas 
mudanças ocorridas no contexto da comunicação mundial e nas áreas de ciência e tecnologia 
causaram um aumento extraordinário na produção e intercâmbio da informação nas diversas áreas 
do conhecimento.

A área de Organização do Conhecimento (OC) tem suas raízes históricas na base teórica 
da Classificação, sendo que, às vezes, pode ser vista como uma área de conhecimento, a qual 
classifica o conhecimento filosófico, que se inicia com o modelo categorial proposto por Aristóteles; 
e, às vezes, como classificação bibliográfica, que possui processos e instrumentos para representar 
conteúdo temático de documentos e aumentar a eficácia na recuperação de informações.

Para organizar o conhecimento, é necessário produzir representações sistematizadas para 
que possam ser utilizadas na organização da informação, para padronizar as representações dos 
conteúdos dos recursos informacionais, visando facilitar a sua recuperação e o seu uso. Entende-se 
que a organização do conhecimento é condição necessária para a organização da informação, ou 
mais especificamente dos recursos informacionais, sob o aspecto do conteúdo dos mesmos. Já a 
Organização da Informação (OI) possibilita e facilita o acesso à informação, que, por sua vez, tem 
a competência e a intenção de produzir conhecimento. A área de OI compreende todos os estudos 
relacionados aos processos e instrumentos utilizados na organização de recursos informacionais 
de qualquer natureza (científica, utilitária, entre outras), no intuito de viabilizar o atendimento às 
necessidades de informação de uma determinada comunidade de usuários. 

De outra perspectiva, pode inferir que se organiza um domínio do conhecimento 
para representá-lo, fundamentado em teorias e por meio de técnicas de representação do 
conhecimento. Essa representação gera instrumentos de representação do conhecimento, do 
tipo Sistema de Organização do Conhecimento (SOC), que auxilia na representação da 
informação registrada em recursos informacionais em um Sistema de Recuperação da Informação 
(SRI), por meio dos processos de representação descritiva e temática, com uso de análise, 
padrões e instrumentos, para que seja representado o conhecimento registrado daquele domínio 
específico. A organização da informação supõe um processo desdobrado em dois subprocessos 
solidários: o armazenamento e a recuperação. Nessa medida, compreende-se que a entrada de 
dados inconsistentes implicará a saída de dados também inconsistentes. Nesse processo, são 
ativados mecanismos cognitivos que influem tanto na entrada como na saída do SRI, porque são 
dependentes da maneira como usamos nossa mente para realizar abstrações. A representação 
da informação dentro do contexto da BCI é realizada por meio dos processos de catalogação, de 
indexação e de classificação em um SRI.

Em síntese, organizar o conhecimento é olhar para um domínio e sistematizá-lo para sua 
representação. Na organização da informação, necessita-se utilizar os instrumentos, do tipo SOC, e 
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técnicas específicas que padronizem a representação dos recursos informacionais, no âmbito de um 
SRI, conforme representado na Figura 10.

Juntam-se a isso as constantes inovações tecnológicas de comunicação e informação; as 
informações digitais fazem parte de nosso universo. Nesse contexto, são necessárias estruturas de 
representação e mecanismos de acesso que deem conta do tratamento desse novo ambiente e tipo 
de recurso informacional, sendo essa uma temática constante em minhas pesquisas e orientações.

Além disso, estudamos os princípios e técnicas da análise facetada e da teoria do conceito, e o 
mapa conceitual e buscamos aportes teóricos-metodológicos em áreas correlatas, já mencionadas 
anteriormente.

Figura 10 - A Organização do Conhecimento e da Informação com vista à Recuperação da Informação

 FONTE: Lima (2020).

A análise facetada foi concebida por Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), 
matemático indiano que se tornou bibliotecário, um dos estudiosos que mais contribuiu para a 
teoria da biblioteconomia no século XX, especialmente na área da classificação de assunto. Dentre 
os princípios introduzidos por Ranganathan, o mais conhecido é o princípio de análise de faceta 
(subdivisões de assuntos em suas partes componentes) e a síntese (recombinação dessas partes 
para se classificar um documento adequadamente). O referencial teórico sobre a análise e a síntese 
de facetas proposta por Ranganathan transformou-se em uma base teórica importante para a área 
de análise de assunto no século XX. Para Ranganathan, a ideia é produto do pensamento e o 
conhecimento é representado pela totalidade das ideias armazenadas pela memória humana. A 
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informação passa a existir quando as ideias são comunicadas. Todos esses processos são sensoriais, 
permeados pelas experiências cognitivas de cada indivíduo. 

Outra grande contribuição na área de Ciência da Informação resulta das pesquisas da alemã Ingetraut 
Dahlberg, também expert nas áreas de filosofia, história, linguística e biologia. Na segunda metade do 
século XX, preocupada com a compreensão de sua importância na representação do conhecimento, 
formaliza sua teoria do conceito na área de Ciência da Informação, apresentando o famoso modelo do 
triângulo do conceito, que possibilita a representação formal de uma unidade de conhecimento.

O mapa conceitual é uma representação que descreve a relação das ideias do pensamento, 
relação esta que é pré-adquirida ao longo do processo de aprendizagem na construção do 
conhecimento, que vai sendo arquivada na memória. O mapa conceitual pode estar também 
relacionado na literatura com termos como rede semântica, estrutura do conhecimento, estrutura 
cognitiva, mapa cognitivo, mapa mental ou mapa da Web. A teoria do mapa conceitual foi desenvolvida 
por Joseph D. Novak (1984, p.1), da Cornell University, em 1984, a partir da teoria da aprendizagem 
significativa, e está desenvolvida na psicologia educacional por David Ausubel (AUSUBEL, 1963, 
1968). Essa teoria parte do pressuposto de que o armazenamento de informações ocorre a partir 
da organização de conceitos de forma hierárquica, tanto nas relações envolvendo os elementos 
mais genéricos, quanto nos mais específicos, apontando similaridades e diferenças e valendo-se da 
sequência natural entre os tópicos do conteúdo a ser trabalhado. A ideia fundamental da teoria de 
Ausubel é que a aprendizagem é feita por assimilação de novos conceitos. Segundo ele, a criança 
adquire os primeiros conceitos por volta dos 3 anos de idade, quando começa a reconhecer o mundo 
ao seu redor. A partir daí novos conceitos são adquiridos por meio da linguagem e do processo de 
aprendizagem, nos quais interagem perguntas e esclarecimentos sobre relações entre os conceitos 
antigos e os novos. A teoria da aprendizagem significativa é baseada no modelo construtivista do 
processo cognitivo humano, que explica como os conceitos são adquiridos e organizados dentro de 
um aprendizado mais baseado na cognição.

A tecnologia da informação sempre foi uma temática de grande interesse de pesquisa para 
mim. Além de o meu primeiro artigo ter sido publicado sobre essa temática, tive como incentivador o 
Prof. Ricardo Barbosa, que me apresentou o hipertexto (documentos eletrônicos que permitem uma 
leitura não sequencial, mais de acordo com o raciocínio humano). Conhecendo o hipertexto, vi que sua 
organização era semelhante ao processo de indexação que fazíamos na Biblioteconomia e Ciência 
da Informação. A mudança do texto impresso para o texto eletrônico criou uma grande transformação 
na maneira como armazenamos e acessamos a informação. Os textos eletrônicos, que podem ter 
as mesmas características tanto dos textos lineares como dos não lineares, são armazenados ou 
disponibilizados em CPUs, disquetes, CD-ROM, LANs, ou redes digitais. A possibilidade de explorar 
o texto de maneira interativa permitiu a abordagem do conhecimento por simulação. O hipertexto é 
utilizado em minhas pesquisas como ideia básica de organizar documentos em trechos, e combiná-
los conforme as necessidades de compreensão e organização. Uma vez que documentos eletrônicos 
compostos de fragmentos de textos ligados entre si, ou a outros documentos, permitem a leitura 
não sequencial, esta característica se adéqua melhor à flexibilidade do raciocínio humano. Assim, 
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o hipertexto surge como uma solução flexível de movimento, de um ponto a outro, no mesmo 
documento, ou, de um ponto a outro, em diferentes documentos. Seu modelo informacional é o da 
rede estruturada em conjuntos de nodos, e de links entre os nodos.

3.1.2.2 Web Semântica

Em 1989, o físico inglês, Sir Timothy John Berners-Lee, do Centro Europeu de Pesquisas 
Nucleares, apresentou à comunidade a WWW (World Wide Web), que tinha como base três 
tecnologias fundamentais: o HTML (Hypertext Markup Language); o servidor HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol) e o URI (Unified Resource Identifier). Essas tecnologias permitiram um avanço 
na Internet, pois facilitaram o compartilhamento de documentos entre pesquisadores, permitindo 
descobertas e o acesso tanto por seres humanos quanto por máquinas. Sendo uma rede interativa, 
a Web possibilita, também, a cooperação humana, com acesso remoto simultâneo aos documentos, 
utilizando tecnologias como o linked data e modelos estruturados para melhorar a representação 
semântica e a recuperação da informação.

Diversos tipos de serviços de informação vêm sendo implementados no contexto de bibliotecas 
digitais e da Web como meios de auxílio à reconciliação semântica, incluindo o uso de vários tipos 
de Sistemas de Organização do Conhecimento para garantir a correta interpretação semântica de 
terminologias. Esses serviços potencializam a interoperabilidade semântica de registros, metadados, 
repositórios, esquemas de metadados, registros de crosswalk, ou o mapeamento entre vocabulários 
e ontologias. Para melhorar a qualidade de informações heterogêneas em serviços de informação, 
homem e máquina precisam entender o significado do que está sendo recuperado.

Com a realidade do ambiente web de interação, produção, armazenamento e distribuição de 
informação, é preciso considerar a representação da informação de recursos em ambientes digitais. 
O impacto do desenvolvimento das tecnologias da web também produziu efeito nos Sistemas 
de Recuperação da Informação (SRI), na forma como armazenam, representam e recuperam os 
conteúdos desses itens informacionais; com isso, os SRIs estão enfrentando desafios e adaptando-
se a esta nova realidade.

As necessidades dos usuários passam a ser o ponto central de estudos na área, já que a 
recuperação da informação é o principal foco de toda a área da Organização da Informação e do 
Conhecimento. Muitas dessas pesquisas têm sido relacionadas com a interação entre o sistema de 
RI e o usuário, com o intuito de melhorar a eficiência dos sistemas de recuperação de informação e 
os processos de catalogação, de classificação e de indexação de assunto de um documento. Com o 
crescimento e desenvolvimento da Internet cada vez mais acelerados, surgem novos interesses de 
pesquisa em tecnologias da Web com uma participação cada vez maior dos usuários, que fornecem 
metadados e contribuem para a marcação social, mas exigem criações de interfaces mais intuitivas. 
É nesse contexto que os estudos do Grupo de Pesquisa MHTX se realizam, e foi para entender 
esses processos na nossa área que mais temáticas – linguística e as ciências cognitivas – surgiram 
em minhas pesquisas, que passo a descrever a seguir.
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3.1.2.3 Linguística: a semântica

Dentro da área da linguística, destaca-se a semântica (como meio para a representação 
do significado dos enunciados) e a sintaxe (como determinante de adequação de expressões ou 
frases à gramática de uma língua). As relações semânticas são importantes na estruturação do 
conhecimento e na formação de conceito para escolha de termos representativos de significado. 
A semântica é o meio utilizado para a representação do significado dos enunciados. Esta área da 
linguística nos dá subsídios para entender a teoria do conceito apresentada, bem como a teoria 
da terminologia, considerada como uma disciplina linguística dedicada ao estudo científico dos 
conceitos e dos termos usados nas línguas de especialidade.

