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Resumo: Esse trabalho pretende apresentar os resultados preliminares do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tem como objetivo geral  analisar as 

comunicações que abordam a temática da Arquivologia no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação. Tal análise tem o propósito de identificar e caracterizar os estudos relacionados a área da 

Arquivologia nesse expressivo evento científico. Dentre os objetivos específicos estão: classificar as temáticas 

abordadas nos trabalhos, a fim de identificar os elementos que aproximam a Arquivística e a Ciência da 

Informação; analisar os temas abordados nos trabalhos e os grupos de trabalho aos quais os mesmos estão 

vinculados, na busca de identificar a relação de tais eixos temáticos e a Arquivologia; identificar a formação, a 

participação em grupos de pesquisa e a procedência institucional dos autores dos trabalhos apresentados visando 

mapear possíveis aspectos balizadores das pesquisas e realizar a análise bibliométrica.  O processo metodológico 

segue  respectivamente os seguintes passos: análise bibliográfica dos conceitos que norteiam a pesquisa como as 

relações entre a Ciência da Informação e a Arquivologia, comunicação científica e anais de encontros científicos, 

e a produção de conhecimento Arquivístico; análise do tipo documental, de nível exploratório-descritivo tendo 

como fonte os artigos publicados nos Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 

(ENANCIB), edições de 2003 a 2011. A delimitação temporal da pesquisa baseou-se no fato de que trabalhos de 

anos anteriores não estão disponíveis para consulta via web; tabulação dos dados em uma planilha do Microsoft 

Excel. Os dados de interesse serão organizados em duas tabelas, sendo a primeira relativa aos trabalhos e a 

segunda aos autores. Os dados coletados da primeira tabela (título das colunas da planilha), respectivamente são: 

o ano do evento, o grupo de trabalho, as palavras-chave, os nomes dos autores. Os dados da segunda tabela são: 

nome do autor, instituição, formação, titulação e grupo de pesquisa; E por fim a redação dos resultados obtidos. 

  

 

  

 


