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Congresso Mundial de Bibliotecas e Informação: 81ª Conferência e 

Assembleia Geral da IFLA 

"Bibliotecas Dinâmicas: Acesso, Desenvolvimento e Transformação" 

15-21 agosto 2015 Cidade do Cabo, África do Sul 

CALL FOR PAPERS 

ENCONTRO SATÉLITE DA SECÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA E 

INVESTIGAÇÃO PARLAMENTARES 

Cidade do Cabo, Parlamento da África do Sul, 12-14 agosto 2015 

 

English 

 

Tema:   

"Desenvolvimento, Transformação e Cooperação nos Serviços de Biblioteca e 

Investigação em Parlamentos" 

A Secção IFLA dos Serviços de Biblioteca e Investigação Parlamentares e o Centro de 

Informação Parlamentar do Parlamento da África do Sul convidam à apresentação de 

propostas de comunicação para a Pré-Conferência que será realizada no Parlamento da 

África do Sul, na Cidade do Cabo, entre 12 e 14 de agosto de 2015. 

O encontro satélite terá como tema central o Desenvolvimento, Transformação e 

Cooperação em Serviços de Biblioteca e Investigação em Parlamentos. O seu objetivo será 

explorar a forma como os serviços de biblioteca, investigação e informação 

parlamentares evoluíram e inovaram de modo a responder às necessidades de 

informação e documentação do Parlamento e outros utilizadores.  

Neste contexto, procuramos comunicações que possam:  

 Apresentar casos de estudo em que um serviço de 

biblioteca/investigação/informação adaptou a sua função e remodelou os seus 

serviços ou instituiu inovações nos mesmos para responder às necessidades dos 

seus utilizadores; 

 Discutir os fatores decisivos que devem ser tidos em conta por um serviço de 

biblioteca/investigação/informação parlamentar no planeamento para a inovação 

e mudança;  

 Oferecer conhecimentos e exemplos da aplicação de novas tecnologias no 

contexto dos serviços de biblioteca/investigação/informação parlamentares; 
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 Descrever exemplos de como a cooperação com outros parlamentos ou 

diferentes organizações afetou o desenvolvimento de serviços e recursos;  

 Ilustrar como o desenvolvimento de novas funções pode ter impacto sobre a 

posição de um serviço de biblioteca/investigação/informação no seio da 

administração parlamentar;  

  Partilhar casos de estudo sobre como as necessidades/expectativas dos 

utilizadores constituem contributos para o desenvolvimento ou transformação 

dos serviços. 

As comunicações de maior interesse serão selecionadas com o objetivo de partilhar 

conhecimentos e incentivar o planeamento estratégico, a visão a longo prazo e o 

pensamento inovador em outros serviços de biblioteca/investigação/informação 

parlamentares. 

 

As comunicações devem também refletir o tema do Congresso: "Bibliotecas Dinâmicas: 

Acesso, Desenvolvimento e Transformação".  

 

Informações para a Apresentação de Comunicações 

Envie um resumo da comunicação proposta (1 página ou cerca de 300 palavras), em 

inglês, francês, português ou espanhol, para:  

 Raissa Teodori: Presidente, Secção da IFLA sobre Serviços de Biblioteca e 

Investigação Parlamentares, e-mail: raissa.teodori@senato.it  

 Lillian Gassie: Secretária, Secção da IFLA sobre Serviços de Biblioteca e 

Investigação Parlamentares, e-mail: lgassie@crs.loc.gov  
 

Utilize o seguinte assunto no seu e-mail: "IFLAParl-Pre-Conference", seguido do 

seu nome. 

 

Datas e prazos 

 31 março 2015: Data limite para apresentação de propostas/resumos 

 15 abril 2015: As propostas serão analisadas por uma equipa de membros do 

Comité Permanente da Secção e as propostas bem-sucedidas serão identificadas. Os 

detalhes relativos ao formato e extensão do artigo final serão enviados aos 

candidatos cujos resumos forem aceites. 

 30 junho 2015: Data limite para apresentação dos artigos formais por parte dos 

oradores selecionados.  

 

As propostas devem incluir: 

 Título da comunicação proposta  

 Resumo da comunicação proposta (não superior a 300 palavras)  
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3 

 

 Nome(s) do(s) orador(es) e respetivo(s) cargo(s) ou título(s)  

 Empregador / Instituição  

 Informações de contacto, incluindo endereço de e-mail e número de telefone  

 Breve biografia do(s) orador(es)  

 Idioma da comunicação final  

A apresentação de cada comunicação terá a duração máxima de 15 minutos. 

Idioma da sessão:  

 As comunicações devem ser apresentadas em inglês, francês ou português.  

 Os resumos podem ser redigidos em inglês, francês, português ou espanhol. 

 

Notas:  

Pelo menos um dos autores da comunicação deverá estar presente para apresentar um 

resumo da mesma durante o encontro satélite na Cidade do Cabo. 

Quaisquer despesas relativas à participação no encontro satélite (por ex.: viagens, 

alojamento, etc.) são da responsabilidade dos autores/oradores.  

Pode ser solicitada uma carta de convite oficial para o encontro satélite à Presidente da 

Secção, Raissa Teodori: raissa.teodori@senato.it   

 

Informações adicionais:  

 

Atividades da Secção no Congresso Mundial de Bibliotecas e Informação 2015 da 

IFLA na Cidade do Cabo (15-21 agosto 2015) 

 

* Lembre-se de que para participar no Congresso geral da IFLA deverá efetuar um 

procedimento de registo diferente (http://conference.ifla.org/ifla81)  

 

 Sessão Aberta Individual da Secção: Bibliotecas Parlamentares – Evoluir para 

Responder aos Desafios do Século XXI. O call for papers para esta sessão pode 

ser consultado em: http://conference.ifla.org/ifla81/node/1017  

 Sessão Conjunta com Bibliotecas de Direito e Secção de África: Acesso a 

informação jurídica e dados legislativos em África: o papel das bibliotecas e 

dos bibliotecários. O call for papers para esta sessão pode ser consultado em: 

http://conference.ifla.org/ifla81/node/1019 (oradores principais + comunicações 

selecionadas do call for papers) 

 Sessão Conjunta com Tecnologias da Informação e Bibliotecas Públicas: A 

tecnologia como facilitadora do acesso à informação: bibliotecas para o 

desenvolvimento. O call for papers para esta sessão pode ser consultado em: 

http://conference.ifla.org/ifla81/node/994  
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 Sessão conjunta com Secção de Gestão do Conhecimento: Inovação e 

transformação contínuas das bibliotecas e suas comunidades (Knowledge 

Café) 

 Sessão conjunta com Informação e Publicações Oficiais do Governo e Preservação 

e Conservação: Desafios de Preservação e Acesso (PACS) para a Informação 

Parlamentar e do Governo (Knowledge Café) 

 Sessão conjunta com Secção das Bibliotecas de Ciências Sociais: Como as 

bibliotecas parlamentares e as bibliotecas de ciências sociais apoiam o 

desenvolvimento de políticas e programas socioeconómicos com vista a 

melhorias sociais: produtos, marketing e acesso e avaliação (principais 

oradores convidados + Worldcafé) 