3.1.2.4 Ciências Cognitivas

Tomei contato pela primeira vez com as Ciências Cognitivas na disciplina de doutorado 
“Teoria do Conhecimento em Ciência da informação”, ministrada pela Profa. Dra. Ana Cabral. 
Nesta disciplina, apresentei como trabalho final um estudo sobre os pontos de interseção entre 
a Ciência da Informação (CI) e a Ciência Cognitiva (CC). A partir daí, aprofundei meus estudos 
com a Profa. Ângela Pinheiro, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, por 
meio da disciplina “Experimental III (Psicologia Cognitiva)”. As interseções entre a CI e a CC 
podem ser exemplificadas em pelo menos quatro atividades do processamento da informação: 
categorização, indexação, recuperação da informação e interação homem-máquina. Nessas 
atividades, o ponto central destacado é o conhecimento prévio do usuário que busca e utiliza 
a informação, especialmente na sua interação com o sistema informacional, e como o cérebro 
processa essa informação. A Ciência Cognitiva tenta entender e esclarecer como o homem 
representa mentalmente o mundo geral e específico que o cerca e que estruturas da mente 
possibilitam as atividades cognitivas. Pode-se dizer que a cognição humana é essencialmente 
organizada como uma rede semântica, na qual os conceitos são ligados pelas associações. 
Esta rede semântica pode ser exemplificada por meio dos instrumentos de organização da 
informação aqui descritos. O processo de análise conceitual também demanda forte carga 
cognitiva, efetuado pela mente humana, que é a interpretação, a coordenação de signos e a 
abstração de significados. Signo é uma palavra que, isoladamente, pode ter sentido para um 
determinado indivíduo, mas, em si mesma, não possui nenhum significado. O significado de 
um signo (uma palavra) está estritamente ligado à estrutura lexical, isto é, ao contexto no qual 
o signo está inserido.

Pelas temáticas relatadas, nota-se a interseção entre elas configurando uma 
interdisciplinaridade que caracteriza meu caminhar na pesquisa, mesmo a área de organização 
da informação e do conhecimento sendo a principal. Porém, as outras não deixam de ser 
importantes, pois essas temáticas permitem um olhar diferenciado sobre como organizar a 
informação.
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3.2 Produção bibliográfica

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”
(Cora Coralina)

Como disse anteriormente, tentei traçar meu perfil acadêmico fazendo uma interseção entre a 
organização e a tecnologia da informação, o que pode ser ilustrado por meio de minhas publicações 
no decorrer deste meu relato. Nota-se que a partir dos resultados da minha pesquisa de doutorado, 
houve um aumento significativo em minha produção como um todo, conforme foi exemplificado nos 
Gráficos 2, 3 e 4, sobre o mapeamento da minha produção acadêmica em geral.

A minha produção bibliográfica, nesses anos, é composta de 276 produções registradas 
no Currículo Lattes, sendo 64 artigos completos publicados em periódicos, 6 livros publicados/
organizados ou edições, 15 capítulos de livros publicados, 1 texto em jornais de notícias/revistas, 48 
trabalhos completos publicados em anais de congressos, 8 resumos expandidos publicados em anais 
de congressos, 27 resumos publicados em anais de congressos, 6 artigos aceitos para publicação, 
90 apresentações de trabalho, 11 outras produções bibliográficas. Além disso, publiquei a cartilha 
que lancei no III Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX, sem contar que tenho, ainda, 1 capítulo 
de livro e seis artigos no prelo, previsto para serem publicados em 2020. O percentual de cada um 
desses tipos de produção está ilustrado no Gráfico 6, a seguir.

Gráfico 6 – Análise percentual da produção 

FONTE: Elaborado pela autora.

A partir dos dados do Gráfico 6, percebe-se que minha produção concentra-se na três 
atividades que são consideradas núcleos como resultados de pesquisa: apresentação de trabalhos 
para comunidade científica (26%), publicação de artigos de periódicos (23%) e apresentação de 
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trabalhos completos em eventos (18%). Esses três quesitos estão com o percentual proporcionalmente 
balanceados, sendo seguidos pela organização e publicação de livros (5%) e de capítulos (9%). Entre 
as demais publicações bibliográficas, saliento a publicação da Cartilha de Pesquisa e Integração do 
Grupo de Pesquisa MHTX (2018), apresentada na seção 3.2 deste memorial.

Como pode ser visualizado no Gráfico 7, à medida que fui galgando os níveis de progressão 
na carreira acadêmica, minha produção bibliográfica foi crescendo substancialmente, passando de 
15 publicações atingidas na classe de professor assistente, perpassando por 119, como professor 
adjunto, e chegando a 142 publicações como professor associado. Isso se deve às participações 
em programas de pós-graduação, resultados de pesquisas e orientações no âmbito do Grupo de 
Pesquisa MHTX, ótimas parcerias nacionais e internacionais que ampliaram meus conhecimentos e, 
principalmente, muita força de vontade, coragem e resiliência!!!

Gráfico 7 – Análise quantitativa da produção bibliográfica

FONTE: Elaborado pela autora.

Observo, também, que, enquanto professora associada, aumentaram minhas publicações de 
capítulos de livros e publicação e organização destes. Sinto que, à medida que vamos ganhando 
mais experiência e reconhecimento pelos nossos pares, vão surgindo mais convites para participação 
de coletâneas, e somos mais encorajados a enfrentar a “árdua” tarefa de organizar uma publicação.

Sem limitar-me a uma descrição aprofundada desses trabalhos, relato sucintamente os seus 
conteúdos, atendo-me a considerações importantes, e em uma ordem temporal.

Minha primeira publicação foi uma tradução de um trabalho escrito por F. W. Lancaster, 
professor emérito da Graduate School of Library and Information Science da University of Illinois 
(EUA), no qual o autor discorria sobre as ameaças e oportunidades que as inovações tecnológicas 
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poderiam trazer para os futuros serviços das bibliotecas. Após essa tradução, todos os meus artigos 
originais resultaram de pesquisas que realizei no âmbito da Escola de Ciência da Informação da 
UFMG. Meu primeiro artigo, “Sistemas de segurança eletrônicos para bibliotecas”, publicado em 
1995, foi motivado pelo meu encontro com esse tipo de tecnologia com que tive contato nos EUA. 
Com ele, pretendi contribuir para a prevenção contra roubos em bibliotecas brasileiras. De volta 
ao Brasil, ampliei este estudo com uma pesquisa de campo para verificar a situação da segurança 
nas bibliotecas acadêmicas e quais empresas prestavam esse tipo de serviço no Brasil, para 
adequar as informações ao contexto brasileiro.

Até o ano de 2000, antes de iniciar o doutorado, tive artigos de autoria única e de autoria 
compartilhada com minhas bolsistas de iniciação científica. O início do doutorado, em que cursei 
o máximo de disciplinas possível, responde pelo hiato em minha produção bibliográfica, entre 
2000 e 2002, mas serviu para acumular experiências e conhecimentos que, logo em seguida, 
permitiram publicações de trabalhos oriundos desses estudos. Os resultados ligados ao Grupo 
de Pesquisa em Ciências Cognitivas, coordenado pela Profa. Mônica Nassif, do qual participei 
de 2003 a 2009, e estudos realizados com o Prof. Koti Raghavan também geraram publicações 
nacional e internacionalmente. 

De 2003 a 2008, publiquei dez artigos completos em periódicos nacionais e internacionais, os 
quais corresponderam aos estudos oriundos do meu projeto de pesquisa de doutorado. Ao defender 
minha tese em 2004, já tinha cinco artigos publicados em torno das teorias e metodologias utilizadas 
para realizar a pesquisa. Os títulos desses artigos expressam bem o novo conteúdo que se abriu 
para mim: (1) Interfaces entre a ciência da informação e ciência cognitiva; (2) Mapa conceitual 
como ferramenta para organização do conhecimento em sistemas de hipertextos e seus aspectos 
cognitivos; (3) O Modelo simplificado para análise facetada de Spiteri a partir de Ranganathan e do 
Classification Research Group (CRG); (4) A navegação em sistemas de hipertextos e seus aspectos 
cognitivos; (5) Metodologias e modelos para estruturação de sistemas de hipertexto: características 
e contribuições; (6) A transmissão do conhecimento através do tempo: da tradição oral ao hipertexto; 
(7) Categorização como um processo cognitivo; (8) A Análise facetada na modelagem conceitual 
para organização hipertextual de documentos acadêmicos: sua aplicação no protótipo MHTX (Mapa 
Hipertextual); (9) Hypertext model – HTXM a model for hypertext organization of documents e (10) 
o artigo que descreve os resultados finais da tese Modelo hipertextual – MHTX: um modelo para 
organização hipertextual de documentos. Outras publicações com autoria individual voltaram a 
acontecer com um artigo sobre os modelos de categorização em 2010, e outro sobre a Organização 
e representação do conhecimento e da informação na web: teorias e técnicas em 2020, publicado 
em uma edição especial da Revista Perspectiva em Ciência da Informação, com uma coletânea de 
14 artigos dos professores do PPGGOC, cuja editoração foi feita por mim.

Os periódicos nos quais estes artigos foram publicados são apresentados na Tabela 1 e no 
Gráfico 8, os quais listam e ilustram percentualmente, de acordo com os estratos de qualidade e de 
acordo com a classificação do Qualis 2017-2020 CAPES, da área Comunicação e Informação.
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Tabela 1 - Qualis dos periódicos

FONTE: Elaborado pela autora.

Conforme detalhado, minhas publicações se concentram mais em periódicos classificados 
de acordo com os critérios de referência para o estrato A. Dentre os 64 artigos, 37 deles encontram-
se publicados em classificações que variam entre as classes A2 e A4, perfazendo um percentual 
de 58% das publicações, e 25 outros foram publicados em periódicos com estrato de B1 a B2, 
representando 39%, e duas publicações ocorrem em periódicos que não estão avaliados pelo 
Qualis-Capes, que são periódicos internacionais ainda não inseridos no sistema, completando 
com o percentual de 2%.

Gráfico 8 – Qualis dos periódicos dos artigos completos publicados

FONTE: Elaborado pela autora.
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De 2008 até o presente, houve uma mudança na minha maneira de ver a colaboração 
orientador-orientando, o qual reflete melhor a visão das agências de pesquisa como CNPq, 
CAPES e FAPEMIG. Minha produção bibliográfica se configura mais colaborativa e se reflete 
em autoria múltipla, conforme ilustra o Gráfico 9, exceto quando o resultado de pesquisa 
não inclui a participação de colegas ou de alunos pesquisadores, como no caso dos artigos 
ilustrados no Gráfico 8.

Gráfico 9 – Tipo de autoria na produção bibliográfica

FONTE: Elaborado pela autora.

No entanto, aumentou minha publicação de livros e de capítulos de livros com autoria 
individual, conforme demonstrado anteriormente, no Gráfico 7, e de uma Cartilha de 24 páginas 
ilustrada, apresentada a seguir. Assim, vamos ampliando as fontes de registro de nosso 
conhecimento. Isso também se justifica, porque à medida que vamos adquirindo mais experiência 
na área, começamos a receber convites para participar de publicações com temáticas específicas, 
do tipo coletânea.

Em relação à nacionalidade dos periódicos, o primeiro artigo que publiquei 
internacionalmente foi no periódico Knowledge Organization, em coautoria com o professor Koti 
Raghavan, já mencionado anteriormente. Inclusive, em um artigo publicado recentemente sobre 
o estudo da presença da produção científica brasileira na revista no século XXI, os autores Silva, 
Evangelista, Guimarães (2019, p. 35) chegam a um número de 19 pesquisadores, e ressaltam 
que “Desse grupo, é relevante afirmar que Gercina Ângela Borém Lima, da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), foi a primeira pesquisadora brasileira a ter um artigo publicado pela 
revista, em 2004”, o que me trouxe satisfação, ao ver que meu esforço em contribuir com a 
internacionalização do PPGCI, naquela época, foi registrado. O Gráfico 10 ilustra a nacionalidade 
dos periódicos que já publiquei.
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Gráfico 10 – Nacionalidade dos periódicos

FONTE: Elaborado pela autora.

