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Ana Reyes Pacios Lozano. Profesora Titular de Universidad del Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1992.  
Ha impartido cursos especializados en universidades e instituciones relacionadas con el mundo de libro y las 
bibliotecas (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Fundación Bertelsmann, Instituto Cervantes, etc.)  
Su línea actual y principal de investigación está centrada en temas relacionados con las técnicas de gestión 
aplicadas a las bibliotecas: marketing, calidad, planificación, etc. Los resultados de sus trabajos están publicados 
en actas de congresos, obras colectivas y en diversas revistas nacionales e internacionales del área (El 
profesional de la Información, Libri, Library Management, Library Review, The Electronic Library, etc.).  
 

 
 
 
Metodologia para a criação de uma taxonomia sobre competências e habilidades no setor da 
Informação-Documentação 
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José Antonio Moreiro González. Catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III 
de Madrid, ha sido con anterioridad profesor en la UNED, en la Universidad Complutense y en la Universidad de 
Murcia. Es autor de numerosos libros o capítulos sobre técnicas de análisis de contenido documental, y sobre 
cuestiones conceptuales de la documentación. También ha completado artículos sobre la obra de Millares Carlo, 
sobre análisis de contenido documental, sobre aspectos conceptuales e históricos de la Documentación, y sobre 
el mercado laboral y las competencias profesionales de los titulados en Información y Documentación. 
Ha tenido 18 actuaciones como experto o asesor en la evaluación externa de Centros de enseñanza superior o de 
servicios de Documentación. 
Durante ocho años fue Director del departamento de Biblioteconomía y Documentación y durante otros ocho Decano 
de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Ha dirigido 23 tesis doctorales en las Universidades de León, Murcia, Complutense y Carlos III de Madrid. 
 
 
 
 
Investigação em Ciência da Informação: temas e problemas de pesquisa recente 
 
Fernanda Ribeiro e Armando Malheiro 
 
 
Fernanda Ribeiro. Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e detentora do Curso de 
Bibliotecário-Arquivista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Obteve o doutoramento na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, com uma tese intitulada O Acesso à Informação nos Arquivos (1999) e realizou Provas 
de Agregação, na mesma Faculdade, em 2006. É actualmente Professora Associada do Departamento de Jornalismo e 
Ciências da Comunicação, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sendo Directora do Curso de Licenciatura 
em Ciência da Informação, desde 2003. 

 

Armando Malheiro. Nasceu em Braga no ano de 1957. Licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Braga 
da Universidade Católica Portuguesa e em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Obteve o 
diploma do curso de bibliotecário-arquivista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e, em 1999, doutorou-se 
em História Contemporânea na Universidade do Minho. Atualmente é professor associado do Curso de Licenciatura em 
Ciência da Informação, do Departamento em Jornalismo e Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. Tem publicações (artigos, comunicações e livros) na área das Ciências da Informação e 
Comunicação e tem participado em mobilidade docente na Europa e no Brasil.  
 
 
 
 



 
Cibertecários, bibliotecários-em-rede, bibliotecários, ou profissionais da informação?  
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Manuela Barreto Nunes. Doutora em Documentação pela Universidade de Granada (Espanha). Professora 
auxiliar e directora da Biblioteca Geral da Universidade Portucalense, onde coordenada os cursos de 2.º ciclo da 
área da Ciência da Informação. Desde 2009, é também investigadora do CIDEHUS.  
 
 

 

Bibliotecas escolares com professores bibliotecários – estudo qualitativo de impacto 
no sucesso educativo 
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Ana Novo. Bibliotecária, doutorada pela Universidade de Évora em Ciências da Informação e Documentação em 
2011, tem vindo a exercer a sua actividade profissional em vários tipos de biblioteca e centros de documentação. 
Tem vários artigos publicados sobre bibliotecas escolares e professores bibliotecários. Actualmente é 
investigadora no Centro de Estudos, Complexidade e Diversidade Humana da Fundação LIGA e professora na 
Universidade Aberta.  
 
 
 
 
 
Desafios e dinâmicas de colaboração: bibliotecário-professor no contexto do Ensino 
Superior: um estudo de caso 
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Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1985), possui a pós-graduação em 
Ciências Documentais (opção Biblioteca e Documentação) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(1988), o Master of Science  (MSc) in Information Management pela Universidade de Sheffield (1993) e o Curso 
de Alta Direcção em Administração Pública – CADAP, do INA (2004). Foi bolseira da Secretaria de Estado da 
Cultura e do British Council no Departamento de Estudos da Informação da Universidade de Sheffield (1992). 
Profissionalmente, foi Directora de Serviços de Documentação e Informação no ex- Instituto de Inovação 
Educacional de António Aurélio da Costa Ferreira (1993-2004), sendo actualmente Directora de Serviços de 
Biblioteca e Documentação no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – ISCTE (desde 
Setembro de 2004).  
Doutorada em Ciencias Documentales: Bibliografía y Documentación pela Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias e pela Universidade de Alcalá (Madrid).  

 
 


