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Perspectivas em Ciência da Informação chega à terceira edição do 
ano de 2007, mais uma vez, rigorosa quanto ao prazo de publicação – 
critério importantíssimo para a qualidade de uma publicação científica. E 
isso ocorre num momento em que a revista vem recebendo um número 
cada vez maior de artigos para serem selecionados – o que, também, 
implica qualidade da publicação. 

O presente número traz doze artigos, que perfazem uma grande 
variedade de temas. Há estudos sobre obras raras e patrimônio histórico-
cultural, sobre administração de unidades de informação, sobre 
comunicação científica, estudos de usuários e de usabilidade, análises 
cienciométricas e ainda artigos sobre questões como a antropologia da 
informação e a aprendizagem e a cognição. Tais estudos, cuja amplitude 
reflete bem a natureza tanto da área como do periódico, se debruçam 
sobre distintos objetos de estudos, como as bibliotecas universitárias, 
portais, periódicos eletrônicos, unidades e sistemas de informação, entre 
outros. Com isso, evidenciam a interdisciplinaridade da área, que realiza 
constantes interfaces com outras áreas do conhecimento científico. No 
caso dos artigos publicados neste número, pode-se perceber movimentos 
interdisciplinares com a administração, a história, a educação, a ciência da 
computação, a comunicação e muitas outras. 

Cumpre destacar que, além da diversidade de tipos de estudo, de 
objetos de análise e de interfaces interdisciplinares, os artigos publicados 
nesta edição são de autoria de pesquisadores, docentes, profissionais e 
estudantes provenientes de diferentes partes do país, representando 
variadas compreensões sobre o fenômeno da informação. 

A revista traz, ainda, os resumos das dissertações e teses 
defendidas neste segundo semestre de 2007 no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG. 

A todos os leitores, desejamos um feliz natal e votos de um ótimo 
2008. 
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