A primeira publicação em Anais de evento foi na ALA – American Librarian Association 
Annual Conference, em 2000, em Chicago, USA, com o trabalho sobre Software for Library and 
Information Center Automation in Brazil up to 1999, e, no Brasil, apresentei o trabalho sobre a 
Produção bibliográfica brasileira na área de tratamento e tecnologia da informação a partir 
de 1968, no IX Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Ciência da Informação – ENANCIB, em 2000, em Brasília. De lá para cá, foram mais 83 trabalhos 
publicados em Anais de eventos, tanto no Brasil quanto em outros países, conforme apresentado 
percentualmente no Gráfico 11.

Gráfico 11 – Origem dos trabalhos publicados em Anais de eventos

FONTE: Elaborado pela autora.

Em relação aos livros publicados, o primeiro livro foi o “MHTX: modelagem hipertextual para 
organização de documentos: princípios e aplicação”, ilustrado na Figura 11, publicado pela Editora 
Interciência, em 2015.
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Figura 11 - Livro MHTX: modelagem hipertextual para organização de documentos:
princípios e aplicação (2015)

Este livro foi resultado da minha pesquisa de doutorado, 
composto de seis capítulos que discorrem sobre conceitos de 
hipertextos e os aspectos cognitivos nessa forma de escrita, 
metodologias e modelos para a estruturação de sistemas de 

hipertexto, bem como a forma de conversão de textos lineares 
nesses novos tipos de textos. Apresentam-se, também, as 

técnicas de organização do conhecimento, com o objetivo de 
recuperação, destacando-se, especificamente, a técnica da 
análise facetada e os princípios do mapa conceitual para a 

construção do Protótipo MHTX.

FONTE: Acervo da autora.

O segundo livro publicado é intitulado “Biblioteca Digital Hipertextual: Caminhos para a Navegação 
em Contexto”, ilustrado na Figura 12, publicado pela Interciência em 2016, com minha organização.

Figura 12 - Livro Biblioteca Digital Hipertextual: Caminhos para a Navegação em contexto (2018)

A principal motivação para a publicação desse livro 
foi trazer, nesta coletânea, parte dos resultados das 

pesquisas que foram desenvolvidas, até o ano de 2014, 
pelos pesquisadores integrantes do Grupo de Pesquisa 

Modelagem Conceitual para Organização e Representação 
da Informação Hipertextual (MHTX). Nesse livro, no 

percurso dos seus oito capítulos, são apresentados os 
esforços desses pesquisadores em solucionar os problemas 

da recuperação semântica da informação, a partir de 
propostas para a navegação hipertextual em contexto em 

uma biblioteca digital.

FONTE: Acervo da autora.

Posteriormente, em 2018, foi publicada a segunda coletânea, também, pela Editora Interciência, 
intitulada “Biblioteca Digital: novas tendências na Navegação em Contexto”, a qual apresenta outros 
resultados das pesquisas, defendidas após o ano de 2014, ilustrado na Figura 13.
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Figura 13 - Livro Biblioteca Digital: novas tendências na Navegação em Contexto (2019)

Neste livro, no percurso dos seus oito capítulos, são 
apresentados os esforços dos pesquisadores do Grupo 

de Pesquisa MHTX em estudar os fundamentos teóricos e 
propor soluções para questões relacionadas à organização 
e representação da informação hipertextual, principalmente 
aquelas que dizem respeito às técnicas de pesquisas em 

tecnologias da Web Semântica, tendo o usuário como 
ponto central de estudos na área. Para realização dessas 
pesquisas registradas neste livro, também foi necessário 
buscar aportes teóricos e metodológicos em outras áreas 
do conhecimento, tais como a Ciência da Computação, a 

Linguística e a Psicologia Cognitiva.

FONTE: Acervo da autora.

Em 2020, lançamos a terceira coletânea intitulada “Organização e Representação do Conhecimento 
e da Informação para Web: práticas metodológicas” (Figura 14), resultante das atividades de pesquisa 
do Grupo de Pesquisa MHTX, correspondente à produção de seus membros no período de 2016 a 
2019, e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento (PPG-
GOC) da Escola de Ciência da Informação (ECI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Figura 14 - Livro Organização e Representação do Conhecimento e da Informação para Web: 
práticas metodológicas (2020)

Este livro, composto de sete capítulos, traz os fundamentos 
teórico-metodológicos da área de Organização da Informação 

e do Conhecimento, e propõe soluções para questões 
relacionadas à organização e à representação da informação 

hipertextual, principalmente aquelas que dizem respeito às 
técnicas de pesquisas em tecnologias da Web. Entretanto, 
nesta coletânea, o universo de pesquisa amplia-se para a 

Web Semântica, com estudos sobre as linguagens, padrões e 
instrumentos que contribuem para tornar essa nova Web viável, 

tendo o usuário como ponto central de estudos na área.

FONTE: Acervo da autora.
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Elaborei, em 2018, uma cartilha intitulada Cartilha de Pesquisa e Integração do Grupo de 
Pesquisa MHTX, ilustrada na Figura 15, na qual eu apresento o Grupo, sua finalidade, missão e valores, 
e descrevo sobre a dinâmica da orientação no Grupo com as atividades de orientação compartilhada 
(dois ou mais alunos); prévia de defesas e de qualificações (para os orientandos passarem por 
questionamentos pelo colegas antes da defesa); leitura participativa (os colegas leem os trabalhos 
uns dos outros); Coerência textual (peço para indexar cada parágrafo do texto para assegurar a 
coerência na hora da escrita). Além disso, relatei sobre a dinâmica de nossas reuniões, sobre o 
acervo, parcerias e meios de divulgação. Na última parte, descrevi sobre “Pesquisar é: pensamento 
+ ação”, apontando a importância da escolha da temática e a importância da metodologia.

Figura 15 - Cartilha de Pesquisa e Integração do Grupo de Pesquisa MHTX (2018)

FONTE: Acervo da autora.

Esta cartilha foi elaborada e lançada no III Seminário do Grupo MHTX, sem que nenhum dos 
meus alunos soubessem, pois queria surpreendê-los com esta publicação. Contratei um ilustrador, 
que criou para mim uma personagem que a chamamos de GAL (minhas iniciais) e, com ela, veio a 
sua mascote Soplátoles (mistura de Sócrates, Platão e Aristóteles). Fiz este investimento com meus 
próprios recursos, pois posteriormente pretendo utilizá-la para outras publicações, mas tive ajuda do 
CNPq para fazer a impressão.

Esta cartilha foi elaborada e lançada no III Seminário do Grupo MHTX, sem que nenhum dos 
meus alunos soubessem, pois queria surpreendê-los com esta publicação. Contratei um ilustrador, 
que criou para mim uma personagem que a chamamos de GAL (minhas iniciais) e, com ela, veio a 
sua mascote Soplátoles (mistura de Sócrates, Platão e Aristóteles). Fiz este investimento com meus 



Gercina Ângela de Lima

50

próprios recursos, pois posteriormente pretendo utilizá-la para outras publicações, mas tive ajuda do 
CNPq para fazer a impressão. 

Além dessas publicações impressas, participei da organização de dois E-Books, que estão 
disponíveis on-line, resultados dos trabalhos apresentados no II1 e III2 Seminário do Grupo de 
Pesquisa MHTX (2016 e 2018, respectivamente). A organização foi realizada em conjunto com os 
professores membros do MHTX e com o representante da nossa parceria com a EMBRAPA, Ivo 
Pierozzi Junior. 

Essas duas publicações serão mais bem detalhadas no item sobre eventos, quando relatarei 
sobre esses Seminários.

Optei por não descrever sobre os 15 capítulos que foram publicados em diversos livros, por 
receio de delongar muito na exposição, porém deixo suas referências registradas a seguir: 

1. LIMA, G. A. A leitura documentária e as perspectivas de aplicação em contexto da Web. In: 
FUJITA, Mariângela Spotti Lopes; ALVES, Roberta Caroline Vesu; ALMEIDA, Carlos Cândido de. 
(Org.). Modelos de leitura documentária para indexação: abordagens teóricas interdisciplinares e 
aplicações em diferentes tipos de documentos. 1. ed. Marília: Editora Unesp, 2020. p. 116-145.

2.LIMA, G. A. Representação do conhecimento e da Informação no contexto da Web. In: LIMA, 
Gercina Ângela de. (Org.). Organização e representação do conhecimento e da informação para 
web: práticas metodológicas. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2020. p. 1-20.

3. LIMA, G. A. Perspectivas de modelagem conceitual na elaboração de sistemas de 
organização do conhecimento: subsídios para o ensino. In: LIMA, Gercina Ângela de. (Org.). Do 
tratamento à organização da informação: reflexões sobre concepções, perspectivas e tendências. 
1. ed. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020. p. 68-84.

4. BORGES, G. S. B.; LEAL, E. O.; DIAS, C. C; LIMA, G. A. O mapa conceitual como uma 
atividade didática avaliativa no ensino superior. In: MACHADO, Marcos William Kaspchak. (Org.). 
Impactos das Tecnologias nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 4. 1. ed. Ponta Grossa 
(PR): Atena, 2019. v. 4, p. 39-49.

5. ARAUJO, W. J. ; MACULAN, B. C. M. S.; LIMA, G.A. Evaluation of the ontology structure of 
the biology domain from the Bartoc repository based on its components. In: VALLÉS, Juan Enrique 
Gonzálvez. (Org.). La investigación actual y sus retos multidisciplinares. 1. ed. Madrid: GEDISA, 
2019. p. 1-15.

6.LIMA, G. A. Aspectos cognitivos na categorização: buscando o contexto. In: LIMA, Gercina 
Ângela. (Org.). BIBLIOTECAS DIGITAIS: Novas tendências na navegação em contexto. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2018. v. 1, p. 1-13.

7.LIMA, G. A. Tendências de pesquisas em organização do conhecimento: da biblioteca 
tradicional a Biblioteca Web 3.0. In: LIMA, Gercina Ângela de. (Org.). Bibliotecas digitais: novas 
tendências na navegação em contexto. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2018. v. 1, p. 151-168.

1 https://www.academia.edu/36102704/AnaisIISeminarioMHTX2016.pdf
2 https://www.academia.edu/37223834/Anais_III_Seminario_MHTX_2018.pdf
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8.LIMA, G. A. Representação, recuperação e acesso da informação: a evolução da Biblioteca 
1.0 à Biblioteca 3.0. In: CAMPOS, Maria Luiza de Almeida  et al. (Org.). Produção, tratamento, 
disseminação e uso de recursos informacionais heterogêneos: diálogos interdisciplinares. 1. ed. 
Niterói: IACS/UFF, 2018. p. 80-88.

9. LIMA, G. A. A metodologia de pesquisa do Grupo MHTX: orientações e dinâmica. In: LIMA, 
Gercina Ângela de; PIEROZZI, JR., Ivo; MACULAN, Benildes Coura Moreira dos Santos; DIAS, 
Célia da Consolação; LOURENÇO, Cíntia de Azevedo; MENDES NETTO, Cristiane; AGANETTE, 
Elisângela Cristina; BORGES, Graciane Silva Bruzinga (Org.). Perspectivas em representação e 
organização do conhecimento: atualidades e tendências na relação universidade-empresa. 1. ed. 
Belo Horizonte: ECI-UFMG, 2018. v. 3, p. 29-35.

10. LIMA, G. A. Navegação hipertextual em contexto. In: LIMA, Gercina Ângela de. (Org.). 
Biblioteca digital hipertextual: caminhos para a navegação em contexto. 1.ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2016. p. 1-17.

11. LIMA, G. A. Arquitetura da Informação. In: MIRANDA, Roberto Campos da Rocha (Org.). 
Arquitetura da Informação na Câmara dos Deputados. 1. ed. Brasília: Centro de Documentação e 
Informação – Edições Câmara, 2016. p. 47-62.

