Relatório do IV Congresso Brasileiro em Organização e Representação do
Conhecimento (ISKO-Brasil) – Recife, 2017
O IV Congresso Brasileiro em Organização e Representação do Conhecimento (IV
Congresso ISKO-Brasil) foi realizado na Biblioteca Central da Universidade Federal de
Pernambuco, na cidade do Recife (PE), entre os dias 19 e 21 de setembro de 2017, com o
tema “Memória, tecnologia e cultura na organização do conhecimento”.
Os objetivos do IV Congresso ISKO-Brasil foram: a) discutir os desafios e perspectivas que
se colocam para a organização do conhecimento frente às questões de memória, cultura e
tecnologia; b) verificar o estado da arte da pesquisa brasileira em organização do
conhecimento; c) identificar perspectivas de interlocução científica no ambiente acadêmico
brasileiro de organização do conhecimento; d) propiciar perspectivas de interlocução
científica entre o ambiente acadêmico brasileiro de organização do conhecimento e
pesquisadores estrangeiros; e) verticalizar as discussões relativas à construção
epistemológica, ao diálogo interdisciplinar, às aplicações tecnológicas e à dimensão cultural
da organização do conhecimento na atualidade; f) contribuir para a sedimentação da
pesquisa em organização do conhecimento no Brasil, por meio da realização de um fórum
científico especializado; g) propiciar visibilidade internacional (pela inserção no universo
ISKO) da pesquisa científica em organização do conhecimento realizada no Brasil.
O tema principal do evento “Memória, tecnologia e cultura na organização do
conhecimento” foi organizado em três eixos, a saber: Eixo 1: A dimensão epistemológica
da organização do conhecimento; Eixo 2: A dimensão aplicada da organização do
conhecimento; e, Eixo 3: A dimensão política e social da organização do conhecimento.
As línguas oficiais do evento foram português, espanhol e inglês e não houve tradução
simultânea.
A conferência de abertura foi proferida pela Profa. Dra. Elizabeth Baltar (UFPB), sendo
intitulada: “Cordel: Pluralidade Cultural na Organização da Informação e do
Conhecimento”.
Houve a participação de 37 congressistas que representaram as mais diversas instituições,
tais como: UFSCar, UFPE, UNESP, USP, UFMG, UFPB, UFSC, UFPA, UFRN, UFF,
UFBA, UPE, UNIRIO, UFPR, UFMA, Universidad de La Republica, Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, entre outras.
Foi usado o sistema Open Congress System (OCS), hospedado em um servidor da UNESP,
para a submissão de artigos. A presidente da Comissão Científica foi Suellen Oliveira
Milani e o Comitê Científico foi composto por 32 membros de diversas instituições. No
total houve 62 submissões de trabalhos completos, os quais foram avaliados por meio do
processo de revisão às cegas por pares. Desse total, 16 trabalhos foram aprovados sem
alterações, 30 foram aprovados com alterações e 16 não foram aprovados. Dos 46 trabalhos
aprovados, 13 compuseram o Eixo 1, 21 compuseram o Eixo 2 e 12 trabalhos compuseram

o Eixo 3. Os anais foram publicados em formato de livro eletrônico, disponível no
endereço:
http://isko-brasil.org.br/wp-content/uploads/2013/02/livro-ISKO-2017.pdf
Os dois trabalhos premiados durante o IV Congresso da ISKO Brasil foram:
a) Camila Mariana Aparecida da Silva e Cristina Dotta Ortega com o trabalho
intitulado “Das propostas que antecederam o número de chamada: a ordenação de
documentos nos manuais francófonos de Biblioteconomia de meados do século XIX
a 1930”; e,
b) Mário Barité e Mirtha Rauch com o trabalho intitulado “Systematifier: ao rescate
duma ferramenta útil na analise de domínio”.
Esses trabalhos foram premiados com certificado e com a publicação, em inglês, na revista
Knowledge Organization, sendo o editor da revista, Dr. Richard Smiraglia, comunicado em
26 de setembro de 2017.
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