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EDITORIAL 

Está no ar o volume 16, número 4 de Perspectivas em Ciência da 
Informação (PCI), mantendo, como sempre, sua pontualidade, fato que 
merece ser destacado, tendo em vista que a revista se tornou uma 
publicação trimestral desde o início deste ano.   

Neste número são publicados 14 artigos e uma entrevista com Emir 
Suaiden, Diretor do IBICT; dentre os temas abordados nos artigos estão o 
papel social das bibliotecas públicas, as alternativas na classificação sobre 
literatura infantil, os novos indicadores bibliométricos na área de Ciência 
da Informação, as possíveis taxonomias em portais corporativos, além de 
cinco artigos sobre a gestão da informação, o processo de transferência 
do conhecimento em empresas multinacionais, o uso de tecnologia da 
informação no setor de saúde, a disseminação da informação utilizando 
novos canais, a inovação na produção de cervejas especiais, bem como 
três artigos sobre a política de arquivos na perspectiva de uma 
universidade pública, sobre o arranjo e descrição arquivística em 
processos judiciais e sobre um estudo de usuários no Arquivo Público do 
Estado do Maranhão. Fechando a seção de artigos, é apresentado um 
estudo bibliométrico aprofundado sobre os 15 anos da revista Perspectivas 
em Ciência da Informação.  

Vale ainda destacar a participação de PCI no I Fórum de Editores de 
Periódicos Científicos da área de Ciência da Informação e áreas afins, 
promovido pela ANCIB, evento que constou da programação oficial do XII 
ENANCIB, recentemente realizado em Brasília, quando puderam ser 
debatidas diversas questões de grande relevância para a divulgação 
científica das pesquisas na área. 

Finalmente, temos a grande satisfação de informar à nossos leitores 
que PCI foi recentemente escolhida como a publicação da área de Ciência 
da Informação a ser apoiada, nos próximos três anos, pela CAPES, 
objetivando torná-la uma publicação de nível internacional. Neste sentido, 
gostaríamos de felicitar nosso Comitê Editorial e todo o grupo de 
pareceristas da revista pela qualidade do trabalho de todos.   

Aproveitamos para desejar a todos os leitores de PCI um Bom Natal 
e um 2012 muito feliz; informamos ainda que as submissões de novos 
artigos serão reabertas em fevereiro do próximo ano. 
Boa leitura! 
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