12. LIMA, G. A. Da organização do conhecimento à recuperação da informação: teorias e 
técnicas. In: LIMA, Gercina A. B. O.; PIEROZZI JÚNIOR, Ivo; MACULAN, Benildes C. M. S.; DIAS, 
Célia C.; LOURENÇO, Cíntia A. (Org.). Pesquisa Integrada em Organização do Conhecimento e 
Recuperação da Informação. 2. ed. Belo Horizonte: ECI-UFMG, 2016. v. 2, p. 67-77.

13. LIMA, G. A.; MACULAN, B. C. M. S. Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação 
da ECI/UFMG: pesquisa em organização e representação do conhecimento. In: GUIMARÃES, José 
Augusto Chaves; DOBEDEI, Vera. (Org.). Desafios e perspectivas científicas para a organização 
e representação do conhecimento na atualidade. 1. ed. Marília: ISKO-Brasil, 2012. v.1, p. 171-181.

14. DODEBEI, Vera L. D. L. M.;  LIMA, G. A. Pesquisadores de referência para ciência da 
informação e museologia. In: GARCIA, Joana Coeli Ribeiro; TARGINO, Maria das Graças (Org.). 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (Ancib): reflexão 
e proposta para dinamização. 10. ed. João Pessoa: Ideia, 2011. p. 87-91.

15. LIMA, G. A. Organização da informação para sistemas de hipertextos. In: NAVES, Madalena 
Martins Lopes; KURAMOTO, Hélio. (Org.). Organização da Informação: princípios e tendências. 1. 
ed. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros, 2006. p. 99-116.

Pelos títulos dos capítulos acima descritos, infere-se que as temáticas apresentadas neles 
também se inserem nas temáticas descritas no item 3.1.2, mantendo, assim, a proposta de coerência 
do escopo de minhas pesquisas.

Para finalizar a exposição sobre produção bibliográfica, apresento as métricas das citações das 
minhas publicações no Google Acadêmico3 e a internacionalização das minhas publicações a partir 
da plataforma da rede social Academia.edu4. 

3 https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=HAXoo30AAAAJ
4 https://ufmg.academia.edu/GercinaLima
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O sistema do  Google Acadêmico oferece ferramentas específicas para que pesquisadores 
busquem e encontrem literatura acadêmica, tais como artigos científicos, teses de mestrado ou 
doutorado, livros, resumos, bibliotecas de pré-publicações e material produzido por organizações 
profissionais e acadêmicas. Além de permitir o acesso a múltiplas fontes em diferentes línguas em 
um só lugar, esta plataforma gera diversas métricas que possibilitam a análise da produção científica 
de um determinado autor. Dentre essas métricas, encontra-se o índice h, que, por meio de algoritmos, 
contabilizam as publicações e suas citações identificadas em documentos disponibilizados na web. 
Apesar de não ser simpática a esta análise quantitativa, este índice tem sido usado com padrão de 
avaliação em agências de fomento, como indicativo de qualidade e notoriedade no âmbito científico.

Assim, apresento meu índice h, no Google Acadêmico (Google Scholar), no período de 2004 a 
junho de 2020, conforme exposto quantitativamente na Tabela 2 e no Gráfico 12, com o número de 
citações por ano.

Tabela 2 - Índice h no Google Acadêmico

Todos Desde 2015
Citações 641 307
Índice h 12 9

Índice i10 14 7

FONTE: Elaborado pela autora.

Gráfico 12 – Índice h no Google Acadêmico com citações distribuídas por ano

FONTE: Elaborado pela autora a partir dos dados do Google Acadêmico.

Com base na Tabela 2, pode-se observar que a partir de 2015 houve um aumento significante 
das citações das produções bibliográficas, chegando a quase 50% do total de citações entre os 
anos de 2004 a 2014. Isso reflete os resultados de pesquisas após meu período de coordenação do 
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PPGCI e resultados do meu pós-doutoramento, além do meu envolvimento com a pós-graduação, 
somando-se aos resultados dos trabalhos com meus alunos. Também meu envolvimento com 
parceiros nacionais e internacionais se fez mais presentes. Um dos meus artigos mais citados é 
uma pesquisa realizada sobre os procedimentos cognitivos na indexação. Para se chegar a este 
resultado, teve-se que ampliar o escopo, o que resultou no título do artigo “Interfaces entre a Ciência 
da Informação e a Ciência Cognitiva”, publicado em 2003.

Não delongarei mais a detalhar este panorama, mas gostaria de registrar que, para mim, 
nem sempre o índice h mede a qualidade que pode estar escondida em alguns trabalhos que não 
foram citados. Mas, no momento, é o que a classe científica tem de mais acessível, e as métricas 
qualitativas são mais difíceis e onerosas de serem realizadas.

Academia.edu é uma rede social utilizada para divulgar e compartilhar a produção acadêmica de 
um pesquisador em uma comunidade científica. Além disso, possibilita a ampliação do networking entre 
os pares e a aproximação de pesquisadores com interesses semelhantes nacional e internacionalmente. 
A internacionalização da minha produção bibliográfica pode ser ilustrada a partir dos dados de acesso 
dos visitantes às minhas publicações no meu perfil no Academia.edu, tanto pela Figura 16 quanto pelo 
percentual representado no Gráfico 13. Em relação ao acesso dos visitantes nacionais e internacionais, 
no meu perfil no Academia.edu, foram contabilizados 3.887 acessos de visitantes de origem de 69 
países ao todo, a partir de setembro de 2015. Salienta-se que, para apresentar esta métrica, foram 
considerados os nove primeiros países com maior incidência na classificação.

No Gráfico 13, a partir do percentual apresentado, nota-se que a maioria dos acessos foram 
realizados por visitantes brasileiros com 72%, do total de 3.887 de acessos, seguido pelos norte-
americanos com 13% dos visitantes, e Portugal, com 4%. Para minha surpresa, a França tem uma 
representatividade de acesso acima da Espanha, que é um país com o qual tenho mais contato e 
onde realizei meu pós-doutorado. Mesmo assim, considero que os dados do meu perfil da rede social 
de pesquisa no Academia.edu representam bem os países com os quais tenho maior interação com 
pesquisadores da língua inglesa.

Figura 16 - Países dos visitantes do meu perfil no Academia.edu a partir de setembro de 2015

FONTE: https://ufmg.academia.edu/GercinaLima.
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Gráfico 13 – Países dos visitantes do perfil no Academia.edu a partir de setembro de 2015

FONTE: Elaborado pela autora a partir dos dados do Academia.edu.

Após apresentar minha produção bibliográfica, passo a descrever as produções técnicas que 
também complementam minha produção acadêmica no todo.

3.3 Produções Técnicas

“A teoria sempre acaba, mais cedo ou mais tarde, assassinada pela
experiência.”

(Albert Einstein)

A minha produção técnica, nesses anos, é composta de 149 produções registradas no 
Currículo Lattes, sendo 121 trabalhos técnicos, 6 produtos tecnológicos, 4 entrevistas, 1 assessoria 
e consultoria, 1 relatório técnico, 3 redes sociais e Websites, e 13 demais tipos de produção técnica. 
O percentual de cada um desses tipos de produção está ilustrado no Gráfico 14, e, quantitativamente 
no Gráfico 15, a seguir.

Três produtos tecnológicos foram gerados como resultados dos meus projetos de pesquisas 
e de suas abordagens aplicadas, sempre na interface entre a organização e a tecnologia da 
informação: (1) Protótipo hipertextual dos Capítulos 1, 2 e 21 do Código de Catalogação Anglo-
Americano, que tem sido utilizado em disciplinas da área de Tratamento da Informação na Escola 
de Ciência da Informação; (2) Guia de Software para Tratamento da Informação5, que está sempre 
sendo atualizado pelos bolsistas de Iniciação científica, Pro Noturno ou de monitoria. Este Guia é 
muito utilizado por bibliotecários que estão com suas instituições em processo de automação de 
bibliotecas; e (3) Protótipo MHTX – Mapa Hipertextual, que vem sendo desenvolvido em pesquisas 
pelos meus alunos que têm conhecimento da parte tecnológica.

5 Disponível em <http://glima.eci.ufmg.br/guiasoftware/>
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Gráfico 14 – Produção técnica em percentual

FONTE: Elaborado pela autora.

Gráfico 15 – Produção técnica em números

FONTE: Elaborado pela autora.

Outros seis produtos tecnológicos foram criados a partir das pesquisas realizadas pelos meus 

orientandos. Em 2013, tivemos as defesas de duas teses e duas dissertações que resultaram em 

protótipos como produto experimental da pesquisa. Três deles utilizaram os princípios da análise 

facetada para melhorar a recuperação da informação em bibliotecas digitais, o (1) TDF-Biblio, (2) o 
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FacetLog – Catálago web facetado colaborativo, e uma taxonomia facetada navegacional, denominada 
(3) TAFNAVEGA, a partir de uma matriz categorial desenvolvida para trabalhos acadêmicos. O outro 
foi o MeTa, um software para indexação semiautomatizada de documentos acadêmicos a partir de 
um sistema de organização do conhecimento inserido para fazer o matching tanto na indexação do 
documento quanto na sua recuperação, e em 2018 foi defendida uma tese que trouxe como um dos 
resultados um sistema de informação na Web chamado Semantizar, que foi desenvolvido para dar 
suporte à extração de relações semânticas a partir de estruturas classificatórias que representam 
documentos acadêmicos específicos. 

Os 121 trabalhos técnicos realizados por mim, neste período de 26 anos, constam de pareceres 
sobre avaliação dos projetos para bolsas do CNPq e da CAPES, para a International Society of 
Knowledge Organization (Revista e a Enciclopédia), para revistas, eventos nacionais e internacionais, 
e para as câmaras de Graduação e Pós-Graduação da UFMG.

Em relação aos itens entrevistas, mesas-redondas, programas e comentários na mídia, dei 
algumas entrevistas para divulgar o Protótipo MHTX e o Seminário do Grupo MHTX. Também 
participei de mesas-redondas em alguns eventos. O Grupo MHTX mantém uma página no Facebook 
e perfil no Instagram.

Demais tipos de produção técnica, mas não com menor impacto na minha produção científica, 
que eu gostaria de registrar aqui, são relatórios técnicos elaborados dos projetos de pesquisa e 
dos Seminários do Grupo MHTX, como coordenadora do GT 2 – do Encontro Nacional de Pesquisa 
em Ciência da Informação (Enancib), como também a preparação de cursos para serem oferecidos 
em outras instituições, como: (a) Arquitetura e Organização da Informação em Contextos digitais, 
(b) Arquitetura de metadados II: Análise de assunto, (c) Aplicativos para Organização e Gestão da 
Informação, (d) Representação da Informação, (e) Mapas Conceituais, (f) Serviço de Referência e 
Informação e (g) Fontes de Informação.

3.4 Grupos de pesquisa

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.”
(Paulo Freire)

Assim que defendi meu doutorado e ingressei na docência da Pós-Graduação, convidei um 
grupo de professores que trabalhavam com as temáticas organização e tecnologia da informação 
para constituirmos um grupo de pesquisa. O objetivo era a realização do diagnóstico, do mapeamento 
e da avaliação dos fluxos informacionais, aliando o conhecimento dos fundamentos epistemológicos 
às técnicas de organização de documentos e de representação e recuperação da informação, e 
ao emprego das tecnologias mais adequadas, para a efetiva identificação, seleção, coleta, 
armazenamento, processamento e distribuição de informação. Tivemos várias reuniões e, após 
determinar as subtemáticas que iríamos estudar, registramos o grupo de pesquisa no CNPq, intitulado 
“Organização da informação em contextos digitais (OICD)”. Porém, este grupo, após dois anos de 
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estudos, foi diluindo-se por dificuldades de encontros, incompatibilidade de abordagens científicas, 
com cada professor ligando-se a projetos individuais ou que atendessem mais especificamente 
aos seus objetivos. Foi nesse período que criei o Grupo de pesquisa Modelagem Conceitual para 
Organização e Representação da Informação Hipertextual (MHTX).

