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EDITORIAL 

Iniciamos o número 4, do volume 18 de 2013 da revista 
Perspectivas em Ciência da Informação com artigos dedicados a 
recuperação da informação e ontologias.  

Através de estudo bibliométrico foram analisados no Repositório 
Institucional da Universidade de Brasília, os temas inteligência 
competitiva, gestão do conhecimento e conhecimento organizacional.  

Sites institucionais de universidades públicas e privadas e 
organização do conhecimento são assuntos tratados por nossos 
colaboradores da Espanha.  

A lei de acesso à informação, inteligência competitiva, usuários da 
informação, a memória fixada pela fotografia, concepções de museu em 
Paul Otlet e Otto Neurath foram assuntos abordados ainda na seção de 
artigos que é finalizada com uma análise da Discoteca Oneyda Alvarenga 
que faz parte hoje do acervo de Centro Cultural de São Paulo. 

Desenvolvendo a competência informacional é o tema do relato de 
experiência. A ciência da informação e sua relação com a área de 
comunicação é o assunto tratado na seção de artigos de revisão.  

Ao fecharmos o ano de 2013 gostaríamos de agradecer a todos os 
nossos colaboradores autores, avaliadores e prestadores de serviços que 
contribuíram para que a revista Perspectivas em Ciência da Informação 
tenha cumprido seu papel na disseminação do conhecimento produzido 
com sucesso e pontualidade. 

Aproveitamos para apresentar ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação da Escola de Ciência da Informação da 
Universidade Federal de Minas Gerais os nossos parabéns pelo sucesso 
alcançado ao galgar mais um patamar, atingindo a nota 6 da avaliação da 
Capes, o que revela o comprometimento desse Programa com a 
excelência na geração do conhecimento e na formação de seus 
pesquisadores. 

Desejamos a todos um feliz natal e que 2014 se inicie com boas 
perspectivas de sucesso e realizações! 
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