Reunião Grupo de Estudos
26 de junho/2015
Participantes:
Amanda, Arlon, Arnaldo, Eduardo, Eliany, Calíope, Dalton, Luis Felipe e Victor.

1º período:


Apresentação tema de pesquisa (Calíope) – A Mediação na Gestão da
Informação

1. Considerações gerais a respeito do tema apresentado:
a. Identificar característica específica da mediação;
b. Entender o que é conceito e pensar a mediação a partir dos conceitos;
c. Estudar a relação conceitual entre Mediação e Interação;
d. Pensar os conceitos: relacionar-mediar-interagir-conectar;
e. Mediação em processos de interação de ações dialogadas:


Tipos de interação
o Interação com objetivo comum;
o Interação sem ligação específica.



Processos de interação;



Estruturada em intenções.

f. Mediação muda em relação ao contexto, influência e a interação. O fato de
interagir gera mediação?
g. A linguagem como uma dimensão da mediação.

2º período:
2. Estudo dirigido


Discussão a respeito da leitura da introdução “O Problema da Sociologia do
Conhecimento”:

a. Realidade independe de nós;
b. Representação da realidade: O que é a realidade? Relaciona-se com o fenômeno
de olhares; características específicas para cada um.
c. Realidade muda de acordo com maneira que se olha; avanços de compreensões;
novos conhecimentos.

d. Realidade e conhecimento são dependentes do contexto social;
e. Conhecimento é potencialmente assustador, principalmente o conhecimento de si
mesmo; lidar com conhecimento é lidar com a esfera humana.
f. Excelência tem ligação com a inexistência de limites;
g. O crescimento da bolha de conhecimento modifica o status cognitivo,
possibilidade novas visões e gera uma nova realidade;
h. Construção da realidade própria a partir do conhecimento de realidades distintas;
i. A realidade é formada a partir de camadas de conhecimento.

3. Apresentação do tema de estudo para próxima reunião
 Responsável: Eduardo
4. Apresentação de método para operacionalizar conceitos
 17/07 – Arnaldo
5. Continuação de discussão a respeito da leitura da introdução “O Problema da
Sociologia do Conhecimento”.

