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Caros(as) leitores(as), 
 

Inicialmente, agradecemos, em nome do Grupo de Pesquisa Informação, 

Memória, Tecnologias e Sociedade (iMclusoS), o convite da editora da Revista 

Informação em Pauta à Profa. Maria Giovanna Guedes Farias para publicar, nesse 

número especial, a produção acadêmico-científica dos seus membros e convidados, com 

foco nas temáticas que gravitam em torno do escopo de pesquisa do grupo. 

O iMclusoS é um grupo de pesquisadores, estudantes e servidores técnico-

administrativos que atua no desenvolvimento de pesquisas científicas interdisciplinares 

e interinstitucionais, com foco em questões informacionais discutidas pelo viés da 

memória, das tecnologias e da inclusão. Assenta-se na grande área das Ciências Sociais 

Aplicadas e tem a Ciência da Informação como área de domínio. Está vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB (PPGCI/UFPB). Sua 

produção acadêmica e científica, na área de Ciência da Informação, abrange artigos 

publicados em parceria com pesquisadores de outras instituições nacionais e 

estrangeiras, frutos de orientações de graduandos, mestrandos e doutorandos. 

Os artigos desse número especial abordam temáticas como Informação e pós-

verdade, memória e feminismo, tecnologias e repositórios digitais, inclusão, educação e 

empoderamento. 

O fascículo apresenta dez (10) artigos, inicialmente o texto Hipertrofia da 

informação sob a ótica dos conceitos de verdade e pós-verdade, dos autores Denise Braga 

Sampaio, Henry Poncio Cruz de Oliveira e Maria da Luz Olegário, sobre a discussão da 

informação na sociedade pós-moderna e os conceitos de verdade e pós-verdade. Em 

seguida, apresenta Intersecções entre memória e feminismo, dos autores Anna Raquel de 

Lemos Viana, Maria Nilza Barbosa Rosa e Izabel de França Lima. 

Na perspectiva das tecnologias, temos Mineração de dados no contexto dos 

pregões eletrônicos, dos autores Hugo Medeiros Souto, Eduardo Martins De Arruda e 

Wagner Junqueira de Araújo; Arquitetura da informação pervasiva: contribuições para os 

ambientes virtuais de aprendizagem, dos autores Henry Poncio Cruz de Oliveira e Ráisa 
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Mendes Fernandes de Souza; Usabilidade dos websites dos repositórios institucionais dos 

IFES do Brasil nos dispositivos móveis: o contexto das cibercidades, dos autores Ronnie 

Anderson Nascimento de Farias, Júlio Afonso Sá De Pinho Neto e Izabel França de Lima; 

Contribuições da Rede Cariniana para a preservação digital nos repositórios digitais 

institucionais: o caso da UFRN, com autoria de Mayane Paulino de Brito e Silva, Rafaela 

Karoline Galdencio de Moura, Sandra de Albuquerque Siebra e Virgínia Bentes Pinto; 

Repositórios digitais como espaços de memória e disseminação de informação, autoras 

Isledna Rodrigues de Almeida,  Bernardina Maria J. F. de Oliveira e Maria Nilza Barbosa 

Rosa. Para finalizar a temática, temos Teletrabalho (Telework): uma prospecção para a 

Editora Universitária da UFPB, dos autores Sâmella Arruda Araújo, Jose Washington de 

Morais Medeiros, Fabiana da Silva França e Geisa Fabiane Ferreira Cavalcante. 

Para concluir, trazemos a temática inclusão, liderança e empoderamento, com os 

artigos Da exclusão ao acesso à educação: o papel da informação na inclusão da PcD na 

universidade, com autoria de Giulianne Monteiro Pereira e Izabel França de Lima, e o 

artigo Liderança do educador e empoderamento do educando como instrumentalização no 

constructo ético-moral-social sob a ótica freiriana, dos autores Eduardo Martins de 

Arruda, Hugo Medeiros Souto e Wilson Honorato Aragão. 

Desse modo, nos temas aqui apresentados os autores buscam evidenciar as 

diversas abordagens teóricas e metodologias que permeiam as pesquisas desenvolvidas 

no iMclusoS e instituições parceiras.  

Desejamos que façam bom proveito desta edição. 

 
 

 
João Pessoa, 1 de novembro de 2019 

 
 Izabel França de Lima 

 Henry Poncio Cruz de Oliveira 
 Fabiana da Silva França 
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