Editorial
Caros leitores,

Estamos iniciando o ano com o lançamento de mais uma edição da Revista Digital de
Biblioteconomia e Ciência da Informação, também conhecida como RDBCI. Neste número
teremos a apresentação de 10 (dez) trabalhos, assim sendo: 8 (oito) artigos; 1 (uma) pesquisa e 1
(uma resenha). Os trabalhos possuem temáticas diversificadas, focando: o uso da informação; a
taxonomia de portais corporativos; endomarketing; a tecnologia da informação e comunicação
nas bibliotecas universitárias; periódicos de acesso aberto e repositórios. Informamos aos leitores
da RDBCI que, a partir deste número, estaremos classificando os artigos através da CDD1 para
facilitar a reunião dos trabalhos durante a organização do processo editorial, facilitando também
as futuras estatísticas por temáticas mais publicadas.

Dando início a apresentação dos trabalhos na seção ARTIGOS começamos com a
contribuição de Márcio Gonçalves (Universidade Estácio de Sá), autor do trabalho: “ Abordagem
sense-marking na ciência da informação: uma breve contextualização”, buscando através deste
esclarecer as definições da metodologia do Sense Marking Approach, baseado nas teorias de
Brenda Dervin e evidenciando as possibilidades de seu uso na área da Ciência da Informação.
O segundo artigo da sessão intitula-se “Ferramentas do endomarketing para avaliar e
propor melhorias no clima organizacional de uma bilbioteca universitária pública”,

com

autoria de Teresa Cristina Oliveira Peres (Universidade de São Paulo), e tem por objetivo
propor melhorias em uma biblioteca universitária pública, através de uma pesquisa de clima
organizacional, que busca entender as relações internas, fazendo um levantamento das
necessidades e traçando um meio de orientar a administração da biblioteca em busca de
melhorias.
Com o terceiro artigo “Taxonomia como elemento estruturante em portais corporativos”, a
autora Luciane Paula Vital (Universidade Federal de Pernambuco) procura discutir os objetivos
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e requisitos necessários para um portal corporativo e de que forma a construção de uma
taxonomia possibilita atingí-los.
No quarto artigo “A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): fator condicionante
da inovação em bibliotecas universitárias”, a autora Rejane M. R. Ribeiro (Universidade Federal
da Bahia) aborda as inovações em serviços e produtos ocorridas nas bibliotecas universitárias
devido à adoção de novas teconologias de informação e comunicação (TIC), a mudança do perfil
do bibliotecário e aponta as competências necessárias para que este profissional possa
acompanhar e gerenciar essas tecnologias.
O quinto artigo intitulado “Aproximações sobre produção, produtividade e colaboração
científica entre os Departamentos de Ciência da Informação do Estado de São Paulo” de autoria
de Pedro Ivo Silveira Andretta, Eduardo Graziosi Silva e Renan Carvalho Ramos (Universidade
Federal de São Carlos), trata dos indicadores sobre produtividade, produção e colaboração
científica entre os departamentos de Ciência da Informação do Estado de São Paulo como uma
forma de mensurar e avaliar parte do desenvolvimento científico do mesmo.

O autor Mário Gouveia Júnior (Universidade Federal de Pernambuco), contribui com o
sexto artigo “Memórias e seus suportes: da fala a virtualização e suas necessidades por próteses
e lugares”, propondo um debate sobre a importância dos lugares de memória para a sociedade do
conhecimento e sua preservação através das novas tecnologias, em torno da emergência dos
meios digitais e de um suposto desaparecimento dos espaços físicos de memória.
No sétimo artigo “Transpondo muros, construindo relações: uma reflexão sobre
bibliotecas universitárias e extensão no Brasil”, o autor Rubens da Silva Ferreira (Universidade
Federal do Pará) discute sobre algumas ações de extensão das bibliotecas universitárias
direcionadas à comunidade externa aos campi e objetiva a reflexão sobre extensão praticada por
essas bibliotecas, utilizando a pesquisa bibliográfica para a coleta de evidências.
O último artigo “Periódicos em acesso aberto na área do direito”, contribuição das autoras
Kelly Ayanna Peters Barros Duarte (Universidade Regional de Blumenau) e Rosangêla Schwarz
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Rodrigues (Universidade Federal de Santa Catarina), analisa os periódicos científicos de acesso
aberto na área do Direito a partir da necessidade de se refletir a qualidade da informação
registrada.
Em seguida, temos a sessão PESQUISA com um trabalho intitulado “uso da informação
no processo de tomada de decisão pelas mulheres gestoras da Reitoria do IFPB”, em que as
autoras Valmira Perucchi e Beatriz Alves de Sousa (ambas do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba), trazem uma investigação bibliográfica e uma pesquisa de
campo com o objetivo de estudar de que maneira se dá o uso da informação pelas gestoras da
Reitoria do IFPB.
E por fim, apresentamos a sessão RESENHA com a recessão da obra “O futuro da
internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária” de autoria de André Lemos e Pierre
Lévy, realizada por Márcio Roberto de Lima (Departamento de Ciências da Educação,
Universidade Federal de São João Del- Rei).

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Gildenir Carolino Santos
Danielle Thiago Ferreira
Editores da RDBCI
Janeiro/2012
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