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Editorial 

Já está no ar o novo número (vol. 15, n.2) de Perspectivas em 
Ciência da Informação trazendo, como sempre, artigos de pesquisa, 
revisões de literatura e relatos de casos das mais variadas áreas do 
conhecimento relacionadas com a Ciência da Informação, além de 
resumos de Dissertações e Teses defendidas no Programa de Pós 
Graduação em Ciência da Informação da Escola de Ciência da Informação 
da UFMG. 

O número se inicia com um artigo de pesquisa sobre os 
fundamentos culturais da Ciência da Informação a partir de uma 
perspectiva sobre a linguagem e o documento; segue apresentando um 
modelo de práticas para a socialização de informações. O artigo seguinte 
apresenta uma importante revisão conceitual sobre a colaboração 
científica. 

Na sequência são apresentados artigos sobre a organização das 
publicações em portais de periódicos e sobre capital social e bibliotecas, 
além de uma análise bibliométrica sobre a produção tecnológica em 
biodiesel. 

Concluindo, são apresentados artigos sobre os diferentes tipos de 
modelos de categorização, sobre um plano de classificação de documentos 
arquivísticos, sobre a contribuição do bibliotecário no processo de 
educação ambiental, sobre o estado da arte em ontologias de domínio no 
mapeamento de instrumentos de gestão do conhecimento, sobre a 
construção de inteligência estratégica em instituições de ensino superior e 
sobre o monitoramento científico na área nuclear. 

Lembramos ainda que estará no ar, até o próximo mês de outubro, 
um número especial da revista PCI, em comemoração dos 60 anos da 
Escola de Ciência da Informação da UFMG. 

Em conclusão, reiteramos nosso desejo de encontrar os editores dos 
outros periódicos científicos no próximo ENANCIB, para conversarmos 
sobre a elaboração de uma política comum que possa valorizar e otimizar 
a produção científica dos pesquisadores da área. 

 
Boa leitura. 
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