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RESOLUÇÃO Nº 26, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a criação do Núcleo de Pesquisa,
Ensino e Extensão: “Informação, Comunicação e
Memória (INFO)”, Câmpus de Palmas.

O Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade
Federal do Tocantins (UFT), reunido em sessão ordinária no dia 06 de dezembro de 2017, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a criação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão:
“Informação, Comunicação e Memória (INFO)”, Câmpus de Palmas, conforme projeto anexo
único a esta Resolução.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUÍS EDUARDO BOVOLATO
Reitor

EMC.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

NÚCLEO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO: “INFORMAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E MEMÓRIA (INFO)”, CÂMPUS DE PALMAS.

Anexo único da Resolução n° 26/2017 – Consepe
Aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em 06 de dezembro de 2017.

PALMAS, TO
2017
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 26/2017 – CONSEPE

Projeto de Criação de Núcleo de Pesquisa

NÚCLEO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO: “INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
MEMÓRIA (INFO)”, CÂMPUS DE PALMAS.

Responsável:
Prof. Dr. Francisco Gilson Rebouças Pôrto Junior

Palmas/TO
MAIO/2017
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1.

NOME DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MEMÓRIA (INFO)

2.

JUSTIFICATIVA

O Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória
(INFO)” consolida-se como um organismo integrante da Universidade Federal do Tocantins
(UFT) com propostas multi e interdisciplinares, destinado a coordenar e executar atividades de
pesquisas, estudos e extensão na confluência em Ciências da Informação, Comunicação, História
e Educação, bem como em áreas afins.
Sua criação e institucionalização têm por objetivo fortalecer os grupos e linhas de
pesquisa existentes no Campus de Palmas e demais campi da UFT, bem como agregar projetos,
grupos e/ou núcleos de ensino, pesquisa e extensão que tenham interesse em compartilhar
objetivos, discussões e conhecimentos produzidos pelos grupos.
O Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória (INFO)”
também se justifica pela necessidade de fomentar parcerias entre núcleos e/ou grupos de
pesquisa em outras instituições acadêmicas no Estado do Tocantins, no Brasil e no exterior. Com
isso, pretende-se identificar parceiros e políticas públicas específicas relacionadas ás áreas de
pesquisa do Núcleo.
O Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória
(INFO)” está vinculado às Pró-Reitoria(s) de Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo em vista que os
estudos, ações e pesquisas por ele desenvolvidas se relacionam de forma interdisciplinar com as
atividades desse tripé. Constitui-se de professores do Campus de Palmas, com abertura para
pesquisadores de outros campi e instituições que demonstrem interesse nas discussões do
Núcleo.
3.

FORMAÇÃO MULTI E INTERDISCIPLINAR

As Ciências da Informação, Comunicação, História e Educação como grandes
áreas do saber agregam compreensões relacionadas aos contextos econômico, histórico, social e
político, requerem uma composição que supere práticas disciplinares. Dessa forma, o Núcleo de
Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória (INFO)” é composto por
profissionais de diferentes áreas e campi, a saber: pedagogos, historiadores, museólogos,
sociólogos, administradores, assistentes sociais, jornalistas, além aceitar diferentes formações e
acadêmicos, possibilitando a obtenção de respostas às demandas dos temas complexos que
envolvem a comunicação, a memória e a educação, bem como das demais necessidades da
sociedade a qual a Universidade Federal do Tocantins está inserida.
Dessa forma, o Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação,
Comunicação e Memória (INFO)” agrega-se a Rede Internacional de Pesquisadores de Bolonha
(REBOL) com foco na compreensão dos fenômenos comunicacionais e históricos, além das
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ações de formação da área Comunicação, Ciências da Informação e Educação. Neste cenário, a
ação conjunta permitirá avançar na produção do conhecimento na UFT como um todo.
4.

CORPO DOCENTE E TÉCNICO ENVOLVIDO

Docentes da UFT
Docente
Francisco Gilson Rebouças Pôrto
Junior1
1.

Titulação
Doutor

Curso/Campus
Pedagogia/ Campus Palmas

Atua no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação e Sociedade (PPGCOM-UFT)

Técnicos da UFT
Técnicos
Alessandra Batista Santarém
Atilena Carneiro Oliveira
Edson de Sousa Oliveira
Emanuele Eralda Pimentel Santos
Gracelynne Oliveira Santos
Isaias Cristino Esteves Barreto
Janira Iolanda Lopes da Rosa
Liliane Bispo dos Santos
Manoel Nazareno Negrão Farias
Núbia Nogueira do Nascimento
Marcos Felipe Gonçalves Maia
Nilo Marinho Pereira Junior
Paulo Roberto Moreira de Almeida
Sidney Cabral Monteiro
Sinomar Soares de Carvalho Silva
Ustana Ferraz Soares

Formação
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Biblioteconomia
Jornalismo
Biblioteconomia

Curso/Campus
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Porto Nacional
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas
Campus Palmas

Titulação
Doutor

Curso/Instituição
Administração, UNESP, Campus
Tupã
SECOM-TO
Pedagogia, UNITINS

Docentes Externos
Docente
Nelson Russo de Moraes
Daniela Barbosa de Oliveira
Rodrigo Barbosa e Silva

Mestre
Doutor

Todos os docentes pesquisadores e discentes concordaram na criação do Núcleo
de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória (INFO)”.
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Devido aos projetos nacionais e internacionais, o Núcleo de Pesquisa, Ensino e
Extensão “Informação, Comunicação e Memória (INFO)” contará com um quadro ampliado de
docentes, na medida em que as ações forem sendo consolidadas.
5.

DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS E PESSOAL

Inicialmente o Núcleo INFO funcionará em uma sala coletiva do Núcleo de
Pesquisa e Extensão “Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino (OPAJE)”,
núcleo parceiro, e utilizará os recursos materiais dos projetos individuais dos docentes
envolvidos. O pessoal necessário para o desenvolvimento dos trabalhos será, de início, formado
pelos docentes, bolsistas de Iniciação Científica e alunos de mestrado, graduação e
especialização que estiverem associados ao núcleo. Após a consolidação do Núcleo, a previsão é
de que será necessária uma sala exclusiva para o seu funcionamento, com mobiliário adequado,
recursos de comunicação, informática e multimídia e, pelo menos, um servidor técnico
administrativo, de acordo com as disponibilidades orçamentárias da UFT/Campus de Palmas.
6.

FINALIDADE

A finalidade da criação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação,
Comunicação e Memória (INFO)” é estudar e articular, com base numa visão multidisciplinar, os
diferentes conhecimentos, teorias e contextos (social, comunicacional, jornalístico, histórico,
educacional, econômico e político, etc). O desafio do núcleo será de transformar conceitos e
paradigmas que avancem para a construção de percepções, pesquisas e ações na comunicação,
história/memória e na educação.
7.

OBJETIVOS DO NÚCLEO

O Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória
(INFO)” tem como objetivo proporcionar a reflexão e desenvolver estudos, métodos, pesquisas e
projetos de pesquisa e extensão voltados para a comunicação, história/memória e a educação em
geral e especial para o ensino e a formação desses profissionais.
São objetivos específicos do Núcleo:
I - Contribuir para a formação de grupos de estudo na área de comunicação,
ciências da informação e educação;
II - Desenvolver hábitos de colaboração de trabalhos e estudos de forma
interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar;
III - Prestar assessoria aos profissionais da comunicação, ciências da informação,
história e da educação;
IV - Desenvolver parcerias com instituições e profissionais da comunicação,
ciências da informação, história e da educação;
V - Desenvolver projetos de extensão, especialmente, direcionados para a
educação em comunicação, presenciais e/ou mediado pelas tecnologias digitais (EaD);
VI - Promover cursos de aperfeiçoamento e especialização voltados para os
profissionais da comunicação, ciências da informação, história e da educação;
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VII - Produzir materiais, tecnologias da informação e comunicação (TIC) e outros
recursos didáticos;
VIII - Contribuir para a reflexão e para a proposição de políticas públicas voltadas
para a comunicação, ciências da informação, história e da educação;
IX - Contribuir para a reflexão, elaboração e reestruturação dos projetos
pedagógicos dos cursos comunicação, ciências da informação, história e da educação,
preceituado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais;
X - Fomentar e fortalecer processos de mudanças e qualificação docente;
XI - Realizar encontros científicos e seminários sobre o ensino e a formação em
comunicação, ciências da informação, história e da educação;
XII - Produzir e divulgar trabalhos acadêmicos sobre comunicação, ciências da
informação, história e da educação;
XIII - Contribuir para a valorização dos profissionais da comunicação, ciências da
informação, história e da educação;
XIV - Desenvolver ações voltadas para avaliar conteúdos, processos e condutas
dos meios de comunicação e seus profissionais;
XV - Monitorar toda e qualquer pesquisa voltada para avaliar conteúdos,
processos e condutas dos produtos que envolvam comunicação, ciências da informação, história
e da educação;
XVI - Desenvolver estudos e pesquisas na área de Ciência da Informação,
Comunicação e Memória com foco nos processos tecnológicos, informacionais, preservação de
longa duração e curadoria digital;
XVII - Desenvolver projetos de pesquisa em Curadoria Digital, Repositórios
Digitais, Mineração de dados e Preservação de Longa Duração (Dataverse).

8.

ÁREAS E LINHAS DE ATUAÇÃO

O Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória
(INFO)” tendo como base acadêmica a pesquisa e a extensão de forma interdisciplinar atuará na
confluência entre Comunicação, Ciências da Informação, História e Educação, sendo organizado
a partir de dois eixos e/ou linhas de ações:
Eixo 1: Curadoria Digital de Dados de Pesquisa
Ementa: A linha "Curadoria Digital de Dados de Pesquisa" tem como foco debruçar-se sobre a
curadoria digital (normas, padrões e tecnologias) para gestão e preservação de dados digitais de
pesquisa. Também pesquisa novas metodologias a preservação de longa duração, a gestão e o
compartilhamento do conhecimento científico produzido na área. Tenciona propor modelos
inovadores para gestão de informação e do conhecimento.
Eixo 2: Políticas de Acesso Aberto, Revistas e Repositórios Digitais
Ementa: Fomentar estudos e pesquisas focadas no desenvolvimento e divulgação de políticas
públicas de acesso à informação aberta, discutindo e contribuindo para a aplicação dessas nos
espaços públicos. Desenvolver pesquisas, metodologias, produtos e serviços relacionados ao uso
social da informação em ambientes institucionais e organizacionais, revistas científicas e
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repositórios digitais de acesso aberto, com foco no armazenamento, recuperação, preservação e
acesso a informação no formato digital.
9.

PLANO DE TRABALHO DO NÚCLEO

O Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória
(INFO)” inicia suas atividades de pesquisa, extensão e de desenvolvimento, com quatro planos
de trabalho, institucionalizados, sendo três junto a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) e um na
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). A seguir, apresenta-se o detalhamento de cada um:

Pesquisa
1.
Curadoria Digital, Preservação de Dados e Memória de Longa Duração – Registro
PROPESQ nº 1971
Vigência: 01.02.2017 a 31.12.2021
Coordenador: Francisco Gilson Rebouças Porto Junior
Ementa: O presente projeto objetiva desenvolver espaço virtual de preservação de longa duração
para arquivamento e preservação de dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados.
(Vide Apêndice nº 1)
2.
Museu Virtual da Comunicação no Tocantins – Registro PROPESQ nº 1968
Vigência: 03.10.2016 a 31.12.2020
Coordenador: Francisco Gilson Rebouças Porto Junior
Ementa: Desenvolver espaço virtual, lastreado em softwares de código aberto, para
disponibilização de produções em Comunicação no e do Estado do Tocantins.
(Vide Apêndice nº 2)
3.
Gestão do Conhecimento e Acesso Aberto em Repositórios Digitais – Registro
PROPESQ nº 2005
Vigência: 23.09.2016 a 31.12.2018
Coordenador: Edson Oliveira
Ementa: O presente projeto de pesquisa tem como foco estudar a gestão do conhecimento com
ênfase nos repositórios digitais de acesso aberto e curadoria digital.
(Vide Apêndice nº 3)

