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GRUPO DE TRABALHO
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO (GIC)

Introdução
Na Assembléia Geral EDIBCIC, realizada em Marília, São Paulo, Brasil, foi
aprovado a organização de um Grupo de Trabalho dedicado a esse tema. A Profa.
Dra. Gloria Ponjuán Dante (Universidad de la Habana, Cuba) foi eleita a
coordenadora do referido Grupo, ficando, portanto, responsável pelas atividades e
funcionamento do Grupo.
Objetivos
Este Grupo de Trabalho possui os seguintes objetivos:
1. Estudar os aspectos primordiais e relevantes sobre os objetos e fenômenos
que compõem a GIC, no que tange a atuação do profissional da
informação, mais especificamente os conhecimentos e as habilidades
adquiridos durante o período de formação nas escolas da área.
2. Compartilhar os conhecimentos atuais sobre o tema entre os membros do
Grupo, a fim de favorecer o domínio dos aspectos mais relevantes sobre o
tema.
3. Planejar estudos e pesquisas conjuntas sobre a GIC.
4. Gerenciar recursos financeiros necessários para o desenvolvimento desta
linha nas escolas da área.
5. Promover a edição e difusão, por parte de EDIBCIC, de manuais, textos,
informes e outros documentos gerados pelo Grupo de Trabalho GIC.
6. Organizar palestras, fóruns, debates e outros tipos de eventos, com a
participação de seus membros e de outros associados ao EDIBCIC.
7. Estabelecer redes de especialistas sobre o tema e identificar práticas
interessantes relacionadas ao tema, de forma que se possam utilizar os
estudos de casos no exercício da docência.
O Grupo de Trabalho poderá gerar suas próprias atividades, segundo os
interesses de seus membros. Os resultados de suas ações serão conhecidos e
avaliados na Assembléia Geral da Asociación.
Participantes
Poderão ingressar no Grupo de Trabalho, todos os associados de EDIBCIC que
mostrem interesse nesse tema. O Grupo poderá decidir em função do número de
interessados sua segmentação por subtemas, mantendo a interação geral do
Grupo. Não se recomenda nesse caso, que se organizem subgrupos regionais
sobre o tema, visando dar maior alcance e diversidade a sua composição.
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Os associados EDIBCIC interessados no tema devem dirigir-se a sua
coordenadora, Profa. Dra. Gloria Ponjuán Dante (gponjuan@infomed.sld.cu), que
lhes dará as orientações sobre o Grupo, seu funcionamento e atividade.
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