Relatório da ISKO-Brasil (Gestão 2015-2017)
Relatório do IV Congresso Brasileiro em Organização e Representação do
Conhecimento (ISKO-Brasil) – Recife, 2017
Na gestão (2015-2017) o presidente e o vice-presidente da ISKO Brasil representaram a
entidade de forma intensa nos eventos nacionais e internacionais, inclusive em vários
capítulos da ISKO. Além disso, no Brasil, foram promovidos e realizados:
a) o 14th International ISKO Conference na cidade do Rio de Janeiro (RJ) entre os dias
27 e 29 de setembro de 2016, com o tema “Knowledge Organization for a
Sustainable World: Challenges and Perspectives for Cultural, Scientific, and
Technological Sharing in a Connected Society”; e,
b) o IV Congresso Brasileiro de Organização e Representação do Conhecimento (IV
Congresso ISKO-Brasil), 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”.
Esses dois eventos resultaram em debates científicos, apresentações de trabalhos,
intercâmbios de pesquisadores e publicação de anais.
O presidente e o vice-presidente atuaram como conselheiros consultivos da ISKO
International.
Em relação à quantidade de membros por ano durante a gestão 2015-2017 contabilizou-se, a
saber: em 2015 havia 85 membros, em 2016 havia 72 membros e em 2017 totalizou 65
membros.
Em relação aos valores por ano repassados à ISKO International contabilizaram-se, a saber:
em 2015 o repasse foi de 619,50 Euros, em 2016 o repasse foi de 801,75 Euros e em 2017 o
repasse foi de 1.260,00 Euros.
Salienta-se que houve um decréscimo do número de associados e um aumento dos custos de
manutenção da Sociedade. Dessa forma, mesmo que as contas estejam positivas é
necessário pensar em alternativas para aumentar a receita da Sociedade.
A Sociedade ainda não possui registro junto à Prefeitura da cidade de Marília (SP), atual
endereço da sede. Como os custos são baixos, seria interessante que se fizesse o devido
registro.
Durante o IV Congresso da ISKO-Brasil, na cidade do Recife (PE), houve a Assembleia
Geral da ISKO-Brasil onde foi eleita a nova diretoria (Gestão 2017-2019), sendo assim
constituída: Thiago Henrique Bragato Barros (presidente), Deise Maria Antônio Sabbag
(vice-presidente), Natália Bolfarini Tognoli (secretária) e Gilberto Gomes Cândido
(tesoureiro).

Foram mantidas a gestão e a manutenção do website da ISKO-Brasil (http://iskobrasil.org.br/) e da conta-corrente no Banco do Brasil, em Marília (SP).
Além disso, houve a tradução para uma versão da Língua Inglesa e com o ISBN 978-85415-0924-4 a edição dos anais de 2015 com o seguinte título: Knowledge organization and
cultural diversity. O intuito dessa versão é divulgar amplamente os trabalhos publicados nos
anais da ISKO-Brasil.
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.
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.

Recife, 20 de setembro de 2017.
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