Extensão
4.
Science+ Programme – Registro no SIGPROJ nº 269799.1400.90055.25042017
Vigência: 01.04.2017 a 15.12.2017
Coordenador: Francisco Gilson Rebouças Porto Junior
Ementa: O Science+ Programme é um curso intensivo de popularização científica com foco na
divulgação das pesquisas e produções realizadas pelos programas de pós-graduação strictu sensu
no Brasil. Seguindo o modelo de projetos consagrados internacionalmente, como o Three Minute
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Tesis (The University of Queensland, Austrália), o MT180 (Centre National de La Recherche
Scientifique, França) e o Falling Walls (Falling Walls Foundation gGmbH,Alemanha), o
Science+ Programme mantém como foco a divulgação da ciência pelo cientista. A proposta do
Science+ Programme é construir conjuntamente com os cientistas em formação uma linguagem
simples e clara para a popularização e democratização do saber científico em desenvolvimento
para um público não especializado. Diferente das demais experiências citadas, o Science+
Programme é estruturado em um curso de formação intensivo em popularização científica.
(Vide Apêndice nº 4)
10.

RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO

Todos os professores envolvidos serão responsáveis pela implantação do Núcleo
de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória (INFO)”, sendo que a
coordenação geral do núcleo ficará sob a responsabilidade do Prof. Dr. Francisco Gilson
Rebouças Pôrto Junior, do curso de Pedagogia, do Câmpus de Palmas, e-mail:
gilsonporto@uft.edu.br e gilsonportouft@gmail.com.
11.

RECURSOS (FONTES DE FINANCIAMENTO)

O grupo de professores/pesquisadores envolvidos com o Núcleo de Pesquisa,
Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória (INFO)” apresentará diversos projetos
para agências de fomento. Assim, a sustentabilidade financeira do INFO ocorrerá com o apoio
desses projetos (se aprovados) e de outros projetos a serem desenvolvidos, sendo que a cada
projeto o núcleo irá prever no seu orçamento um percentual, financeiro e/ou material a ser
definido, para a administração do próprio núcleo. Também serão fontes, além das agências
nacionais, as internacionais. Essa será uma estratégica permanente do Núcleo. Todo esse
processo será regido pelas resoluções da UFT em vigor (Resolução nº 52/2009, que altera a
Resolução nº 02/2005).
Também poderá receber outros recursos oriundos de:
I - Contratos de prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica;
II - Cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação lato sensu auto-sustentados.
III - Doações de institutos, fundações, pessoas físicas e jurídicas de natureza
pública ou privada.
12.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com a criação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação,
Comunicação e Memória (INFO)” o fortalecimento das pesquisas e grupos dedicados à
Comunicação, à História, às Ciências da Informação, à Educação e aos processos formativos e de
ensino por meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão e na articulação com a
comunidade acadêmica e sociedade.
Esperam-se ainda os seguintes resultados:
 Formar grupos de estudo na área de comunicação, ciências da informação,
educação, ensino e processos de formação;
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 Promover a qualificação de profissionais das ciências da Informação e da
comunicação;

 Produzir e disponibilizar trabalhos acadêmicos, materiais, tecnologias e outros
recursos didáticos para os profissionais da Ciência da Informação, da comunicação e da
educação;
 Fomentar discussões para criação de cursos de Pós-graduação;
 Promover eventos acadêmicos e científicos no Campus e entre os campi,
regionais, nacionais e internacionais;
 Melhorar a auto-estima e a valorização dos profissionais pesquisadores
envolvidos.
13.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

A administração financeira proveniente de captação de recursos de órgãos de
fomentos e/ou instituições parceiras será realizada pela Fundação de Apoio Científico e
Tecnológico do Tocantins – FAPTO e/ou outro órgão universitário a ser definido (Institutos).
14.
REGIME DE COTAS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, EXTENSÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
Quando da aprovação futura de projetos, o Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão
“Informação, Comunicação e Memória (INFO)” oferecerá bolsas de estudos para os alunos
participantes. Dependendo do tamanho e dimensão do projeto, pode-se variar de 01 a 10 alunos
de graduação e de 01 a 10 alunos de pós-graduação. Isso será definido por edital posterior a
aprovação dos recursos oriundos de agências financiadoras.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT
Câmpus de Palmas

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO
“INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MEMÓRIA (INFO)”.

Os integrantes do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória (INFO)”, Câmpus
de Palmas, aprovam o presente regimento interno.

