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EDITORIAL 

Estamos apresentando o novo número da Revista Perspectivas em 
Ciência da Informação, esperando contribuir, mais uma vez, com 
subsídios teóricos e práticos para os pesquisadores e estudantes da 
Ciência da Informação, Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e áreas 
afins. 

Como é sabido, o campo da Ciência da Informação integra várias 
temas que dão suporte teórico e metodológico às aplicações para a 
organização, disponibilização, recuperação e uso da informação.  

Neste sentido, este número apresenta três artigos sobre a temática 
das necessidades, usos e usuários de informação, sendo um sobre o uso 
do portal de periódicos da CAPES, outro sobre necessidades de informação 
entre profissionais de inteligência e marketing e um terceiro no qual é 
proposto um modelo comportamental para identificar necessidades e usos 
de informação musical. 

Nas temáticas de organização de domínios de conhecimento e 
recuperação da informação são apresentados artigos sobre a seleção 
conceitual na organização de domínios, folksonomias e pontos de acesso, 
taxonomias e ontologias. 

Já a temática da comunicação científica está representada através 
de artigos sobre co-autorias de artigos e patentes, gestão da informação e 
conhecimento e sobre as atividades de monitoração do ambiente externo 
de pequena e média empresa. Com relação à prática arquivística, temos 
como relato de experiência um artigo sobre o arquivamento intermediário 
em escritórios de advocacia em Belo Horizonte.   

No contexto das bibliotecas, são apresentados dois artigos; o 
primeiro sobre catálogo de biblioteca e outro sobre mapeamento de 
competências em bibliotecas e unidades de informação. 

Finalmente, este número traz ainda uma revisão do Dicionário 
Bibliográfico de Autores Mineiros.  

Aproveitamos a oportunidade para reiterar o convite aos colegas 
editores de outras publicações científicas da área para participarem do 
Fórum de Editores que acontecerá durante o XI ENANCIB, a ser realizado 
em Brasília, no próximo mês de outubro. 

A equipe da Revista Perspectivas em Ciência da Informação está 
feliz com a mais este número publicado e espera contar, como sempre, 
com a participação e divulgação de nossos leitores. 

 
Boa leitura! 
 
Jorge Tadeu de Ramos Neves e Marlene Oliveira 
Equipe de Editores da revista Perspectivas em Ciência da 

Informação 
 
 