3.4.1 Grupo de pesquisa Modelagem Conceitual para Organização e Representação da 
Informação Hipertextual (MHTX)6

Este grupo é composto por mim, como Coordenadora, professores convidados e todos os meus 
orientandos de doutorado, mestrado, iniciação científica, aluno ProNoturno e monitores. O Grupo 
MHTX tem por objetivo atingir a simplificação dos processos de organização, acesso e recuperação 
da informação, que são comumente complexos e insuficientes, quando se trata de versões impressas 
de teses e dissertações. Serve de laboratório para pesquisas que contribuem para a continuidade 
da implementação do Protótipo MHTX e outras pesquisas realizadas como subprojetos do Projeto 
Modelagem conceitual de hipertextos: proposta metodológica para o gerenciamento do conteúdo 
semântico em Bibliotecas Digitais e na Web, descrito anteriormente. O conjunto da produção 
científica e seu detalhamento podem ser verificados através do Currículo Lattes dos participantes 
e, no presente texto, nas seções Publicações e Projetos de pesquisa, já detalhados anteriormente.

O Grupo tem como missão contribuir para o avanço da pesquisa científica na área de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, por meio de pesquisas relacionadas à Organização e 
Representação da Informação e do Conhecimento. Sua visão é ser um Grupo de pesquisa reconhecido 
nacional e internacionalmente pela sua produção científica e tecnológica. Como valores têm (a) 
Ética acadêmica e profissional; (b) Integração dos membros e parceiros; (c) Compartilhamento de 
conhecimento; (d) Excelência em pesquisa; (e) Disseminação de resultados de pesquisas.

Como resultados, destaco os seguintes:
1) Bolsa de Pesquisa Pesquisador PQ/CNPq 2017-2021 com o projeto “Estudo sobre estatuto 

teórico metodológico da análise de assunto”, já descrito anteriormente;
O resultado dessa pesquisa será a publicação de um livro didático, que já está sendo elaborado, 

com previsão de publicação em 2021 ou 2022. 
2) Bolsa de Pesquisador Mineiro – PPM 2018-2020 – FAPEMIG, com o projeto “Modelagem 

conceitual de hipertextos: proposta metodológica para o gerenciamento do conteúdo semântico em 
Bibliotecas Digitais e na web”, já apresentado anteriormente;

Este projeto ainda está em andamento, visto que a FAPEMIG está com dificuldades de liberação dos 
recursos. Os recursos recebidos serão aplicados na atualização do laboratório MHTX e nas divulgações 
dos resultados de pesquisa, tais como a tradução de artigos para publicar em periódicos internacionais.

3) Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora – DT 2010 
a 2016, CNPq, com o projeto “Modelagem conceitual de hipertextos: proposta metodológica para o 
gerenciamento do conteúdo semântico em Bibliotecas Digitais e na web”;

6 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/19689
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Esta bolsa forneceu recursos que possibilitaram a publicação de artigos e apresentação de 
trabalhos em eventos nacionais e internacionais, conforme descritos anteriormente.

4) Bolsa de Pesquisador Mineiro – PPM 2007-2009 – FAPEMIG, com o projeto “Modelagem 
Conceitual para Organização Hipertextual de Documentos Acadêmicos”;

Com os recursos dessa bolsa, consegui montar o laboratório do Grupo de Pesquisa MHTX, 
que vem sendo utilizado pelos participantes do Grupo.

5) Realização do I SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA MHTX, em junho de 2013, descrito 
na próxima seção;

6) Realização do II SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA MHTX, em junho de 2016, descrito 
na próxima seção;

7) Realização do III SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA MHTX, em junho de 2018, descrito 
na próxima seção;

8) Concessão de recursos financeiros da agência de fomento CNPq para a realização do IV 
Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX, em 2020;

9) Publicações de diversos artigos em periódicos nacionais e internacionais já descritos 
anteriormente; já apresentados na seção de publicações;

10) Publicações de livros e capítulos de livros; já apresentados na seção de publicações;
11) Publicação e apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais; já 

apresentados na seção da descrição sobre os Anais de eventos;
12) Convênio MHTX/ECI/UFMG com a Embrapa Informática Agropecuária (Convênio 050/2013);
13) Colaboração estrangeira:
i. Participação do Prof. Dr. Dagobert Soergel, University at Buffalo, USA, desde 2010;
ii. Pareceria com a Profa. Dra. Ana Vasconcelos da Sheffield University, Inglaterra, desde 2020
iii. O Grupo MHTX pode ser acessado através do site do Grupo (<http://www.gercinalima.com/

mhtx/>) ou pelo site do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq através do http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/19689 e http://mhtx.eci.ufmg.br/.

3.4.2 Grupo de Pesquisa em Representação de Conhecimento e Recuperação da Informação 
(RECRI)7

Este Grupo tem como coordenadora a Profa. Célia da Consolação Dias, e a participação de 
mais quatro professores da ECI, além de mim, da Profa. Benildes Coura Maculan, da Prof. Cintia 
Lourenço e da Profa. Elisangela Aganette. A criação do grupo de pesquisa RECRI se justificou 
pela necessidade de desenvolver projetos práticos e teóricos que suprissem as lacunas existentes 
nas áreas que compõem a organização do conhecimento e da informação. O objetivo principal do 
Grupo de Pesquisa RECRI é realizar investigações no âmbito da Organização da Informação e 
do Conhecimento, visando ao desenvolvimento de reflexões teóricas para a aplicação de práticas 
inovadoras relacionadas ao processo.

7 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/245664
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3.4.3 Grupo de Pesquisa Humanidades Digitais do Centro de Estudos Interdisciplinares do 
Século XX – CEIS208 

Este Grupo está inserido no âmbito do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX – 
CEIS20, que é uma unidade de investigação da Universidade de Coimbra, vinculada ao Instituto de 
Investigação Interdisciplinar e financiada desde 1998 pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
Desenvolve um trabalho com particular incidência na determinação da contemporaneidade. 
Consagra-se especialmente ao conhecimento aprofundado da sociedade portuguesa, com relevo 
para a pesquisa dos modos da sua inscrição nas sociedades contemporâneas. O CEIS20 possui 
sete Grupos de Pesquisa.

O Grupo Humanidades Digitais, do qual eu faço parte, é coordenado pelos pesquisadores 
e professores Joaquim Ramos de Carvalho e Maria Manuel Borges, da Universidade de 
Coimbra, Portugal. O Grupo reflete sobre as formas como as Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação interagem com os saberes das Humanidades e Ciências Sociais, em especial no que 
toca à História, Patrimônio e Ciências da Informação. O Grupo atualmente agrega investigadores 
interessados nas ligações entre História e Novas Médias, o impacto das novas tecnologias na 
transmissão do conhecimento do passado e do patrimônio e a utilização de métodos informáticos 
na análise do passado.

3.4.4 Estudos ônticos e ontológicos em Contextos Informacionais: representação, 
recuperação e métricas (EOOCI)9

Este Grupo está inserido no âmbito do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX – 
CEIS20, que é uma unidade de investigação da Universidade de Coimbra, vinculada ao Instituto de 
Investigação Interdisciplinar e financiada desde 1998 pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
Desenvolve um trabalho com particular incidência na determinação da contemporaneidade. 
Consagra-se especialmente ao conhecimento aprofundado da sociedade portuguesa, com relevo 
para a pesquisa dos modos da sua inscrição nas sociedades contemporâneas. O CEIS20 possui 
sete Grupos de Pesquisa.

O Grupo Humanidades Digitais, do qual eu faço parte, é coordenado pelos pesquisadores 
e professores Joaquim Ramos de Carvalho e Maria Manuel Borges, da Universidade de 
Coimbra, Portugal. O Grupo reflete sobre as formas como as Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação interagem com os saberes das Humanidades e Ciências Sociais, em especial no que 
toca à História, Patrimônio e Ciências da Informação. O Grupo atualmente agrega investigadores 
interessados nas ligações entre História e Novas Médias, o impacto das novas tecnologias na 
transmissão do conhecimento do passado e do patrimônio e a utilização de métodos informáticos 
na análise do passado.

8 https://www.uc.pt/iii/ceis20/ceis20
9 dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2015576328997798
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3.4.5 Participação em outros Grupos de Pesquisa

Os grupos de pesquisa dos quais já participei como convidada foram (1) o Grupo de Pesquisa 
em Tratamento da Informação, que foi coordenado pelo Professor Eduardo Wense Dias, na UFMG, 
e o (2) Grupo de Pesquisa Estudos Cognitivos em Ciência da Informação (GECCI), de 2003 a 2011, 
coordenado pela Profa. Mônica Nassif, que teve como objetivo estudar as teorias cognitivas e a 
importância de se conhecer os princípios cognitivos para a estruturação de sistemas de informação, 
para o tratamento da informação e para a compreensão do comportamento de usuários de informação. 
Com o encerramento dessas atividades da UFMG e devido às necessidades específicas do Grupo 
de Pesquisa MHTX, minha participação nesses Grupos também foi encerrada.
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4 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: o empenho em 
divulgar os resultados

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu
tamanho original.”

(Albert Einstein)

As participações em eventos sempre me ajudaram a ampliar meus conhecimentos e a 
fazer contatos importantes que contribuíram para minha carreira acadêmica. Os Gráficos 16 e 17 
demonstram em números e em percentual os eventos dos quais participei, suas modalidades, e 
aqueles que organizei.

Gráfico 16 – Participação e Organização de eventos, em números

FONTE: Elaborado pela autora.

Participei de 137 eventos nesses anos, e, desse total, eu apresentei 85 trabalhos e 84 
foram publicados. Dei 31 palestras e organizei 8 eventos, entre eles, os Seminários do Grupo de 
Pesquisa MHTX.
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Gráfico 17 – Participação e organização de Eventos em percentual

FONTE: Elaborado pela autora.

4.1 Participação em eventos

Como já registrado, o primeiro evento do qual participei como professora da ECI-UFMG 
foi o Seminário Ciência da Informação em Perspectiva, realizado em Brasília, em 1995. Depois 
volto a participar de eventos de pesquisa em 2000 para apresentar os resultados dos meus dois 
projetos: “A Produção Bibliográfica brasileira na área de Tratamento e Tecnologia da Informação” 
e “A Criação de um protótipo hipertextual para instrução do CCAA2” no Encontro Nacional da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Ciência da Informação – ENANCIB, em 
Brasília, Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias – SNBU, em Florianópolis, e eventos 
internacionais, tais como a American Librarian Association Annual Conference – ALA, em Chicago 
– todos esses eventos realizados em 2000. 

Desde então, tenho participado de vários eventos nacionais e internacionais, nos quais 
apresentei resultados da minha tese e resultados orientados no âmbito do Grupo de Pesquisa 
MHTX. Desses eventos, destaco o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Ciência da Informação – ENANCIB, no Brasil. Inclusive, em 2007, lançamos o Grupo 
de Pesquisa MHTX nesse evento, com a apresentação de 3 trabalhos no GT 2, que, na época, era 
considerado um número expressivo. Tenho participado assiduamente tanto do ENANCIB, desde o 
ano 2000, quanto de outros eventos nacionais, tais como o Congresso Brasileiro em Organização 
e Representação do Conhecimento – ISKO Brasil, Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil, 
entre outros, que estão registrados no Currículo Lattes. 
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 O primeiro evento internacional de que participei foi o 9.º Congresso Nacional de Bibliotecários, 
Arquivistas e Documentalistas, 2007, em Ponta Delgada, Açores (Portugal). No ano seguinte, 
participei da 10.ª International Information Society of Knowledge Organization – ISKO Conference, 
de 2008, em Montreal (Canadá), e, em 2012, na Índia; e, em 2016, no Brasil. Participei em outros 
eventos internacionais, como: Congresso ISKO Espanha e Portugal, nos anos 2013, 2015 e 2017; 
The Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, em 2013, na Séptima 
Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, 2008, em Orlando (EUA); V 
Jornada Sobre La Biblioteca Digital Universitária, 2007, em Buenos Aires (Argentina). 

