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Grupo de Estudos 
e Pesquisa em 
Cultura,Informação, 
Memória e Patrimônio

Quando tudo começou....



O que é um Grupo de 
estudos e pesquisa? 

O grupo de estudo e pesquisa é definido como um conjunto de 
indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, 
eventualmente, duas lideranças:

• cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a 
experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou 
tecnológico;

• no qual existe envolvimento profissional e permanente com 
a atividade de ensino, de pesquisa e de extensão;

• cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de 
pesquisa que subordinam-se ao grupo (e não ao contrário);

• e que, em algum grau, compartilha instalações e 
equipamentos, saberes, vitórias e se autoajuda.
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Idealizado e 
concretizado

Bernardina 
Freire

17 de junho  de 
2009, 

quarta-feira, às 
17h

________
12 anos
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Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Ciência da Informação

Instituição: Universidade Federal da Paraíba - UFPB

    Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Campus I

Unidade: Programa de Pós-Graduação e Ciência da Informação

Linha de Pesquisa: Memória, Organização, Acesso e Uso da Informação





 
Nossa marca...

Logotipo inicial criado pelo artista 
plástico paraibano Américo

Capacidade de transformações ou alterações. Nesse sentido, o grupo entendeu que o símbolo 
para representá-lo seria o camaleão, isso em razão de sua habilidade em modificar-se, 
considerando alguns fatores como luminosidade, temperatura e contexto. Nesse sentido, as 
categorias teóricas (Cultura, Informação, Memória e Patrimônio) em que o grupo está 
assentado também possuem a capacidade de alterar-se, modificar-se.

Logotipo atual criado pelo 
designer Fernando Souza
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MOMENTOS GECIMP 2018
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Outros dialógos....



Outros dialógos....



Reuniões de Gestão...



Reunião com os 
doutores...



Onde chegamos...



Onde e como pretendemos chegar....



 
Nossas linhas de pesquisa...

Informação. Memória, Cultura e 
Patrimônio

Objetivo da Linha de Estudos e 
Pesquisa: Envolve questões teóricas, 
conceituais, reflexivas e 
metodológicas voltadas à proteção 
das memórias, do patrimônio cultural 
(arquivístico com ênfase nos arquivos 
privados pessoais e de família, 
museístico e biblioteconômico) e 
identitário, associados ou não às 
tecnologias de suporte.

Informação, Memórias e 
Cultura Gastronômica

Objetivo da Linha de Estudos 
e Pesquisa: Envolve questões 
teóricas, conceituais, 
reflexivas e metodológicas 
voltadas à proteção das 
memórias gastronômicas do 
patrimônio imaterial e 
identitário da cultura brasileira 
e suas influências.

• Informação, Saúde e 
patrimônio

Objetivo da Linha de 
Estudos e 
Pesquisa: Envolve 
questões teóricas, 
conceituais, reflexivas e 
metodológicas voltadas à 
proteção das memórias e 
do patrimônio que envolve 
a área da saúde e da 
cultura brasileira e suas 
influências na área.



Metas do Gecimp...

• Integrar um dos subgrupos de estudo do 
Gecimp;

• Participar dos Cursos pela modalidade 
virtual a serem oferecidos pelos 
pesquisadores do grupo;

• Assistir defesas de mestrado e 
doutorado;

• Participar de ações coletivas do grupo
• Cumprir rigorosamente os prazos 

estabelecidos pelos Programas, a 
exemplo de entrega de relatórios, 
defesas e publicações);

• Participar de ações formativas de escrita 
(gramática, ortografia, estrutura lógica 
do texto…)

• Orientação, produção e revisão de textos 
entre os membros dos subgrupos a serem 
definidos de acordo com as necessidades;

• Participar ativamente de todas as reuniões, 
e, em caso de impossibilidade de 
comparecimento, comunicar a 
Coordenação do Grupo. Cinco ausências 
consecutivas, sem a devida justificativa 
será interpretado como abandono do 
Grupo, cabendo a Coordenação do Gecimp, 
comunicar o desligamento do mesmo.



Metas do Gecimp...

