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EDITORIAL 

Após o recente lançamento do número especial comemorativo dos 
60 anos da Escola de Ciência da Informação (ECI), no qual foram 
entrevistados nossos ex-diretores, Perspectivas em Ciência da Informação 
coloca no ar o número 3 do volume 15, contendo 12 artigos originais, uma 
resenha, uma palestra com o Professor Rafael Capurro, proferida por 
ocasião de sua recente visita a UFMG e um registro audiovisual com a 
íntegra do conteúdo do II Encontro de Estudos e Pesquisas em 
Catalogação, realizado no mês de agosto, na ECI. 

Os assuntos abordados neste número são, como de costume, 
bastante diversificados; em um primeiro bloco são apresentados temas 
relativos às bases epistemológicas da didática do resumo documental; o 
uso da linguagem documentária em catálogos de uma Biblioteca 
Universitária, passando pela apresentação de um panorama histórico 
sobre as origens e o desenvolvimento da Biblioteconomia, Documentação 
e Ciência da Informação e por uma reflexão sobre a participação das 
bibliotecas públicas no processo de constituição, preservação e difusão de 
referenciais identitários na contemporaneidade. 

O segundo bloco se inicia com uma reflexão sobre a formação dos 
bibliotecários para atuarem em bibliotecas digitais; são também propostos 
subsídios para a formulação de uma política de Gestão em Ciência e 
Tecnologia em uma grande empresa, segundo os conceitos do regime de 
informação; é feito um levantamento de tendências em Gestão do 
Conhecimento a partir da opinião de especialistas brasileiros; e é 
apresentada uma análise das estruturas de implementação da Gestão do 
Conhecimento em duas organizações portuguesas. 

No último bloco de artigos é apresentada uma análise da influência 
de fatores cognitivos, emocionais e situacionais no comportamento 
informacional de gerentes; é também apresentado um estudo sobre o 
impacto das redes sociais dos empreendedores na criação e sobrevivência 
de seus negócios; é proposta uma tecnologia de workflow sob a ótica da 
arquivística; o número é concluído com a exposição dos resultados de 
uma pesquisa sobre as origens da Biblioteca Paulo Barreto, no real 
Gabinete de Leitura, no Rio de Janeiro. 

Em conclusão, gostaríamos de agradecer a nossos fiéis leitores, 
incentivando-os a enviarem artigos e sugestões de temas para nossa 
revista; agradecemos, igualmente, a nosso renomado corpo de 
pareceristas que, com seu trabalho voluntário e, às vezes, não 
devidamente reconhecido, engrandecem esta publicação e desejamos a 
todos Boas Festas e 

 
Boa leitura! 
Jorge Tadeu de Ramos Neves  
Carlos Alberto Ávila Araújo 
Equipe Editorial da revista Perspectivas em Ciência da Informação 