Art. 1º. Este Regimento Geral regulamenta a organização e funcionamento do Núcleo de
Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória (INFO)”, instalado no
Câmpus de Palmas, da Universidade Federal do Tocantins.
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS
Art. 2º. O Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e Memória
(INFO)” é um organismo integrante da Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT com
propostas multi e interdisciplinares, multicampi, destinado a coordenar e executar atividades de
pesquisa e extensão em áreas afins, visando o desenvolvimento de tecnologias e ações a fim de
atender as demandas do Estado, melhorando a qualidade de vida e as condições socioeconômicas
da sociedade em geral, destinando-se prioritariamente a desenvolver pesquisas interdisciplinares
nas áreas de Comunicação, Ciências da Informação, História e Educação, bem como em áreas
afins.
Art. 3º. O INFO tem os seguintes objetivos:
I - Incentivar e promover atividades de pesquisa e divulgação científica no âmbito regional,
estadual, nacional e internacional em consonância com a missão da Universidade Federal do
Tocantins – UFT;
II - Ampliar, no âmbito da Amazônia Legal, o quadro de professores-pesquisadores, otimizando
qualitativamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão nesta região;
III - Consolidar o desenvolvimento da pesquisa científica, sobretudo, a de caráter interdisciplinar
na área de Comunicação, Ciências da Informação, História e Educação, multi e intercampi,
consequentemente, na Universidade Federal do Tocantins – UFT;
IV - Promover a realização de atividades de extensão – seminários, conferências, painéis,
simpósios, encontros, palestras, oficinas, cursos de extensão e de pós-graduação e exposições –
direcionados às áreas de atuação do Núcleo;
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V - Editar e publicar periódico científico online divulgando o resultado de pesquisas e estudos
desenvolvidos pelos integrantes do Núcleo;
VI - Fazer intercâmbio dos resultados de pesquisas, publicações e professores com a comunidade
científica em geral;
VII - Implantar cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu;
VIII - Contribuir para a formação de grupos de estudo na área de comunicação, jornalismo e
educação;
IX - Desenvolver hábitos de colaboração de trabalhos e estudos de forma interdisciplinar,
transdisciplinar e multidisciplinar;
X - Prestar assessoria aos profissionais da comunicação e da educação;
XI - Desenvolver parcerias com instituições e profissionais da comunicação e da educação;
XII - Desenvolver projetos de extensão, especialmente, direcionados para a educação em
comunicação, presenciais e/ou mediado pelas tecnologias digitais (EaD);
XIII - Promover cursos de aperfeiçoamento e especialização voltados para os profissionais da
comunicação e das ciências da Informação;
XIV - Produzir materiais, tecnologias da informação e comunicação (TIC) e outros recursos
didáticos;
XV - Contribuir para a reflexão e para a proposição de políticas públicas voltadas para a
comunicação, o jornalismo e a educação;
XVI - Contribuir para a reflexão, elaboração e reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos de
comunicação e jornalismo, preceituado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais;
XVII - Fomentar e fortalecer processos de mudanças e qualificação docente;
XVIII - Realizar encontros científicos e seminários sobre o ensino e a formação em comunicação e
jornalismo;
XIX - Produzir e divulgar trabalhos acadêmicos sobre comunicação, jornalismo e educação;
XX - Contribuir para a valorização dos profissionais da comunicação, do jornalismo e da educação;
XXI- Desenvolver ações voltadas para avaliar conteúdos, processos e condutas dos meios de
comunicação e seus profissionais;
I - Contribuir para a formação de grupos de estudo na área de comunicação, ciências da
informação e educação;
II - Desenvolver hábitos de colaboração de trabalhos e estudos de forma interdisciplinar,
transdisciplinar e multidisciplinar;
III - Prestar assessoria aos profissionais da comunicação, ciências da informação, história e da
educação;
IV - Desenvolver parcerias com instituições e profissionais da comunicação, ciências da
informação, história e da educação;
V - Desenvolver projetos de extensão, especialmente, direcionados para a educação em
comunicação, presenciais e/ou mediado pelas tecnologias digitais (EaD);
VI - Promover cursos de aperfeiçoamento e especialização voltados para os profissionais da
comunicação, ciências da informação, história e da educação;
VII - Produzir materiais, tecnologias da informação e comunicação (TIC) e outros recursos
didáticos;
VIII - Contribuir para a reflexão e para a proposição de políticas públicas voltadas para a
comunicação, ciências da informação, história e da educação;
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IX - Contribuir para a reflexão, elaboração e reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos
comunicação, ciências da informação, história e da educação, preceituado pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais;
X - Fomentar e fortalecer processos de mudanças e qualificação docente;
XI - Realizar encontros científicos e seminários sobre o ensino e a formação em comunicação,
ciências da informação, história e da educação;
XII - Produzir e divulgar trabalhos acadêmicos sobre comunicação, ciências da informação,
história e da educação;
XIII - Contribuir para a valorização dos profissionais da comunicação, ciências da informação,
história e da educação;
XIV - Desenvolver ações voltadas para avaliar conteúdos, processos e condutas dos meios de
comunicação e seus profissionais;
XV - Monitorar toda e qualquer pesquisa voltada para avaliar conteúdos, processos e condutas
dos produtos que envolvam comunicação, ciências da informação, história e da educação;
XVI - Desenvolver estudos e pesquisas na área de Ciência da Informação, Comunicação e
Memória com foco nos processos tecnológicos, informacionais, preservação de longa duração e
curadoria digital;
XVII - Desenvolver projetos de pesquisa em Curadoria Digital, Repositórios Digitais, Mineração
de dados e Preservação de Longa Duração (Dataverse).
Art. 4º. O INFO está estruturado tendo como base acadêmica a pesquisa e a extensão de forma
interdisciplinar atuando na confluência entre Comunicação, Ciências da Informação, História e
da Educação.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Seção I
Do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão
Art. 5º. Compete aos integrantes do INFO:
I - Participar de todas as atividades científicas e de extensão desenvolvidas pelo Núcleo;
II - Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias;
III - Votar e ser votado nas eleições para Coordenador Geral do Núcleo;
IV - Apresentar projetos de pesquisa e extensão para o fortalecimento e consolidação das ações
do Núcleo;
V - Divulgar o INFO em eventos científicos;
VI - Participar da organização de eventos do Núcleo;
VII - Contribuir na elaboração dos meios de divulgação científica do Núcleo;
VIII - Apresentar artigos resultantes de projetos de pesquisa e extensão para publicação em
periódicos qualificados.
Seção II
Da Estrutura Administrativa
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Art. 6º. O INFO possui a seguinte Estrutura Administrativa:
I – Coordenador(a) Geral;
II – Coordenador(a) Administrativo(a);
III – Coordenador(a) Científico(a).
Art. 7º. A Coordenadoria Geral do INFO será exercida por professor(a) pesquisador(a) e/ou
técnico(a)-administrativo(a) membro do Núcleo de Pesquisa, indicado pelos demais e nomeado
pelo reitor da UFT, de acordo com as normas vigentes, por um mandato de dois anos, podendo
ser reconduzido(a).
Art. 8º. Compete ao(à) Coordenador(a) Geral:
I - Coordenar as pesquisas do Núcleo;
II - Executar as deliberações do(s) grupo(s) de pesquisa vinculado(s) ao Núcleo;
III - Propor, elaborar, executar e avaliar convênios com outras instituições, públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais, em conjunto com a administração superior da UFT;
IV - Diagnosticar a situação das diversas áreas do Núcleo no que se refere a necessidades,
formação ou qualificação de recursos humanos, provendo a sua otimização;
V - Promover a integração acadêmica com os diferentes cursos da UFT em nível de graduação e
pós-graduação;
VI - Presidir e convocar as reuniões do Núcleo;
VII - Aprovar as despesas do Núcleo.
Art. 9º. Compete ao(à) Coordenador(a) Administrativo(a):
I - Dirigir, coordenar e responder pelos aspectos administrativos do Núcleo;
II - Sistematizar o acompanhamento das diferentes atividades do Núcleo.
Art. 10. Compete ao(a) Coordenador(a) Científico(a):
I - Preparar as minutas de convênios e intercâmbios científicos;
II - Efetivar intercâmbio com instituições científicas de ensino superior, empresas e órgãos
nacionais e internacionais;
III - Elaborar relatório semestral de desempenho das atividades realizadas pelo
Núcleo;
IV - Efetivar cursos de pós-graduação nas áreas e linhas de pesquisa do Núcleo;
V - Organizar, juntamente com o Coordenador Geral, os periódicos científicos do INFO.
VI - Elaborar o relatório de atividades anuais às Câmaras de Pesquisa e Pós-graduação e de
Extensão e Cultura para apreciação técnica.

