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Prezados(as) leitores(as),  

 

Abrimos este editorial  agradecendo, em nome de toda a equipe 

editorial,  aos autores,  avaliadores e leitores que confiam e acompanham o 

trabalho da revista Informação em Pauta.  Trabalhamos com dedicação e 

seriedade a fim de divulgar os resultados de pesquisas no mais diversos 

formatos (artigos científicos,  resenhas,  resumos de teses e dissertações  

etc.),  após criteriosa avaliação realizada às cegas.  A IP está em seu quarto 

volume,  primeiro número de 2019 e publicou artigos sobre  temáticas que 

vão desde a descrição arquivística,  representação social,  competências em 

informação até estudos métricos.   

No artigo Responsabilidade social e competências em informação na 

biblioteca multinível os autores Jobson Louis Santos de Almeida da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e Gustavo Henrique de Araújo Freire da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) trazem estudos e pesquisas visando ao aperfeiçoamento da 

atuação da biblioteca multinível frente às questões de inclusão e a compreensão por parte 

da comunidade científica sobre o papel social da biblioteca multinível, seus 

desdobramentos e suas implicações teóricas e práticas na sociedade.  

Luciane Paula Vital, Jônatas Edison da Silva, Camilla Pietra Otto e Sibelly Maria 

Cavalheiro da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) escreveram artigo 

intitulado Descrição arquivística e contextualização: experiência com o acervo de 

Sebastião Salgado, o qual apresenta os resultados de relato de experiência que teve como 

objetivo analisar e descrever documentos que constituem o acervo digital do fotógrafo 

Sebastião Salgado, o qual desenvolve um trabalho fotográfico que busca suscitar 

inquietações, com notório reconhecimento internacional.  

Representação social e protagonismo do profissional bibliotecário na 

literatura de ficção é o título do artigo de Bruna Lessa e Luise Liane de Santana Santos 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o qual analisou a representação social do 
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profissional bibliotecário e o seu protagonismo na literatura de ficção, identificando uma 

possível diferença e/ou semelhança na representação deste profissional a partir dos 

gêneros masculino e feminino.  

Daniele Belmont de Farias Cavalcanti da Universidade Federal Rural do Semi-árido 

(Ufersa) e Breno Ricardo de Araújo Leite da UFSC são os autores do artigo intitulado 

Interdisciplinaridade e estudos métricos da informação: contribuição para a 

análise nas Ciências Ambientais, o qual visou discutir como os estudos métricos da 

informação, inseridos no campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação, quando bem 

definidos e aplicados à produção científica, apontam potencialidades para analisar a 

interdisciplinaridade, de acordo com as definições estabelecidas no Documento da Área. 

Além dos artigos, também publicamos nesta edição resumos de dissertações 

defendidas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal do Ceará, do qual este periódico faz parte, como um compromisso em comunicar 

os resultados das pesquisas do PPGCI, quais sejam: As mediações no campo digital: uma 

pesquisa sobre a relação entre clube de futebol e torcedor na internet, de Fernando 

Santos da Silva; A atuação do bibliotecário na educação a distância online: cenário e 

contexto de Fortaleza, de Paula Pinheiro da Nóbrega; Gestão de acervos de obras 

raras na perspectiva do usuário, de autoria de Camila Morais de Freitas; A 

representação e a recuperação da informação: bases, diálogos e contribuições para 

o fazer arquivístico, de Dacles Vágner da Silva; Mediação e competência em 

informação: percepção da comissão de educação de usuários do sistema de 

bibliotecas da UFC, de autoria de Larisse Macedo Almeida. 

 

Boa leitura! 

Maria Giovanna Guedes Farias 

Editora 
Informação em Pauta 

Junho de 2019 
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