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EDITORIAL 
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Prezado leitor, 
 
Estamos chegando ao final de mais um ano. Um ano de grandes 

expectativas, questionamentos e realizações. A revista Perspectivas em 
Ciência da Informação não esteve fora desse contexto e também lidou 
com seus desafios e oportunidades. A realização do Fórum dos Editores 
Científicos de Revistas da Ciência da Informação, durante o ENANCIB 
2014, foi uma ocasião especial. A revista participou da sua organização e 
das discussões das questões pertinentes para todos os editores, 
pesquisadores e autores da área.  

A busca de apoio financeiro para 2015 foi coroada com êxito e 
contaremos para o próximo ano com o apoio da FAPEMIG e do CNPq.  

No número 4, do volume 19 de 2014 contamos com a colaboração 
de artigos de diversos autores e instituições distintas, brasileiras e 
estrangeiras, que passamos a apresentar:  

As competências do bibliotecário na educação básica: reflexões de 
rede, de Eliane Fioravante Garcez da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

A metacognição de usuários no processo de busca da formação em 
catálogo coletivo de biblioteca universitária, de Paula Regina Dal’ Evedove 
da Universidade Federal de Pernambuco; Dulce Amélia de Brito Neves da 
Universidade Federal da Paraíba e Mariângela Spotti Lopes Fujita da 
Universidade Estadual Paulista. 

Comportamiento informacional en una comunidad científica formada 
a partir de la implementación de proyectos colaborativos institucionales, 
de Dámaris Valero Rivero da Universidad de Sancti Spíritus “José Martí 
Pérez” (Cuba); María Pinto Molina da Universidad de Granada (Espanha) e 
Gloria Ponjuán Dante da Universidad de La Habana (Cuba). 

Instrumento de descrição arquivística em meio eletrônico: definição 
do quadro de padrões, normas e metadados, de Franciele Simon Carpes e 
Daniel Flores da Universidade Federal de Santa Maria. 

O novo museu e a sociedade da informação, de Mário Gouveia 
Junior da Universidade Federal de Pernambuco. 

Sistema de informação: um entendimento conceitual para a sua 
aplicação nas organizações empresariais de Celeste Aída Sirotheau Corrêa 
Jannuzzi; Orandi Mina Falsarella e Cibele Roberta Sugahara, da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas. 

Desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão com a técnica 
de raciocínio baseado em casos, de Eduardo Urnau; Liane Mahlmannn 
Kipper, da Universidade Federal de Santa Catarina e Rejane Frozza da 
Universidade de Santa Cruz do Sul. 
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Gestão do conhecimento na educação ambiental: estudo de casos 
em programas de educação ambiental em universidades brasileiras, de 
Giovana Escrivão da Universidade Federal de Santa Catarina e Marcelo 
Nagano da Universidade de São Paulo. 

Inovação no acervo e no acesso de informações: o sistema de 
repositório institucional nos Tribunais de Contas do Brasil, de Sílvia Maria 
Berté Volpato; Leonel Cezar Rodrigues e Amélia Silveira, da Universidade 
Nove de Julho – UNINOVE.  

 Relacionamentos em tesauros: o valor semântico dos verbos, 
de Benildes Coura Maculan e Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima, da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

Inferência estatística clássica para a confiabilidade de rede de 
coautoria com enfoque nos vértices, de Sandra Cristina de Oliveira; Taiane 
de Paula Ferreira; Beatriz Barbero Brigantini e Jéssica Katty Uehara, 
UNESP - Câmpus de Tupã. 

Ainda neste número contamos com o relato de experiência:  
Museu virtual: um novo olhar para a informação e comunicação na 

museologia, de Robson da Silva Teixeira, da Universidade Federal do rio 
de Janeiro. 

Agradecendo o apoio de todos, desejamos um natal abençoado e um 
ano pleno de projetos e realizações! 
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