Seção III
Das Reuniões
Art. 11. A pauta da reunião será elaborada e encaminhada pelo(a) Coordenador(a) Geral, que
deverá distribuir cópias físicas e/ou por e-mail aos demais membros.
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Art. 12. O Núcleo deverá ter pelo menos uma reunião ordinária por semestre, podendo para isso
utilizar meios digitais.
Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente ou por 2/3
(dois terços) de seus integrantes.
Art. 13. A cada reunião será lavrada, pelo(a) Coordenador(a) Administrativo(a), uma ata que
será deliberada pelo núcleo na reunião subsequente.

CAPÍTULO II
Das Eleições
Art. 14. Qualquer professor(a) pesquisador(a) e/ou técnico(a)-administrativo(a), membro do
Núcleo, poderá indicar e ser indicado na eleição para Coordenador(a) Geral. O sistema de
escolha é por indicação direta dos integrantes do Núcleo.
Parágrafo 1°. O processo eletivo será conduzido por uma Comissão, composta por 3 (três)
membros, designados pelo Coordenador Geral.
Parágrafo 2°. Os Coordenadores Administrativo e Científico serão designados pelo
Coordenador Geral e aprovados em reunião por todos os membros presentes.
CAPÍTULO III
Das Publicações, dos Eventos e Similares
Art. 15. Compete aos integrantes do INFO, em relação a publicações, eventos e similares o que
segue:
I - Citar, em todas as comunicações e trabalhos resultantes de suas pesquisas, seu vínculo com o
Núcleo;
II - Encaminhar ao Coordenador Científico os trabalhos e publicações científicas enviados para
publicação e separadas daqueles publicados, resultantes de pesquisas desenvolvidas no INFO.

Seção I
Da Biblioteca Virtual Setorial
Art. 16. A Biblioteca Virtual Setorial do INFO será dirigida pelo Coordenador Administrativo,
sendo de sua competência:
I - Zelar pelo acervo digital existente e demais bens patrimoniais da Unidade;
II - Zelar pela ordem e disciplina no âmbito da Unidade, encaminhando, quando for o caso, as
medidas necessárias à Coordenação Geral do Núcleo, respeitadas as normas vigentes, para a
solução do problema;
III - Encaminhar, em consonância com o Coordenador Científico, listagem de livros e periódicos
para aquisição;
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IV - Criar e/ou alterar as normas de funcionamento da Unidade;
V - Divulgar aos usuários as normas de funcionamento da Unidade;
VI - Fazer cumprir o exposto nas normas de funcionamento;
VII - Responsabilizar e executar outras atividades inerentes à Unidade.
Seção II
Dos Laboratórios Especializados
Art. 17. Caberá ao Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão “Informação, Comunicação e
Memória (INFO)” a criação, planejamento e implantação de Laboratórios Especializados, fruto
de projetos financiáveis desenvolvidos pelos seus membros.
Art. 18. Qualquer professor(a) pesquisador(a) e/ou técnico(a)-administrativo(a) integrante do
núcleo poderá propor a criação de um Laboratório Especializado, que será considerado como
uma unidade interna do Núcleo, sendo responsável pelo mesmo, com as seguintes competências:
I - Zelar pelos bens patrimoniais e materiais locados na Unidade;
II - Zelar pela ordem e disciplina no âmbito da Unidade, encaminhando, quando for o caso, as
medidas necessárias à Coordenação Geral do INFO, para a solução do problema;
III - Zelar pelos bens patrimoniais emprestados de outras unidades e devolvê-los após o uso;
IV - Responsabilizar-se pelas atividades relacionadas aos projetos em execução, respeitando o
cronograma aprovado pela instância financiadora;
V - Cumprir e fazer cumprir as normas determinadas pela Coordenação Geral do INFO;
VI - Encaminhar em tempo hábil à Coordenação Administrativa, a listagem de materiais de
consumo e/ou de serviços, necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas à
Unidade e aos projetos em execução, citando quantidade, especificação detalhada, preço (se
possível) e programa/projeto;
VII - Responsabilizar e executar outras atividades inerentes à Unidade.

