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EDITORIAL 

Está no ar o número 16, volume 3, da revista Perspectivas em 
Ciência da Informação (PCI), contendo 14 artigos, a maioria resultantes 
de pesquisas e abordando, como sempre, temas variados da área de 
Ciência da Informação, além da lista de teses e dissertações defendidas 
no Programa de Pós - Graduação em Ciência da Informação da Escola de 
Ciência da Informação da UFMG. 

O número começa com um artigo em inglês, resultante de uma 
pesquisa teórica, que se propõe a expandir o conceito de “BA” (contexto 
capacitante) e prossegue com outros dois artigos conceituais, sendo o 
primeiro sobre modelos  para mapeamento de instrumentos da gestão do 
conhecimento e o segundo sobre a teoria e prática da interdisciplinaridade 
na Ciência da Informação. 

Seguem-se artigos sobre a produção científica brasileira publicada 
no exterior na área de Ciência da Informação e uma análise comparativa 
sobre os periódicos de maior impacto na pesquisa contábil brasileira e 
norte americana baseada nas citações em teses de doutorado. 

Os temas dos próximos artigos dizem respeito à importante questão 
dos direitos autorais e do acesso à informação através da rede de 
computadores, da questão de indicadores de produção de projetos de 
grupos de pesquisa de um instituto de pesquisa do estado da Paraíba e 
das variáveis e desafios ligados a digitalização de obras raras. 

Na sequência são apresentados artigos mais técnicos sobre a 
questão do tratamento da informação em um repositório educacional 
digital, a criação de um ambiente para busca de documentos históricos na 
Web e outro que também trata de repositórios educacionais para a 
universidade Aberta do Brasil.  

Os três últimos artigos abordam o uso da informação na prática 
clínica de médicos residentes e uma interessante análise sobre como se 
relacionam fluxos sociais de informação com a dinâmica das redes sociais; 
o número é concluído com uma descrição histórica da Biblioteca Pública do 
estado do Maranhão.   

Finalmente, gostaríamos de convidar todos os editores de periódicos 
científicos da área de Ciência da Informação, assim como a toda a 
comunidade da área, para participarem do Fórum de Editores Científicos, 
promovido pela ANCIB, que se realizará às 14 horas do domingo, 23/10, 
dentro da programação oficial do próximo ENANCIB e que terá como 
objetivo debater políticas e possíveis ações comuns a todos os nossos 
periódicos. 
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