Ressalto que estes eventos foram de suma importância para minha formação como pesquisadora, 
pois permitiram que eu conhecesse vários pesquisadores importantes da área de Organização da 
Informação e do Conhecimento (OIC), que me auxiliaram a descortinar um mundo novo de pesquisa 
e conhecimento; possibilitando a troca de conhecimento com os pares, o colégio invisível da área. 
Posso dizer que aprendi a fazer pesquisa “na marra”, observando com curiosidade e estudando 
muito para dar conta do que eu propunha em meus projetos, e para orientar meus alunos.

4.2 Organização de eventos

Minha primeira experiência em organizar um evento deu-se com o II Encontro Sobre Bibliotecas 
Digitais, em 2003. Em 2006, organizei a mesa-redonda Ontologias, Tesauros e Taxonomia: pontos 
convergentes. Em 2007, organizei outra mesa-redonda intitulada “Bases teóricas de sistemas de conceitos 
para organização e recuperação da informação”, com a participação da Profa. Maria Luiza Almeida Campos, 
da UFF. Em 2010, coordenei a organização do seminário “Sociedade Brasileira e Ciência da Informação: 
a produção científica em debate”, no qual discutimos as tendências atuais da produção bibliográfica em 
CI; e dois cursos de 15 horas: um com o professor José Moreiro, da Universidade Carlos III, da Espanha, 
e Análise e representação do conteúdo dos textos e das imagens: princípios e tendências, e outro com 
a Profa. Nair Kobashi, da USP, sobre “Organização e recepção de informações: polos de tensão”. No 
ano de 2011, como membro da diretoria da ISKO-Brasil, na secretaria, participei como organizadora do I 
Congresso Brasileiro de Representação e Organização do Conhecimento (ISKO-BRASIL), realizado em 
Brasília; e também como vice-presidente da ISKO-Brasil, no II Congresso Brasileiro de Representação e 
Organização do Conhecimento (ISKO-BRASIL), em 2013.

Em 2003, organizei o II Encontro de Bibliotecas Digitais, tema que estava sendo muito estudado 
na época, pela novidade que trazia em termos de armazenamento e recuperação da informação em 
forma digital. Contamos com convidados especialistas na temática, Carlos Henrique Marcondes e 
Luiz Fernando Sayao, ambos pesquisadores que possuem uma vasta literatura publicada sobre 
Bibliotecas Digitais. 

Nesse período, organizei dois cursos (dos quais também participei), que acho relevante citar 
aqui: (1) o curso “Tesauros y Ontologías en la Web Semántica” ministrado na ECI, pelo Prof. José 
Antônio Moreiro González, da Universidade Carlos III, Espanha, em 2010; e (2) o curso Building 
meaningful ontologies and others Knowledge, pelo prof. Dr. Dagobert Soergel, da University at 
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Buffalo, Ny, USA, em 2012, ampliando mais uma vez meus contatos internacionais. Esse curso 
do Prof. Dagobert foi um marco do retorno do professor à Escola de Ciência da Informação e seu 
trabalho com o Grupo de Pesquisa MHTX, e, desde então, ele vem todos os anos no mês de junho 
contribuir conosco. Já o Professor José Moreiro foi meu supervisor no meu pós-doutoramento, em 
2014, que relatarei posteriormente. Outro evento de que participei da organização foi o XI Encontro 
de Diretores e X Encontro de Docentes de Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação do 
Mercosul, 2016 (Congresso), realizado na ECI, em 2016. 

A organização do I Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX ocorreu em junho de 2013 com a 
participação dos alunos e dos meus orientadores Professora Lídia Alvarenga e Prof. Hélio Kuramoto. 
Na abertura do I Seminário, contamos com a palestra da professora Mariângela Fujita, que, na 
época, era a representante de área no CNPq. Os alunos apresentaram suas pesquisas e tivemos 
um público participativo. Isso foi um acontecimento marcante para o grupo, que já estava para fazer 
seus 10 anos e já era conhecido nacional e internacionalmente. Porém, a manutenção de um grupo 
de pesquisa por tanto tempo, com produtividade e integração, começou a chamar a atenção no 
meio acadêmico. Assim, em junho de 2016, fizemos o II Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX e, 
em junho de 2018, o III Seminário, ambos financiados com recursos de agências de pesquisa, com 
convidados externos e com resultados publicados em E-Books, que relatarei posteriormente.

A realização do I SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA MHTX ocorreu em junho de 2013 e 
contou com a participação da Profa. Mariângela Fujita, representante da área Ciência da Informação, 
junto ao CNPq. Nesse Seminário, pesquisadores e orientandos do PPGCI, participantes do Grupo 
MHTX, tiveram a oportunidade de apresentar e discutir os resultados de suas pesquisas junto à 
comunidade científica da UFMG, o que colaborou para que os alunos da graduação se sentissem 
incentivados a participar e contribuir para essas novas interseções entre as formas sociais de informar 
e ser informado e as utilizações das novas tecnologias da informação. Veja a seguir o programa referido.

A Realização do II SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA MHTX ocorreu em junho de 2016, 
e contou com a participação dos seguintes profissionais: Prof. Dr. Dagobert Soergel, na palestra de 
abertura; Prof.ª Mariângela Fujita, representante de área Ciência da Informação, junto ao CNPq; 
Prof.ª Maria Luiza Almeida Campos, da UFF; Prof.ª Nair Kobashi, Universidade de São Paulo 
(USP); Prof. Renato Rocha Souza, da Fundação Getúlio Vargas (FGV); Prof. Marcel Ferrante Silva, 
da Universidade Federal (UFG) e Dr. Ivo Pierozzi Júnior, da Embrapa Informática Agropecuária. 
Além desses convidados, participaram, também, os integrantes do Grupo de Pesquisa MHTX, 
que já defenderam suas teses e dissertações, em mesa-redonda, na qual puderam trazer suas 
experiências no mercado de trabalho para serem compartilhadas com a comunidade acadêmica. 
O tema principal do II Seminário foi “Pesquisa integrada em Organização do Conhecimento e 
Recuperação da Informação”.

Ressalta-se que esse evento foi muito incentivador não somente para os alunos de pós-
graduação, como também para os alunos de graduação, que participaram ativamente de todas as 
atividades. Os alunos de graduação dos cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia 
puderam interagir com os palestrantes (alguns são autores seminais da área), e vivenciar, por meio 
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das palestras e mesas-redondas, a aproximação da academia, da pesquisa e da prática profissional. 
Veja a seguir a programação e o cartaz de divulgação desse evento, conforme Figura 18.

Figura 17 – Programação do I Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX

FONTE: Acervo da autora.

A Realização do III SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA MHTX ocorreu em junho de 2018, 
e contou com a participação dos seguintes profissionais: Prof. Dr. Dagobert Soergel, na palestra 
de abertura; Prof. Dr. Raimundo Nonato, representante de área Ciência da Informação, junto ao 
CNPq; Prof.ª Mariângela Fujita, da UNESP; Prof.ª Maria Luiza Almeida Campos, da UFF; Prof.ª Nair 
Kobashi, da USP; Prof. Renato Rocha Souza, da UGV; Prof. Marcel Ferrante Silva, da UFG; Prof. Dr. 
Ivo Pierozzi Júnior, da Embrapa Informática Agropecuária; Prof. Fabiano Couto Corrêa, da UFRGS; 
e Prof.ª Hagar Espanha, que proferiu a palestra de encerramento.

O III Seminário teve como objetivo dar continuidade aos trabalhos iniciados no I e no II 
Seminários realizados na Escola de Ciência da Informação da UFMG nos anos de 2013 e 2016. 
O III Seminário teve como principal temática “Perspectivas em representação e organização do 
conhecimento com a interação universidade-empresa: atualidade e tendências”, dando enfoque na 
relação entre a pesquisa realizada na universidade e as necessidades do mercado de trabalho. Essa 
temática foi discutida e apresentada por meio de palestras, mesas-redondas e participação dos 
pesquisadores e profissionais da área.

A terceira edição do evento contou com um público de 300 pessoas aproximadamente, 
composto de alunos de pós-graduação dos Programas PPG-GOC e PPGCI da Escola de Ciência 
da Informação da UFMG, de alunos de graduação dos cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e 
Museologia, de profissionais e pesquisadores da área. O público teve oportunidade de vivenciar e 
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apreender das palestras e mesas-redondas a aproximação dos conhecimentos científicos e seus 

impactos no mercado empresarial. Veja a seguir o cartaz de divulgação e programação.

Figura 18 - Programa do II Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX

FONTE: Acervo da autora.
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Figura 19 - Divulgação do III Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX

FONTE: Acervo da autora.

A realização do IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX, em junho de 2020.
Estava previsto ocorrer o IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX, nos dias 4 e 5 de junho 

de 2020, comemorando seus 16 anos, com o tema “Organização da Informação na Web: padrões, 
linguagens e modelos”. Para isso, foi submetido pedido de recursos para sua realização às agências de 
pesquisa, além dos já aprovados pela ECI e pelo PPGGOC.  Até essa data (julho de 2020) recebemos 
a resposta positiva da agência de fomento CNPq. No entanto, o evento foi adiado para o início de 2021, 
que acontecerá em conjunto com o aniversário de 70 anos da Escola de Ciência da Informação.
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5 ORIENTAÇÕES: um empenho para compartilhar o conhecimento

“Pesquisar é ver o que outros viram, e pensar o que nenhum
outro pensou.”

(Albert Szent-Gyorgyi)

Uma das atividades que mais gosto de fazer na minha vida acadêmica é a orientação. Por 
meio dela, consigo colocar toda minha intuição em favor das pesquisas. Ideias me surgem em um 
descortinado do qual, muitas vezes, não consigo me lembrar depois. Sempre quando estou orientado, 
peço aos meus alunos que anotem as ideias que vão surgindo, pois, algumas vezes, já tentei voltar 
a elas, e se não as tenho registradas, elas se perdem da minha memória. Sou grata ao meu anjo da 
guarda por me guiar nesse papel, que é conduzir os alunos ao conhecimento.

Desde que entrei na ECI, em 1994, o meu trabalho em sala de aula, a minha participação como 
professora no PPGCI/UFMG, em 2004 e, posteriormente, no PPGGOC/UFMG, e os desdobramentos 
dos estudos no âmbito do Grupo de Pesquisa MHTX com os alunos de doutorado e mestrado 
tornaram-se o meu ambiente de pesquisa, no qual me retroalimento de conhecimentos. 

Como comecei minhas atividades de orientação na Graduação bem antes de participar de um 
Programa de Pós-Graduação, nota-se uma proporção maior na orientação na Graduação do que na 
Pós-Graduação, na qual só comecei a participar a partir de 2004, quando defendi meu doutorado. 
Isso demonstra que, desde o início da minha carreira acadêmica, tive interesse pela pesquisa e pela 
orientação de bolsistas de iniciação científica, como também orientei vários trabalhos de conclusão 
de curso, principalmente na área de Tratamento e Organização da Informação. Assim, é de se 
admirar um percentual de 84% de minhas orientações realizadas no nível da graduação e 16% na 
pós-graduação. Ademais, o tempo de orientação no nível de pós-graduação é mais longo que na 
graduação. O Gráfico 18 mostra a distribuição percentual das orientações realizadas nos níveis da 
Graduação e na Pós-Graduação.

Gráfico 18 – Distribuição das Orientações por nível

FONTE: Elaborado pela autora.
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Os gráficos 19 e 20 apresentam as distribuições em percentual e números a partir dos tipos de 

orientações realizadas por mim, separadamente, para exemplificar quanto me dediquei a cada uma 

delas. O currículo anterior do curso de Biblioteconomia tinha a disciplina Estágio B, na qual o aluno 

fazia um projeto final e que tinha um professor como orientador. Nesse período, cheguei a orientar 

51 trabalhos, o que representa 30% das minhas orientações no todo. Apesar de serem orientações 

que exigiam menos de mim, foi com elas que comecei a aprender a orientar, servindo de laboratório 

para a prática da pesquisa.