CAPÍTULO IV
Da execução financeira
Art. 19. O INFO não cobra taxa de adesão ao Núcleo.
Art. 20. O INFO conta com o gerenciamento financeiro de cursos de especialização ou de
extensão e pesquisa mediante convênio estabelecido em contrato.
Art. 21. As despesas deverão ser autorizadas pelo Coordenador do Núcleo.
Art. 22. Caberá ao Coordenador do INFO decidir sobre os recursos financeiros do Núcleo
destinados a projetos, cursos e eventos, após aprovação em Assembleia Geral dos seus membros
integrantes efetivos.
Art. 23. Decisões que fogem à rotina serão submetidas à apreciação da Coordenação do INFO.
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Art. 24. Os recursos financeiros destinados ao INFO serão operacionalizados prioritariamente
pela Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins – FAPTO e, na sua ausência, por
outra instituição aprovada pela Universidade Federal do Tocantins.
Art. 25. Os coordenadores de projetos e programas ligados ao INFO deverão elaborar relatório
financeiro e emitir prestação de contas para a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do
Tocantins – FAPTO e, na sua ausência, por outra instituição aprovada pela Universidade Federal
do Tocantins e a Coordenação Geral do INFO.
CAPÍTULO V
Da assembleia geral
Art. 26. A assembleia Geral do INFO é o órgão máximo deliberativo do Núcleo formado pelos
membros efetivos, colaboradores e convidados.
Art. 27. Somente os membros efetivos terão direito a voto nas reuniões da Assembleia Geral.
Art. 28. A assembleia geral do INFO se reunirá, ordinariamente, uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que a Coordenação Geral convocar ou pelo menos um 1/5 (um
quinto) dos membros efetivos do Núcleo a convocarem.
Art. 29. É da competência da Assembleia Geral do INFO apreciar e aprovar o Plano de trabalho
Anual do Núcleo, bem como Relatório Anual de Atividades do Núcleo, além de eleger a
Coordenação do Núcleo e deliberar sobre outros assuntos de interesse do INFO e/ou da UFT.
CAPÍTULO VI
Da Extinção do Núcleo
Art. 30. O INFO poderá ser extinto conforme a Resolução do CONSEPE vigente ou por
deliberação de 2/3 (dois terços) de seus membros em Assembleia Geral, convocada
especialmente para este fim.
Parágrafo único. Em caso de extinção do INFO seu patrimônio ficará sob a guarda dos campi
da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em que foram desenvolvidas as pesquisas e
atividades ou, em caso de anuência dos campi envolvidos, para o campus de Palmas.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais
Art. 31. Os equipamentos adquiridos com recursos dos projetos, convênios, assessorias, cursos e
doações estarão vinculados ao INFO e incluídos no Patrimônio da UFT.
Art. 32. Este Regimento poderá ser alterado a qualquer tempo para contemplar as atualizações
legais, jurídicas e acadêmicas, mediante a apresentação e a aprovação da Assembleia Geral.
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Art. 33. Este Regimento entra em vigência a partir de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT
APÊNDICE 1
PLANO DE TRABALHO
Curadoria Digital, Preservação de Dados e Memória de Longa Duração – Registro
PROPESQ nº 1971
Vigência: 01.02.2017 a 31.12.2021
Coordenador: Francisco Gilson Rebouças Porto Junior
Ementa: O presente projeto objetiva desenvolver espaço virtual de preservação de longa duração
para arquivamento e preservação de dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados.

Resumo Executivo
O presente plano integra a proposta de criação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão
“Informação, Comunicação e Memória (INFO)” e objetiva desenvolver espaço virtual de
preservação de longa duração para arquivamento e preservação de dados, e criar uma política de
acessibilidade, acreditação, mineração e metrificação de dados científicos preservados.
Objetivo
- Desenvolver espaço virtual de preservação de longa duração para arquivamento e preservação
de dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação, mineração e metrificação de dados
científicos preservados;
- Propiciar meios para que pesquisadores agregados ao núcleo desenvolvam atividades com o
uso das tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de formação da UFT;
Metas
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Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de Novas Tecnologias incluindo

as digitais de informação e comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para preservação de longa duração

para arquivamento e preservação de dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados., visando fortalecer o ensino, a
pesquisa e a extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades de utilização de Novas

Tecnologias incluindo as digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de pesquisa e intercâmbios regionais,

nacionais e internacionais com foco na utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pós-graduação.
Produtos e serviços esperados


Levantamento das demandas preservação e curadoria digitais da UFT para apoio;



Elaboração de ações de fortalecimento da utilização de Novas Tecnologias de

preservação e curadoria digitais visando o desenvolvimento de atividades de fortalecimento do
ensino de graduação e de pós-graduação;

Tempo Estimado
Início: 2017

Término: 2020

Equipe do Plano
Descrição da equipe do Plano
Nome

Função

Francisco Gilson Rebouças Porto Junior

Coordenador

Edson de Sousa Oliveira

Pesquisador(a)

Sinomar Soares de Carvalho Silva

Pesquisador(a)

Kecia Garcia Ferreira

Pesquisador(a)
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Responsabilidades da equipe
Nome
Francisco

Responsabilidade no Plano
Gilson 

Rebouças Porto Junior

Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

preservação de longa duração para arquivamento e preservação de
dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados.,
visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as digitais
de informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as
digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de
pós-graduação.
Edson de Sousa Oliveira



Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

preservação de longa duração para arquivamento e preservação de
dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados.,
visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as digitais
de informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;
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Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as
digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de
pós-graduação.
Sinomar

