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EDITORIAL 
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Bem vindos ao terceiro número de 2014 da Revista 

Perspectivas em Ciência da Informação! 
 
Esse é o nosso último contato antes de nos encontramos 

pessoalmente, em Belo Horizonte, para a realização do XV 
ENANCIB.  

 
A Revista Perspectivas em Ciência da Informação aguarda 

ansiosa pela chegada de vocês: nossos leitores, nossos autores, 
nossos futuros autores e colaboradores, enfim todos aqueles 
que têm na Ciência da Informação seu foco de estudo e 
pesquisa. 

 
Começamos esse número com o artigo “Gestão da 

informação e a importância do uso de fontes de informação 
para geração de conhecimento” de Charles Rodrigues e Ursula 
Blattmann, da Universidade Federal de Santa Catarina.  

 
Também tendo como foco fontes de informação, contamos 

com o artigo “Ferramentas para mediação de fontes de 
informação: avaliação sobre seus usos em bibliotecas 
universitárias nacionais e internacionais” de Valéria Aparecida 
Moreira Novelli,  Wanda Aparecida Machado Hoffmann e 
Luciana de Souza Gracioso, da Universidade Federal de São 
Carlos. 

 
Estudos cientométricos e bibliométricos são as 

contribuições encontradas nos artigos: “Como construir 
indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação usando Web of 
Science, Derwent World Patent Index, Bibexcel e Pajek?” de 
Terry Limas Ruas e Luciana Pereira, da Universidade Federal 
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ABC e no artigo “Indicadores para o novo serviço público: uma 
análise bibliométrica e sistêmica” de Paloma Maria Santos e 
Paulo Maurício Slig, da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
 
Utilizando a triangulação metodológica por contemplar a 

flexibilização dos métodos de natureza quantitativa 
(bibliometria e cientometria) e qualitativa (análise de 
conteúdo), o artigo “Atividades administrativas e produção 
científica dos docentes: reflexos em Programas Brasileiros de 
Pós-Graduação em Física” foi produzido por Anna Elizabeth 
Galvão Coutinho Correia, da Universidade Federal de  

Pernanbuco, Lídia Alvarenga, da Universidade Federal de 
Minas Gerais e Joana Coeli Ribeiro Garcia, da Universidade 
Federal da Paraíba. 

 
 
“Indicadores cientométricos normalizados: um estudo na 

produção científica brasileira internacional (1996 a 2011)” é 
resultante da pesquisa de Maria Cláudia Cabrini Grácio  e Ely 
Francina Tannuri de Oliveira, da Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho. 

 
Arquivometria é o tema tratado em “Requisitos para 

métricas em arquivos: critérios específicos para arquivometria” 
de Adilson Luiz Pinto, Ezmir Dippe Elias e William Barbosa 
Vianna, vinculados a Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
“O comportamento no processo de busca da informação 

por meio das tecnologias da informação e comunicação: um 
estudo de caso sobre os discentes da Faculdade de 
Biblioteconomia no Estado do Pará” é o estudo realizado por 
Elisangela Silva da Costa e Erik André de Nazaré Pires, da 
Universidade Federal do Pará. 

 
“O bibliotecário no tratamento de dados oriundos da e-

science: considerações iniciais” é a contribuição de Maira 
Murrieta Costa e Murilo Bastos da Cunha, da Universidade 
Federal de Brasília. 
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“Situación y perspectivas de la investigación científica em 
la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 2000-2012” é o 
artigo resultante da pesquisa realizada por Karen Lizeth Alfaro-
Mendives e Alonso Estrada-Cuzcano, da Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Lima, Peru). 

 
Tendo como foco principal as ontologias, contamos com os 

artigos Ontologias como suporte à avaliação enquanto tarefa 
intensiva em conhecimento : uma revisão bibliométrica de 
Vanderlei Freitas Junior e Alexandre Leopoldo Gonçalves, da 
Universidade Federal de Santa Catarina e “Uma abordagem 
integrada sobre ontologias: Ciência da Informação, Ciência da 
Computação e Filosofia de Maurício Barcellos Almeida, da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
 
 
Desejando a todos uma ótima leitura nos despedimos. 

Aguardamos vocês aqui! 
 

Terezinha de Fátima Carvalho de Souza 
Editora 

Carlos Alberto Ávila Araújo 
Editor Adjunto 

 
 
 

 

 