Gráfico 19 – Distribuição das Orientações concluídas em números

FONTE: Elaborado pela autora.

Gráfico 20 – Distribuição das Orientações concluídas em percentual

FONTE: Elaborado pela autora.
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O último trabalho de conclusão de curso que orientei foi em 2009, pois a disciplina passou a 
não ser oferecida. Depois dessa data, tenho orientado, na Graduação, monitores da Pró-Reitoria 
de Graduação (PROGRAD) na disciplina de Análise de Assunto, e bolsistas de IC, IC Voluntária.

Em relação à orientação em cursos de Especialização, apesar de ter lecionado e coordenado 
tantos nos Programas da ECI/UFMG e na PUC-MG, não tive muito interesse nas orientações, 
por considerar que nessas não sentia um comprometimento, em geral, dos alunos em dedicar e 
aprofundar nas pesquisas. No entanto, em relação às orientações de iniciação científica, considero 
que 18%, no total de 169, é um percentual relevante, o que demonstra meu interesse pela pesquisa 
e pelo interesse em auxiliar os alunos da graduação a se inserirem na pós-graduação.

Quando se observa o percentual que representa os tipos de orientações, independentemente 
dos tipos que ocorrem em cada nível, elas são, proporcionalmente, bem mais próximas. Nas próximas 
seções, descrevo mais detalhadamente sobre essas orientações.

5.1 Orientações na Graduação

“Os investimentos em conhecimento 
geram os melhores dividendos.”

(Benjamin Franklin)

Sempre tive muito prazer em trabalhar com os alunos da Graduação. Como trabalho com a área 
específica de Biblioteconomia, fui procurada, permanentemente, pelos alunos dessa área para orientá-
los no trabalho de conclusão de curso de graduação. E tomei esta oportunidade de trabalhar com os 
alunos como uma forma de encorajá-los na pesquisa e na possibilidade acadêmica. Considerando as 
orientações de trabalho de conclusão de curso, orientações de outras naturezas no Programas PAD 
e PAE, bolsas de monitoria, bolsas de iniciação científica e bolsas ProNoturno, conforme expresso no 
Gráfico 21, já orientei 112 alunos da graduação neste percurso de 26 anos na ECI.

Gráfico 21 – Orientações concluídas na Graduação em percentual

FONTE: Elaborado pela autora.
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Gráfico 22 – Orientações concluídas na Graduação em números

FONTE: Elaborado pela autora.

Quase todas as orientações estão, também, dentro das temáticas relacionadas aqui neste meu 
relatório, principalmente em relação à organização e à tecnologia da informação, como, por exemplo, 
criação de bases de dados, avaliação de software para automação de bibliotecas, criação de sites 
hipertextuais, organização de bibliotecas e normalização bibliográfica, entre outras.

5.2 Orientações na Pós-Graduação

“O verdadeiro discípulo é aquele 
que consegue superar o mestre.”

(Aristóteles)

Como já foi mencionado anteriormente, minha pesquisa de doutorado teve continuidade por 
meio do desenvolvimento do Protótipo MHTX, que se transformou em laboratório de pesquisa para 
alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da ECI/UFMG em geral e, mais 
especificamente, para participantes do Grupo de pesquisa MHTX por mim orientados. Para dar 
continuidade a essa iniciativa, fiz um levantamento minucioso sobre quais as questões de pesquisas 
de minha tese de doutorado ficaram sem respostas. 

Daí foram surgindo várias questões que foram transformando-se em problemas e, à medida 
que os novos alunos de mestrado e doutorado se interessam pelo projeto, adequamos os tópicos de 
pesquisa aos seus perfis. Assim, a convivência de diversos subprojetos de mestrado e doutorado, sob 
minha orientação, tem-me dado a oportunidade única de efetivamente avançar na consolidação do 
conceito de grupo de pesquisa. A princípio, as pesquisas tinham como objetivo responder às dificuldades 
apresentadas no gerenciamento de conteúdo semântico propostas pelo Protótipo Hipertextual MHTX, 
para torná-lo um sistema que dê conta de organizar o conteúdo semântico com navegação em contexto, 
em qualquer área do conhecimento, no âmbito das bibliotecas digitais. Como já descrito anteriormente, 
o escopo foi ampliado para estudos sobre a Web Semântica, e também a ampliação do escopo temático 
para atender aos convênios que o Grupo de Pesquisa MHTX possui.



Gercina Ângela de Lima

72

As orientações na Pós-Graduação resultaram, até o momento, em nove defesas de doutorado, 
dentre elas, um orientando de Cabo Verde, com a bolsa PEC-PG; e dezessete defesas de mestrado. 
Dentre outras orientações, encontra-se uma bolsa de “doutorado sanduíche” de uma doutoranda da 
Universidad de Murcia, Espanha, com bolsa do governo Espanhol. Foi uma experiência gratificante 
receber uma aluna estrangeira nessa modalidade, sendo relevante a contribuição dela para os 
membros do Grupo de Pesquisa MHTX.

Gráfico 23 – Orientações Concluídas na Pós-Graduação

FONTE: Elaborado pela autora.

Como descrito anteriormente na seção 3.1.2 sobre as temáticas das pesquisas, a Figura 
20 expõe as palavras-chaves, retiradas das teses e dissertações já defendidas, constando a 
predominância da área de Organização e Representação da Informação e do Conhecimento, como 
a grande área na qual minhas pesquisas se inserem.

Figura 20 – Nuvem de palavras-chave representativa das teses e dissertações

FONTE: Elaborado pela autora.
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Junto a isso, aparecem a Teoria da Classificação Facetada, os Sistemas de Organização do 
Conhecimento (SOC), e a Modelagem Conceitual como temas mais pesquisados na vertente da 
Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI), conforme exposto no Gráfico 23. Por outro lado, na 
vertente da Ciência da Computação, sobressaem as pesquisas sobre as tecnologias para biblioteca 
digital, o hipertexto e a interface. No restante, as temáticas variam em proporção dentro dessas duas 
grandes áreas, porém, se agruparmos as categorias, chegaremos a uma confluência que aponta 
para um percentual igual para ambas as áreas. Todas as nove teses de doutorado e as dezessete 
dissertações já defendidas resultaram em desdobramentos já apresentados, anteriormente na seção 
3.2, tais como publicações, apresentações em congressos, publicação de livros, em conjunto com 
meus orientandos. 

Registro, também, minhas quatro orientações de Monografia de Conclusão de Curso de 
Especialização, no Curso de Especialização em Arquitetura e Organização da Informação do NITEG/
ECI. Como participei desse curso como coordenadora por muito tempo, não pude atender muitos 
alunos na orientação de seus trabalhos.

5.3 Orientações e supervisões em andamento

Atualmente, tenho nove orientandos na Pós-Graduação: sete doutorandos e dois mestrandos, 
sendo uma orientanda de mestrado e uma de doutorado da Universidade de Coimbra, Portugal. 
As temáticas das pesquisas de doutorado são: (1) Geração automática de ontologias para 
organização e representação do conhecimento e da informação no contexto do Governo Eletrônico; 
(2) Sistematização de Termos e Expressões para composição da base terminológica da Embrapa 
(STEE). (3) A representação da informação no contexto da Big Data: com vistas aos processos 
técnicos do tratamento dos dados;(4)  Proposta Metodológica de um Sistema de Classificação 
para Objetos Informacionais na Internet das Coisas; (5) Uma proposta de ontologia para modelar e 
representar o domínio da tomada e prestação de contas anual dos gestores públicos federais; (6) 
Proposta de metodologia para enriquecimento de ontologias de domínio: aplicação em ontologias do 
domínio agrícola; (7) Proposta de modelo de recuperação da informação baseado na classificação 
decimal universal (CDU) em ambientes digitais; 

Em relação às temáticas que estão sendo estudadas no mestrado, são: 
(1) Análise do uso das taxonomias no âmbito da Ciência da Informação: estudo exploratório;
(2) Estudo da lógica aristotélica em Sistema de Organização do Conhecimento (SOC).
No momento, estou com uma bolsista de iniciação científica e cinco bolsistas de iniciação 

científica voluntária, trabalhando nos dois projetos de pesquisas atuais, que são apoiados pelas 
agências de pesquisas CNPq e FAPEMIG.
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6 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS: um empenho em ser justo

“Só serás bom se souberes ver as coisas boas e as virtudes dos outros. – Por isso, quando tiveres 
de corrigir, faze-o com caridade, no momento oportuno, sem humilhar... e com vontade de apren-

der e de melhorares tu mesmo naquilo que corriges.”
(Josemaría Escriva, Forja, 455)

Uma atividade que me é muito cara é a participação em bancas acadêmicas, seja na avaliação 
de trabalhos da Graduação, seja na Pós-Graduação, ou em comissões julgadoras. Por meio delas, 
aprendo pela leitura e análise dos trabalhos, e pela rica interlocução com os membros das bancas. 
A partir do conhecimento mais específico de nossos colegas, temos a oportunidade de refletir sobre 
nosso aprendizado e identificar inesperados pontos de interlocução, a partir de outras áreas de 
interface, nas quais os diálogos se ampliam. Assim é para mim uma satisfação cada banca de 
que participo, seja dos meus alunos, seja como convidada. Os Gráficos 24 e 25 registram minhas 
participações em bancas em suas diversas especialidades, em números e em percentual.

Gráfico 24 – Participação em bancas

FONTE: Elaborado pela autora.

Tenho participado de qualificações e defesas de teses e dissertações na UFMG, em instituições 
nacionais e internacionais, como: Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal da Bahia, 
Universidade de São Paulo e University Of Madras, Índia, Universidade de Coimbra, Portugal; também 
de defesas de TCCs na UFMG, e de bancas de comissões julgadoras para a carreira docente em 
instituições, local e nacionalmente, tais como UFMG, UEMG, Universidade Federal Fluminense, 
Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Outras participações 
estão relacionadas no Currículo Vitae, na seção “Outras participações”.
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Gráfico 25 – Participação em bancas

FONTE: Elaborado pela autora.

Pelos gráficos, pode-se inferir que as defesas das teses e dissertações acompanham a 
proporção das qualificações, concluindo que sempre que participo das bancas de qualificações de 
uma pesquisa também sou convidada novamente para a defesa daquele trabalho. O número do 
doutorado não está o mesmo porque os trabalhos ainda estão em desenvolvimento.

Como já escrito anteriormente, a participação da avaliação de curso de APC-CAPES, a convite 
da professora Nair Kobashi, possibilitou-me conhecer as características essenciais de um curso de 
pós-graduação. 

Na próxima seção, apresento minhas atividades de extensão, que não são muitas, mas 
significativas.
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7 ATIVIDADES DE EXTENSÃO: um empenho para interação de 
conhecimentos

“A interação social é a origem e o motor da aprendizagem.”
(Vygotsky)

Minha trajetória na extensão não tem, em número, o mesmo peso que as demais atividades 
que completam o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no contexto 
do sistema universitário brasileiro. No entanto, poucas vezes, a gente vê um docente que tenha 
condições de dedicar-se a cada uma das atividades desse tripé com a mesma intensidade. No meu 
caso, mesmo que seja em proporção menor, por meio da divulgação dos resultados das minhas 
pesquisas e com realização dos Seminários do Grupo de Pesquisa MHTX, tento levar à comunidade 
acadêmica e à comunidade externa à UFMG o conhecimento, de forma a contribuir como docente 
para que a Universidade cumpra com um dos seus papéis sociais – que é retornar para a comunidade 
o conhecimento produzido.

Minha participação na extensão se dá por meio de cursos sobre as temáticas de meu 
conhecimento, em outras universidades e associações de classe, por meio de realizações de 
parcerias e convênios com instituições nacionais e internacionais, que se materializam por meio de 
projetos de extensão. Dos cursos, ressalto o curso sobre metodologia de pesquisa, que lecionei 
para a Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais (ABMG), no qual introduzi o que é pesquisa 
e a elaboração do projeto de pesquisa no que tange à sua estrutura, elaboração do problema, da 
justificativa e dos objetivos. Nesse curso, abordo as teorias (aportes conceituais) para a Organização 
e Uso da Informação/Conhecimento, com foco na sua aplicação, envolvendo métodos, modelos e 
técnicas, tais como a categorização e estruturação semântica, a bibliometria ou as técnicas aplicadas 
à análise do comportamento do uso de informação. 