Soares

Carvalho Silva

de 

Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

preservação de longa duração para arquivamento e preservação de
dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados.,
visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as digitais
de informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as
digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de
pós-graduação.
Kecia Garcia Ferreira



Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

preservação de longa duração para arquivamento e preservação de
dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados.,
visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades
22

de utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as digitais
de informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as
digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de
pós-graduação.
Observação: A participação dos demais membros do Núcleo se dará de forma escalonada, a fim
de utilizar da melhor forma possível os conhecimentos de cada pesquisador e/ou técnico.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT
APÊNDICE 2
PLANO DE TRABALHO
Museu Virtual da Comunicação no Tocantins – Registro PROPESQ nº 1968
Vigência: 03.10.2016 a 31.12.2020
Coordenador: Francisco Gilson Rebouças Porto Junior
Ementa: Desenvolver espaço virtual, lastreado em softwares de código aberto, para
disponibilização de produções em Comunicação no e do Estado do Tocantins.

Resumo Executivo
O presente plano integra a proposta de criação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão
“Informação, Comunicação e Memória (INFO)” e objetiva desenvolver espaço virtual, lastreado
em softwares de código aberto, para disponibilização de produções em Comunicação no e do
Estado do Tocantins.

Objetivo
- Desenvolver espaço virtual de compartilhamento de conhecimento sobre comunicação na
Amazônia;
- Propiciar meios para que pesquisadores agregados ao núcleo desenvolvam atividades com o
uso das tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de formação da UFT;
Metas


Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de Novas Tecnologias incluindo

as digitais de informação e comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;
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Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para desenvolver espaço virtual,

lastreado em softwares de código aberto, para disponibilização de produções em Comunicação
no e do Estado do Tocantins, visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades de utilização de Novas

Tecnologias incluindo as digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de pesquisa e intercâmbios regionais,

nacionais e internacionais com foco na utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pós-graduação.
Produtos e serviços esperados


Levantamento das demandas para desenvolver espaço virtual, lastreado em softwares de

código aberto, para disponibilização de produções em Comunicação no e do Estado do
Tocantins;


Elaboração de ações de fortalecimento da utilização de Novas Tecnologias visando a

preservação e o compartilhamento digitais.

Tempo Estimado
Início: 2016

Término: 2020

Equipe do Plano
Descrição da equipe do Plano
Nome

Função

Francisco Gilson Rebouças Porto Junior

Coordenador

Edson de Sousa Oliveira

Pesquisador(a)

Sinomar Soares de Carvalho Silva

Pesquisador(a)

Kecia Garcia Ferreira

Pesquisador(a)

Responsabilidades da equipe
Nome

Responsabilidade no Plano
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Francisco

Gilson 

Rebouças Porto Junior

Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

desenvolver espaço virtual, lastreado em softwares de código
aberto, para disponibilização de produções em Comunicação no e
do Estado do Tocantins, visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a
extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação.

Edson de Sousa Oliveira



Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

desenvolver espaço virtual, lastreado em softwares de código
aberto, para disponibilização de produções em Comunicação no e
do Estado do Tocantins, visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a
extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de
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pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação.

Sinomar

Soares

Carvalho Silva

de 

Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

desenvolver espaço virtual, lastreado em softwares de código
aberto, para disponibilização de produções em Comunicação no e
do Estado do Tocantins, visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a
extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação.


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as
digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de
pós-graduação.
Kecia Garcia Ferreira



Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para
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desenvolver espaço virtual, lastreado em softwares de código
aberto, para disponibilização de produções em Comunicação no e
do Estado do Tocantins, visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a
extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação.

Observação: A participação dos demais membros do Núcleo se dará de forma escalonada, a fim
de utilizar da melhor forma possível os conhecimentos de cada pesquisador e/ou técnico.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT
APÊNDICE 3
PLANO DE TRABALHO
Gestão do Conhecimento e Acesso Aberto em Repositórios Digitais – Registro PROPESQ
nº 2005
Vigência: 23.09.2016 a 31.12.2018
Coordenador: Edson Oliveira
Ementa: O presente projeto de pesquisa tem como foco estudar a gestão do conhecimento com
ênfase nos repositórios digitais de acesso aberto e curadoria digital.

Resumo Executivo
O presente plano integra a proposta de criação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão
“Informação, Comunicação e Memória (INFO)” e objetiva estudar a gestão do conhecimento
com ênfase nos repositórios digitais de acesso aberto e curadoria digital.

Objetivo
- Compreender a gestão do conhecimento com ênfase nos repositórios digitais de acesso aberto e
curadoria digital;
- Propiciar meios para que pesquisadores agregados ao núcleo desenvolvam atividades com o
uso das tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de formação da UFT.
Metas


Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de Novas Tecnologias incluindo

as digitais de informação e comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;
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Promover até o final de 2018, a utilização das TICs para a gestão do conhecimento com

ênfase nos repositórios digitais de acesso aberto e curadoria digital, visando fortalecer o ensino, a
pesquisa e a extensão;


Envolver 15% dos pesquisadores do Núcleo em atividades de utilização de Novas

Tecnologias de Ensino incluindo as digitais de informação e comunicação no ensino de
graduação e de pós-graduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de pesquisa e intercâmbios regionais,

nacionais e internacionais com foco na utilização de Novas Tecnologias, incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pós-graduação.
Produtos e serviços esperados


Levantamento das demandas de gestão do conhecimento com ênfase nos repositórios

digitais de acesso aberto e curadoria digital da UFT para apoio;


Elaboração de ações de fortalecimento da utilização de Novas Tecnologias de

preservação e gestão do conhecimento com ênfase nos repositórios digitais de acesso aberto e
curadoria digital visando o desenvolvimento de atividades de fortalecimento do ensino de
graduação e de pós-graduação;

