
   
 

  
 

 
 

 
Prezados(as) leitores(as), 

 

Finalizamos o ano de 2017 com a Revista Informação em Pauta (IP) indexada em mais 

dois diretórios internacionais: o Directory of Open Access Journals (DOAJ) e o Directory of Research 

Journal Indexing (DRJI), ambos de acesso aberto. Ao indexar a revista em bases de dados nacionais 

e internacionais, reforçamos nosso compromisso com a qualidade das produções científicas 

publicadas na IP, após criteriosa avaliação às cegas. Com base nesse princípio, apresentamos o 

segundo número do volume dois da Informação em Pauta, o qual contempla cinco artigos 

produzidos por pesquisadores de diversas universidades brasileiras.  

Teorias e tendências contemporâneas da ciência da informação é o título do artigo 

de Carlos Alberto Ávila Araújo, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o qual objetivou 

mapear as abordagens e perspectivas contemporâneas de pesquisa no campo da Ciência da 

Informação e traz como resultado a percepção de treze teorias que trabalham com o conceito de 

informação, dentro de aspectos que podem ser identificados com o “paradigma social” segundo 

Capurro. 

Alexandre Masson Maroldi e Luis Fernando Maia Lima, ambos da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Carlos Roberto Massao Hayashi e Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi, 

da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), são autores do artigo intitulado Frente de 

pesquisa de títulos de livros: um estudo aplicado ao campo da educação indígena, cujo 

objetivo é identificar, a partir da ideia original de Solla Price, a frente de pesquisa de títulos de 

livros e a de autores citados em teses e dissertações defendidas entre 2001 e 2016 no campo de 

pesquisa da Educação Indígena.  

O artigo intitulado A mediação da informação nas discussões sobre os fluxos informacionais, 

de autoria de Elder Lopes Barboza e Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, da Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), constatou que as provocações que a mediação da informação 

traz quando da superação de um olhar funcionalista e, por vezes, determinista do modelo vigente, e a 

preocupação com a apropriação da informação por parte dos sujeitos, estão presentes na relação com o 

mundo para a construção do conhecimento, colaborando para a discussão dos fluxos de informação. 

Tatiana Costa Rosa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 

(IFRR), e Leila Adriana Baptaglin, da Universidade Federal de Roraima (UFRR), escreveram o 

artigo O acesso à informação e ao patrimônio documental no Instituto Federal de Roraima: 
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conquistas e desafios, o qual objetivou apresentar aspectos acerca da situação do acesso à 

informação e ao patrimônio documental do IFRR no âmbito da Lei de Acesso à Informação (LAI).  

Por último, o artigo Entre o objeto e o sujeito: composição, diálogo e confluência na 

recuperação da informação em arquivos, de autoria de Dacles Vágner da Silva, Osvaldo de 

Souza, Jefferson Veras Nunes e Lidia Eugenia Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

objetiva compreender a Recuperação da Informação (RI) em relação aos ambientes de arquivo, a 

fim de entender como a RI foi exercitada em publicações dos últimos anos sob a égide de 

elementos que podem compor visões de natureza tanto objetivista, como subjetivista. 

Desejamos a todos uma ótima leitura. Boas festas! 

 
 

Maria Giovanna Guedes Farias 
Editora 

Informação em Pauta 
Dezembro/2017 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 