Como já descrito anteriormente, O Grupo de Pesquisa MHTX fez um convênio com a Embrapa, 
desde 2013, para que pudesse utilizar as bases de conhecimento desta instituição como universo de 
suas pesquisas, e, ao mesmo tempo, nossas pesquisas contribuírem para soluções de problemas em 
seus sistemas de informação. Elaboramos um Plano de Trabalho para que as metodologias utilizadas 
pelos alunos de pós-graduação do Grupo MHTX, para as áreas de organização do conhecimento 
e da informação, fossem realizadas. Para isso, foram realizados: alinhamento de competências 
para a modelagem, criação e validação de sistemas de organização de informação (SOC) para o 
desenvolvimento de soluções para navegabilidade e acessibilidade em banco de dados específicos 
e na web, para compatibilidade terminológica e interoperabilidade entre sistemas, na implantação de 
sistemas de recuperação da informação, assim como para realização de estudos de usuários para 
adequação de ferramentas e instrumentos de apoio à recuperação de informação na Embrapa.

Com esse convênio, almejou-se, também, a divulgação dos resultados obtidos nas pesquisas 
desenvolvidas, através de publicações de artigos, em periódicos nacionais e estrangeiros, assim 
como por meio de palestras, seminários, oficinas, participações em congressos e encontros, sempre 
atendendo aos interesses de confiabilidade e de autoria da Embrapa, e é o que tem acontecido. 
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Atualmente, esse convênio foi renovado com a Embrapa, e ampliado para a participação de 
todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento, 
mais especificamente, do Grupo de Pesquisa MHTX e do Grupo de Pesquisa em Representação 
de Conhecimento e Recuperação da Informação (RECRI). Para isso, elaboramos três projetos de 
extensão sob a coordenação da professora Benildes Maculan, que serão descritos a seguir.

7.1 Projetos de extensão em andamento

Esses três projetos de pesquisa são mais amplos, para que cada atividade de pesquisa e 
extensão realizada possa ser inserida em um deles, de acordo com a proposta de cada um.

(1) O Projeto “Políticas de indexação e manuais de procedimentos”, iniciado em 2019, tem 
como objetivo realizar um estudo teórico-metodológico para a criação de políticas de indexação e 
manuais de procedimentos, tendo em vista a organização de informação de coleções para públicos 
especializados.

(2) O outro projeto “Serviços e produtos para a organização da informação e conhecimento”, 
iniciado em 2019, tem uma proposta de ser um Programa de Extensão, Serviços e produtos para 
a Organização da Informação e Conhecimento, que busca estimular a integração entre docentes, 
discentes e pesquisadores ligados ao Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do 
Conhecimento (PPGGOC), da Escola de Ciência da Informação (ECI), da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), e outros pesquisadores, outras instituições e organizações de pesquisa, 
tecnológicos e de inovação. Tem como objetivo fomentar iniciativas de serviços e produtos de 
informação, visando ao desenvolvimento de projetos e empreendimentos conjuntos, propiciando 
condições de acesso e compartilhamento de conhecimentos. Isso se justifica, uma vez que é notório 
o papel econômico da informação como insumo para o desenvolvimento de produtos, captação de 
recursos, conhecimento de mercado e sobrevivência das organizações públicas e privadas.

(3) O último projeto de extensão, iniciado em 2019, “Modelagem de repositório para a gestão da 
informação institucional”, tem por objetivo capacitar e instrumentalizar os profissionais da informação 
de maneira que possam conhecer, adotar e empregar teorias, metodologias e tecnologias para o 
desenvolvimento, implementação e manutenção da coleção da ECI/UFMG dentro do projeto de 
criação de repositório institucional da UFMG.

7.2 Projetos de extensão finalizados

O projeto “BPM acadêmico – Mapeamento de Processos e Fluxos Informacionais ECI – 
UFMG”, de 2017 a 2019, com atividades de mapeamento realizadas nos setores da Escola de 
Ciência da Informação, o qual teve a participação de cinco professores do Grupo RECRI, com a 
coordenação da professora Elisangela Aganette, e o envolvimento de todos os técnicos do quadro 
de funcionários da ECI. 

Ao final de 27 meses, todos os setores estavam mapeados e com as atividades descritas e 
organizadas. 
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Outro projeto do qual eu participei foi o “Métodos e Técnicas em Pesquisa Científica”, coordenado 
pela professora Benildes Maculan, no qual a disciplina metodologia de pesquisa descrita acima 
se insere. Foi realizado entre os anos de 2017 e 2018, e teve como objetivo o ensino do método 
científico. Assim, o projeto justificou-se, tendo em vista atender à necessidade dos alunos que lidam 
com as informações e as questões referentes à pesquisa científica.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Me movo como educador, porque, primeiro, 
me movo como gente.”

(Paulo Freire)

A identidade profissional é resultado de um processo constante de reelaboração ao longo 
da vida profissional, em diferentes e sucessivas fases da carreira do professor, incorporando as 
experiências enquanto opções, práticas, continuidades e descontinuidades que se revelam de forma 
privilegiada no percurso acadêmico.

Procurei, neste relatório, não ser repetitiva, porém o entrelaçamento de atividades é uma 
característica marcante de minha vida acadêmica. Percebi, ao escrever este texto, que a forma 
de escrita hipertextual (não coincidentemente, um dos focos de minha pesquisa) seria ideal para 
discorrer sobre meu percurso. Saliento que não me ative à descrição de todas as atividades com 
o mesmo peso. À medida que fui percorrendo meu currículo, procurei enfatizar, resumidamente, os 
principais pontos de minha carreira acadêmica, de maneira que a leitura resultasse mais fluida e 
mais prazerosa. 

Posso concluir que, neste meu percurso de 26 anos na Escola de Ciência da Informação da 
UFMG, procurei ser coerente com os ideais que considero caracterizar um professor universitário. O 
professor deve ser um orientador (em todos os níveis) sempre generoso, um amigo; e saber colocar-
se no lugar do aluno para que, assim, possa saber de suas necessidades, contribuindo para que 
o conhecimento seja mais facilmente absorvido e amadurecido no coração do aluno. Não consigo 
imaginar o aprendizado sem humanização. A generosidade de passar o conhecimento e, da mesma 
forma, a humildade em reconhecer o quanto aprendemos com os alunos são sentimentos que devem 
nos acompanhar em nossa trajetória acadêmica.

Acredito que, por tentar ser assim, sempre tive o reconhecimento dos alunos e já ganhei 
várias homenagens, como pode ser visto no meu currículo. Entrei para a universidade em 1994 e 
fui professora homenageada pela primeira turma que encontrei na Escola de Biblioteconomia, hoje 
Escola de Ciência da Informação, na formatura de 1996. Depois dessa homenagem, seguiram-se 
outras oito, algumas como paraninfa, outras como patrona ou, mesmo, como professora da turma. 
Para mim, isso é um grande mérito, pois o maior retorno que um professor pode almejar é ter o 
reconhecimento de seus discípulos. 

O mesmo acontece com meus orientandos, sejam eles da Graduação sejam da Pós-
Graduação. Todo ano comemoramos o nosso natal juntos, incluindo aqueles que já não fazem parte 
do Grupo de Pesquisa MHTX, que voltam para compartilhar com todos nós as suas conquistas. 
Isso tem sido fundamental na integração entre os participantes do Grupo, no qual a ajuda mútua 
é um valor cultivado. 

Além disso, posso dizer, também, que sempre procurei traçar um perfil que me caracterizasse 
enquanto professora acadêmica, um caminho acadêmico coerente, que me permitisse a reflexão 
por meio de minhas publicações científicas, das disciplinas ministradas e das participações em 
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outras atividades acadêmicas. Sinto que o fio condutor que tem direcionado meu percurso se 
reflete nas ideias desenvolvidas e registradas por meio das pesquisas e publicações, minhas e 
de meus alunos.

Chegando ao final desse Memorial, eu me deparo com o caminho que percorri nesses 26 anos, 
e aos leitores que chegaram até essa página, confesso que foi um esforço dar conta de mim, da vida 
e da escrita para compartilhar desses meus riscos na vida acadêmica com vocês. Vejo este Memorial 
como uma oportunidade que tive de rever, analisar e registrar todo meu percurso, de forma autêntica 
e, ao mesmo tempo, vendo suscitar em mim várias ideias que foram se materializando, e, com isso, 
foram surgindo novas perspectivas para minha vida acadêmica. Não me sinto pronta e nunca me 
sentirei, pois sou movida a desafios.

8.1 O futuro...

Tornar-me uma professora titular de uma universidade renomada como a UFMG é uma grande 
alegria, porque cheguei aqui, mas, ao mesmo tempo, é uma imensa responsabilidade; pois, esperam-
se de um professor titular conhecimentos sedimentados, espírito de liderança, ótima inteligência 
emocional para lidar com as variadas personalidades que o cercam e, além de tudo, generosidade e 
resiliência para enfrentar as adversidades.

Na pesquisa, continuarei (1) coordenando o Grupo de Pesquisa MHTX e participando ativamente 
nos outros dos quais sou membro; (2) contribuindo nas orientações dos alunos de graduação e pós-
graduação, auxiliando-os no caminho da pesquisa dentro das temáticas dos Grupos; (3) divulgando 
os resultados das pesquisas dos orientandos e minhas pesquisas, que são financiadas pelas 
agências de fomento CNPq e FAPEMIG, que estão em andamento; (4) ampliando as parcerias com 
a Universidade de Coimbra tanto no Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação quanto 
no Centro de Pesquisa CEIS20, e alargando a parceria com a Information School da The University 
of Sheffield, Inglaterra, para contribuir com a internacionalização do PPGGOC.

Em relação ao Ensino, objetivo criar um projeto de ensino para práticas pedagógicas inovadoras, 
que já está em andamento; reestruturar a disciplina Análise de Assunto, da graduação, com o 
intuito de torná-la mais interativa, de acordo com as necessidades do ensino remoto; participar 
ativamente na melhoria do ensino da Graduação e Pós-graduação, continuando com participações 
em Colegiados dos cursos, participando de comissões, como o NDE da Biblioteconomia e no 
auxílio ao Colegiado do PPGGOC.

Na extensão, que foi área em que minhas atividades não foram tão numerosas em comparação 
com o ensino e a pesquisa, pretendo (1) ampliar a atuação do Grupo de Pesquisa MHTX com a 
oferta de cursos de curta duração para comunidade acadêmica, principalmente para os alunos de 
graduação, e (2) preparar um projeto de extensão no âmbito do Grupo MHTX com o propósito de 
ensinar as tecnologias, que permitam ao discente aplicar/testar as teorias acadêmicas por meio da 
execução de projetos de cunho prático, e para que possamos concorrer às chamadas de editais das 
agências de fomento.
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Em resumo, pretendo prosseguir com as atividades nas quais estou envolvida atualmente: 
continuar oferecendo disciplinas na Graduação e na Pós-Graduação, orientando, publicando e 
participando de eventos nacionais e internacionais, dando a minha contribuição em outros desafios 
que surjam na ECI e UFMG, em parcerias nos moldes do jogo frescobol, conforme apresentado por 
Rubem Alves, em seu conto Ping Pong X Frescobol.

Posso dizer que me sinto uma professora realizada com minhas atividades acadêmicas, 
especialmente porque sou “filha da casa”. O que tenho feito e farei terá sempre, como suporte, minha 
memória afetiva. Sou grata a uma escola e instituição que me acolheu desde o meu início. 

Assim, finalizo este memorial com um pensamento de Albert Einstein: “Aprenda com o ontem. 
Viva o hoje. Tenha esperança para o amanhã”.
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