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 Editorial 

Está na rede o volume 18, número 3 (2013) da revista Perspectivas 
em Ciência da Informação. 

Não podemos iniciar a apresentação desse número, sem antes 
agradecer ao Professor Jorge Tadeu de Ramos Neves que durante seis 
anos foi o editor desse periódico com entusiasmo e competência. É 
importante recordar que nesse período, o periódico atingiu o nível A1, 
conforme a classificação da Capes. Agradecemos também ao apoio da 
Professora Marlene de Oliveira, Editora Adjunta, que muito contribuiu para 
o sucesso da revista nos últimos dois anos. 

Neste número contamos com a participação de autores de diferentes 
instituições e regiões. 

Artigos que tratam de questões atuais e relevantes relacionadas ao 
universo científico, suas produções bibliográficas e recursos tecnológicos 
aplicáveis são apresentados a seguir. 

Indicadores de producción de los professores de Educación Física y 
Didática de La Expresión Corporal em España em la Web of Science é a 
contribuição de Joaquim Reverter Masià; Vicenç Hernández González e 
M.Carme Jové Deltell da Universidad de Lleida  e Alejandro Legaz Arrese, 
da Universidad de Zaragoza. 

Mineração de textos biomédicos: uma revisão bibliométrica é o 
trabalho desenvolvido por Cristiane Raquel Woszezenki e Alexandre 
Leopoldo Gonçalves da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Correlações entre a contagem de citações de pesquisadores 
brasileiros, usando o web of Science, Scopus e Scholar é a pesquisa 
desenvolvida por Paula Vanessa Medeiros Vieira e Jacques Wainer da 
Universidade Estadual de Campinas. 

Comparativo entre banco relacional e base textual: CDS/ISIS 
apresenta os resultados do trabalho de Daniel augusto de Melo e Márcia 
Maria Palhares, especialistas pela Universidade Federal de Lavras e Mônica 
Geralda Palhares, especialista pela Universidade de Formiga. 

Estudos de Análise de Redes Sociais (ARS) é o foco do artigo “Impactos dos 
nomes nas propriedades de redes sociais: um estudo em rede de coautoria sobre 
sustentabilidade” de Rafael Garcia Barbastefano, Cristina Souza, Juliana de Souza 
Costa e Patrícia Mattos Teixeira, do Centro Tecnológico – CEFET do Rio de Janeiro. 

Estudo e tratamento de documentos são temas presentes nos trabalhos: 
Gestão documental da Informação Jurídica de Ana Claúdia Carvalho de Miranda, 
Chefe da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e 
Ticiano Maciel D’Amore, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 
Preservação digital nas instituições de ensino superior: aspectos organizacionais, 
legais e técnicos de José  Carlos Abbud Grácio, Bárbara Fadel e Marta Ligia Pomim 
Valentim, vinculados a UNESP- Marília e Prática e Coeficiente na produção de 
documentos: uma ação sustentável é o estudo de caso produzido por Breno Rolindo 
Lara Moreira e Adriana Fileto Couto e Silva de Oliveira, vinculados ao Programa 
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Sustentabilidade da Câmara Municipal de Belo Horizonte e Janete Fernandes Silva 
da Universidade Federal de Mato Grosso.  

A seção de artigos encerra-se com a análise documental “A 
internacionalização da Biblioteca Nacional: identificação das ações nos relatórios 
instituicionais (1905-1915)” produzida por Carlos Henrique Juvêncio e Georgete 
Medleg Rodrigues, vinculados ao programa de pós-graduação da Universidade de 
Brasília. 

A seção relato de experiências traz as contribuições: Configuração e 
recuperação da informação em documentos de ciência e tecnologia: estudo 
tipológico em arquivo pessoal no arquivo pessoal do físico Bernhard Gross de Maria 
Celina Soares Mello e Silva, arquivista do Arquivo de História da Ciência do MAST e 
Planejamento, desenvolvimento e implantação do Programa Pró-Multiplicar da 
CAPES na UFMG: metodologia aplicada de Beatriz Valadares Cendón e Maria 
Elizabeth de Oliveira Costa, ambas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Ao encerrarmos esse editorial gostaríamos de dizer da nossa alegria por 
poder a partir de agora, contribuir para que a revista Perspectivas da Ciência da 
Informação continue evoluindo e trazendo bons trabalhos para compartilhamento e 
análise de nossos leitores.  

Contamos com vocês! 
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