Anualmente

Produzir artigos e submeter para publicação (o 
mínimo de um artigo por ano) conjuntamente 

com o orientador(a) (para mestrandos e 
doutorandos);

• Produzir, individualmente, um artigo e 
submeter para publicação individual (para 
doutorandos);

• Produzir resenhas sobre livros (para 
mestrandos e doutorandos);

• Participar de eventos acadêmicos com 
comunicações e/ou artigos (para 
graduandos, mestrandos e doutorandos);

• Produzir artigos em coorientação para as 
coletâneas do Grupo.

Semestralmente

• Postar notícias comentadas 
no face do grupo

• Comentar os posts dos colegas 
no blog

• Participar de grupos de estudos

Quinzenalmente 

• Participar de todas as 
reuniões abertas e 
fechadas do Gecimp;

• Manter as leituras em dia;



Em 2021, 
onde 
queremos 
chegar?



Publicação de 
e-book

Publicação de 
Artigos em 
número 
especial de 
um periódico



II Seminário 
de Cultura, 
Informação, 
Memória e 
Patrimônio – 
todo virtual



Conexão 



Nossos meios de comunicação e 
visibilidade



Nosso SITE: http://gecimp.com.br/



Nossos meios de comunicação 
e visibilidade

• email: gecimpufpb@gmail.com





 ATIVIDADES - 2021

►Reunião GECIMP: 02 de Junho de 2021

- TEMA: REUNIÃO TÉCNICA

Bernardina Freire
Horário: 17:00h

 
►Reunião GECIMP: 16 de junho de 2021

Horário: 17:00h

TEMA: Apresentação dos Mestrandos Qualificados

Mediadora: Dra. Ana Medeiros



 ATIVIDADES - 2021

►Reunião GECIMP:  07de Junho de 2021.
Apresentação dos Doutorandos Qualificados
Mediadora: Dra. Nilza Rosas

Evento: II SEMINÁRIO SOBRE CULTURA, INFORMAÇÃO, 
MEMÓRIA E PATRIMÔNIO
Retalhos De Memória: Tecido da Vida



SOBRE O SEMINÁRIO
Grupos de Trabalho:

- MEMÓRIA DE MULHERES

- MEMÓRIA E PANDEMIA 

- MEMÓRIA E GASTRONOMIA

- MEMÓRIA DOS LUGARES

- MEMÓRIA MUSICAL OU MEMÓRIA E A MÚSICA 

DATA: 08/08/2021 à 13/08/2021

- Canal do GECIMP

Manhã (9:00 às 12:00) – Apresentação de Trabalhos

Noite (19:00 às 22:00) – Mesa Redonda



 ATIVIDADES - 2021

►Reunião GECIMP: 01 de SETEMBRO de 2021.
Horário: 17:00h
Mini Curso
ESCRITA CIENTÍFICA
 
► Reunião GECIMP: 15 de SETEMBRO de 2021.
Horário: 17:00
TEMA: A relação entre Biblioteca, memória e identidade
 Professor Dr. Fabiano Cataldo (UFBA)
Mediadora: Bernardina Freire



 ATIVIDADES - 2021

► ORGANIZAÇÃO DE EBOOK (EVENTO) Envio da versão final para o ebook.

►Reunião GECIMP: 13 de Outubro de 2021.

- Horário: 17:00h

- Atividade organizada pela Linha 1 do GECIMP



 ATIVIDADES - 2021

► Reunião GECIMP: 03 de NOVEMBRO de 2021.
-Horário: 17:00h
-Atividade organizada pela Linha 2 do GECIMP

►Reunião GECIMP: 01 de DEZEMBRO de 2021.
-Horário: 17:00h
 Atividade organizada pela Linha 3 do GECIMP



 ATIVIDADES - 2021

Reunião GECIMP: 15 de DEZEMBRO de 2021.

Horário: 17:00h

ECERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

DIVISÃO DOS CAPÍTULOS DE LIVRO PARA BIOGRAFIA DAS CONFREIRAS DA AFLAP 
PREVISÃO DE ENTREGA DA PRODUÇÃO PARA MARÇO/2022.




