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O ano de 2014 é um ano especial para a Escola de Ciência da 
Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste segundo 
semestre, a escola sediará dois importantes eventos. O primeiro deles é o 
XV Enancib, o encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Ciência da Informação (Ancib), que acontecerá de 27 a 31 
de outubro. O segundo evento é o I Sebramus, o 1º Seminário Brasileiro 
de Museologia -  Museologia e interdisciplinaridade: pesquisa e formação, 
que acontecerá de 12 a 14 de novembro.  

 
Além disso, merece destaque a realização do XVIII SNBU - 

Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, que acontecerá na 
UFMG, de 16 a 21 de novembro, organizado pelo Sistema de Bibliotecas 
da UFMG (SB/UFMG).  

 
Assim, em 2014, Belo Horizonte será palco de importantes debates 

relacionados ao campo científico da ciência da informação e aproveitamos 
para incentivar nossos leitores a participarem desses eventos. 

 
Perspectivas em Ciência da Informação conta com relevantes 

contribuições nesse segundo número de 2014. A informação científica e a 
informação tecnológica são os temas dos artigos: “Pesquisa 4.0: novas 
dinâmicas de pesquisa e descoberta de informação científica e cooperação 
entre investigadores” de Filipe Manuel Santos Bento e Lídia de Jesus 
Oliveira (Universidade de Aveiro – Portugal) e “Universidades e produção 
de patentes: tópicos de interesse para o estudioso da informação 
tecnológica” de Suzana Pinheiro Machado Muller e Valmira Perucchi 
(Universidade de Brasília). 

 
“Análise da colaboração científica departamental através de redes de 

coautoria” de Andréa Sabedra Bordin, Alexandre Leopoldo Gonçalves e 
José Leonor Todesco é o título representativo do tema redes de 
colaboração dos pesquisadores da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
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Américo Augusto Nogueira Vieira e Guilherme Ataíde, vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 
Federal da Paraíba, discutem o direito de propriedade no artigo 
“Tecnologias digitais de informação e comunicação: a garantia dos direitos 
civis relativo à propriedade de software”. 

 
“O papel das instituições museológicas na sociedade da informação/ 

conhecimento” é o título da reflexão proposta por Renata Cardozo Padilha, 
Lígia Café e Edna Lúcia da Silva (Universidade Federal de Santa 
Catarina).. 

 
A teoria da informação é o suporte teórico para a elaboração do 

estudo realizado por Paulo Sérgio Almeida-Santos, Irani Rocha e Nelson 
Hein (Universidade Regional de Blumenau) intitulado “Utilização da 
entropia informacional na seleção de indicadores financeiros mais 
relevantes para tomada de decisão no setor público: o caso dos estados 
brasileiros”. 

 
“Gestão da informação e aprendizagem no Instituto Euvaldo Lodi de 

Minas Gerais” é o título tema da pesquisa realizada por Janete Fernandes 
Silva (Universidade Federal de Mato Grosso), Luiz Alex Silva Saraiva 
(Universidade Federal de Minas Gerais) e Leopoldo Briones Salazar 
(Universidad del Mar – Chile). 

 
“Recuperação da informação em psicologia: LILACS e Index Psi 

revistas técnico-científicas” é a colaboração recebida de Elaine Cristina 
Domingues Martins e Tatiana Carvalho da Biblioteca Dante Moreira Leite 
do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo. 

 
Com a utilização da técnica de mineração de dados, Cícero 

Aparecido Bezerra e André José Ribeiro Guimarães (Universidade Federal 
do Paraná) apresentam os resultados da pesquisa “Mineração de texto 
aplicada às publicações científicas sobre gestão do conhecimento no 
período de 2003 a 2012”. 

 
“Resumiendo documentos audiovisuales televisivos: propuesta 

metodológica” de Jorge Caedera-Serrano (Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación – Espanha) apresenta os resultados do 
trabalho realizado com o apoio da Junta de Extremadura (Consejería de 
Educación Ciencia y Tecnología) e do Fundo Social Europeu. 

 
“Flexibilidad y teletrabajo: um estúdio bibliométrico sobre la 

producción científica” é o título da colaboração de Jackson André da Silva 
(Doutorando pela Universidad de Zaragosa). 
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Patrícia Espírito Santo e Lígia Maria Moreira Dumont (Universidade 
Federal de Minas Gerais) fecham esse número com o artigo: “As cartas de 
leitores e leitoras enviadas a jornais impressos: o que querem informar os 
assinantes do jornal Estado de Minas”. 
Desejamos à todos ótima leitura! 
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