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Software Livre - SL.

dunIa llanes Padrón

Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (Cuba) desde 
2006, adscrita al Departamento de Ciencias de la Información; Posdoctorado en Ciencias 
de la Información, Facultad de Filosofía y Ciencias, Universidad Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, Brasil (2014-2015). Doctora en Biblioteconomía y Documentación por la 
Universidad de Salamanca, España (2011). Máster en Documentación por la  Universidad 
de Coimbra, Portugal (2009). Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
por la Universidad de La Habana, (2003). Además de su experiencia docente en la Univer-
sidad de La Habana ha impartido cursos de posgrados en la Universidad Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, Universidad Federal de Santa María, Universidad de Brasilia, 
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dos cursos de graduação em Arquivologia e Biblioteconomia e dos cursos de mestrado 
acadêmico e doutorado em Ciência da Informação da Unesp. Assessora da Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação da Unesp (PROPG ). Membro Titular do Conselho Editorial de Pe-
riódicos da UNESP - CEPC. Membro Titular do Comissão Permanente de Educação a 
Distância da UNESP - CPEaD. Membro Titular do Conselho de Gestão Científica do 
Núcleo de Computação Científica da Unesp - GridUnesp. Coordenadora do Laboratório 
de Desenvolvimento e Aplicação de Multímidia da FFC - UNESP. Membro da Associa-
ção Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB). Líder 
do Grupo de Pesquisa - Novas Tecnologias em Informação. Parecerista ad hoc de agências 
de fomento nacionais. Parecerista e membro de Comitês Científicos de periódicos cien-
tíficos Coordenadora do Projeto de Extensão Universitária: Inclusão Digital de alunos da 
UNATI - Marília. Pesquisadora da área de Ciência da Informação, com ênfases em Tec-
nologias de Informação e Comunicação e em Arquitetura da Informação digital Bolsista 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq - nível 2 - projeto de pesquisa: Arquitetura da 
Infomação e Usabilidade Digital: um estudo da contribuição teórica e metodológica no 
contexto da Ciência da Informação

talIta crIstIna da sIlva

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação pela Unesp/Marilia. 
Arquivista formada em  2013 pela UNESP/Marília. Atua principalmente nos seguintes te-
mas: Ambientes Digitais, Design da Informação, ICA-AtoM, Complexidade, Wikipédia, 
Empoderamento e Construção Coletiva do Conhecimento. Graduanda em Arquivologia 
na UNESP - Marília. Realizou estágio no SIARQ (Sistema de Arquivos na UNICAMP), 
no Cedhum (Centro de Documentação de Marília) e no Cine Clube (Clube do Cinema 
de Marília), no acevo documental. Possui dois cursos técnicos: Técnica de Administração 
e Técnica de Informática para Internet, pelo Centro Paula Souza. Atualmente desenvolve 
projeto de pesquisa com o software AtoM. Bolsista Proex, 2012/2013, Bolsista de Inicia-
ção Cientifica FAPESP, 2013/2014, Bolsista CNPq de Iniciação Científica, 2014/2015 e 
bolsista CNPq de Mestrado, 2015/2016. Membro do grupo de pesquisa GPNTI (Gru-
po de Pesquisa Novas Tecnologias em Informação), do laboratório de pesquisa LADRI 
(Laboratório de Design e Recuperação da Informação); membro do projeto de descrição 
e digitalização dos acervos documentais do pesquisador William Nava, coordenador do 
Museu de Paleontologia de Marília.