Tempo Estimado
Início: 2016

Término: 2018

Equipe do Plano
Descrição da equipe do Plano
Nome

Função

Edson de Sousa Oliveira

Coordenador

Francisco Gilson Rebouças Porto Junior

Pesquisador(a)

Responsabilidades da equipe
Nome
Francisco

Responsabilidade no Plano
Gilson 

Rebouças Porto Junior

Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
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comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

preservação de longa duração para arquivamento e preservação de
dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados.,
visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as digitais
de informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as
digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de
pós-graduação.
Edson de Sousa Oliveira



Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Promover até o final de 2020, a utilização das TICs para

preservação de longa duração para arquivamento e preservação de
dados, e criar uma política de acessibilidade, acreditação,
mineração e metrificação de dados científicos preservados.,
visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 30% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as digitais
de informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias de Ensino incluindo as
digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de
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pós-graduação.
Observação: A participação dos demais membros do Núcleo se dará de forma escalonada, a fim
de utilizar da melhor forma possível os conhecimentos de cada pesquisador e/ou técnico.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT
APÊNDICE 4
PLANO DE TRABALHO
Science+ Programme – Registro no SIGPROJ nº 269799.1400.90055.25042017
Vigência: 01.04.2017 a 15.12.2017
Coordenador: Francisco Gilson Rebouças Porto Junior
Ementa: O Science+ Programme é um curso intensivo de popularização científica com foco na
divulgação das pesquisas e produções realizadas pelos programas de pós-graduação strictu senso
no Brasil. Seguindo o modelo de projetos consagrados internacionalmente, como o Three Minute
Tesis (The University of Queensland, Austrália), o MT180 (Centre National de La Recherche
Scientifique, França) e o Falling Walls (Falling Walls Foundation gGmbH,Alemanha), o
Science+ Programme mantém como foco a divulgação da ciência pelo cientista. A proposta do
Science+ Programme é construir conjuntamente com os cientistas em formação uma linguagem
simples e clara para a popularização e democratização do saber científico em desenvolvimento
para um público não especializado. Diferente das demais experiências citadas, o Science+
Programme é estruturado em um curso de formação intensivo em popularização científica.

Resumo Executivo
O presente plano integra a proposta de criação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão
“Informação, Comunicação e Memória (INFO)” e objetiva realizar um curso intensivo de
popularização científica com foco na divulgação das pesquisas e produções realizadas pelos
programas de pós-graduação strictu senso no Brasil. A proposta do Science+ Programme é
construir conjuntamente com os cientistas em formação uma linguagem simples e clara para a
popularização e democratização do saber científico em desenvolvimento para um público não
especializado. Diferente das demais experiências citadas, o Science+ Programme é estruturado
em um curso de formação intensivo em popularização científica.
Objetivo
- Realizar um curso intensivo de popularização científica com foco na divulgação das pesquisas
e produções realizadas pelos programas de pós-graduação strictu senso no Brasil;
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- Propiciar meios para que pesquisadores agregados ao núcleo desenvolvam atividades com o
uso das tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de formação da UFT;
Metas


Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de Novas Tecnologias incluindo

as digitais de informação e comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Realizar um curso intensivo de popularização científica com foco na divulgação das

pesquisas e produções realizadas pelos programas de pós-graduação strictu senso no Brasil,
visando fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 40% dos pesquisadores do Núcleo em atividades de utilização de Novas

Tecnologias, incluindo as digitais de informação e comunicação no ensino de graduação e de
pós-graduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de pesquisa e intercâmbios regionais,

nacionais e internacionais com foco na utilização de Novas Tecnologias.
Produtos e serviços esperados


Realização de um curso intensivo de popularização científica com foco na divulgação das

pesquisas e produções realizadas pelos programas de pós-graduação strictu senso;

Tempo Estimado
Início: 2017

Término: 2017

Equipe do Plano
Descrição da equipe do Plano
Nome

Função

Francisco Gilson Rebouças Porto Junior

Coordenador

Nelson Russo de Moraes

Pesquisador(a)

Rodrigo Barbosa e Silva

Pesquisador(a)

Daniela Barbosa de Oliveira

Pesquisador(a)

Responsabilidades da equipe
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Nome
Francisco

Responsabilidade no Plano
Gilson 

Rebouças Porto Junior

Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Realizar um curso intensivo de popularização científica

com foco na divulgação das pesquisas e produções realizadas
pelos programas de pós-graduação strictu senso no Brasil, visando
fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 40% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias, incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias.
Nelson Russo de Moraes



Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Realizar um curso intensivo de popularização científica

com foco na divulgação das pesquisas e produções realizadas
pelos programas de pós-graduação strictu senso no Brasil, visando
fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 40% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias, incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias.
Rodrigo Barbosa e Silva



Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
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comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Realizar um curso intensivo de popularização científica

com foco na divulgação das pesquisas e produções realizadas
pelos programas de pós-graduação strictu senso no Brasil, visando
fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 40% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias, incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias.
Daniela
Oliveira

Barbosa

de 

Levantar as possíveis demandas de inserção e utilização de

Novas Tecnologias incluindo as digitais de informação e
comunicação no âmbito da UFT, com foco no desenvolvimento de
ações na graduação e pós-graduação;


Realizar um curso intensivo de popularização científica

com foco na divulgação das pesquisas e produções realizadas
pelos programas de pós-graduação strictu senso no Brasil, visando
fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão;


Envolver 40% dos pesquisadores do Núcleo em atividades

de utilização de Novas Tecnologias, incluindo as digitais de
informação e comunicação no ensino de graduação e de pósgraduação;


Realizar pesquisas, pesquisas conjuntas, missões de

pesquisa e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais com
foco na utilização de Novas Tecnologias.
Observação: A participação dos demais membros do Núcleo se dará de forma escalonada, a fim
de utilizar da melhor forma possível os conhecimentos de cada pesquisador e/ou técnico.
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