
 
 

   

 
 

 
 

Prezados(as) leitores(as), 

 

No primeiro número do terceiro volume da revista Informação em Pauta (IP) apresentamos os 

artigos submetidos, avaliados e aprovados pelos nossos pareceristas, aos quais somos sempre gratos 

pela colaboração. Além disso, refletimos sobre a relevância da comunicação científica como forma de 

legitimar os resultados de pesquisas disseminadas para a comunidade científica e a sociedade em 

geral, favorecendo a credibilidade e a visibilidade das produções acadêmicas. Essa reflexão nos move 

e nos direciona a continuar trabalhando com vistas a fortalecer nossa IP junto às bases de dados, 

indexadores, diretórios nacionais e internacionais, agências de fomento e de avaliação de periódicos 

no Brasil e no exterior, colocando à disposição dos pesquisadores um periódico de qualidade 

conduzido por um corpo científico e editorial consolidado. 

Neste número trazemos seis artigos de pesquisadores de diversas universidades brasileiras. O 

primeiro, denominado A pesquisa interdisciplinar na Ciência da Informação, de autoria de Roberto 

Vilmar Satur, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), apresenta a interface entre a pesquisa e a 

característica interdisciplinar da Ciência da Informação (CI) e procura responder se a 

interdisciplinaridade contribui com a CI ou prejudica seu desenvolvimento como ciência.  

Museu de Arte e Cultura do Ceará: uma análise dos riscos baseados em um modelo integrado 

dos fluxos de informação dos métodos Fine e Mosler foi escrito por Lucievando Silveira Nobre e 

Osvaldo de Souza, ambos da Universidade Federal do Ceará (UFC). O artigo aborda a temática do 

gerenciamento de riscos no contexto das unidades de informação, que, em geral, possuem acervos 

sujeitos a várias fontes e agente de riscos.  

Andréia Santos Ribeiro Silva, do Instituto Federal da Bahia (IFBA), e Marcia Ferreira Lima, da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), escreveram o artigo intitulado Estudo de usuários para o 

desenvolvimento das atividades nas bibliotecas do Instituto Federal da Bahia visando investigar o 

perfil da comunidade acadêmica e suas necessidades de informação, tendo o estudo de usuários 

como um canal de comunicação entre a comunidade e a biblioteca. 

Gestão e marketing em unidade de informação: competências do profissional da informação, 

de autoria de Jade Gomes de Sousa Ferreira e Maria Aurea Montenegro Albuquerque Guerra, da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), tem como objetivo mostrar que o profissional da informação 
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contemporâneo tem necessidade de diferentes perfis e competências de atuação, a exemplo da 

gestão voltada para a aplicação das ferramentas do marketing.  

Ana Rafaela Sales de Araújo, da Universidade Federal do Ceará (UFC), Midinai Gomes Bezerra 

da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Henry Poncio Cruz de Oliveira, da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), escreveram o artigo Arquitetura da informação no website Geledés: a mulher negra 

em foco, que traz a arquitetura da informação como elemento potencializador de acesso, uso e 

recuperação da informação em ambientes digitais, visando atender a todos os tipos de público.  

Os autores Weslayne Nunes de Sales, Ana Cristina Azevedo Ursulino Melo, Maxweel Veras 

Rodrigues e Sueli Maria de Araújo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará (UFC), assinam o 

artigo intitulado Bases de dados para pesquisa em Engenharia de Produção: uma análise a partir do 

Portal de Periódicos da Capes, o qual teve como objetivo conhecer as fontes de informação sobre a 

Engenharia de Produção contidas no Portal de Periódicos da Capes, propiciando a compreensão das 

diferenças entre tipos de bases de dados. 

Finalizamos este número inaugurando uma nova seção na IP, denominada “Dissertações”. Esta 

seção será destinada aos resumos das dissertações defendidas pelo Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará (PPGCI/UFC). Nesta edição, trazemos o 

resumo da primeira dissertação defendida no PPGCI, que se intitula Diagnóstico da acessibilidade 

informacional na Biblioteconomia brasileira, de autoria de Joana D’Arc Páscoa Bezerra Fernandes. A 

pesquisa teve como objetivo realizar um diagnóstico da acessibilidade informacional nas ações da 

biblioteconomia brasileira sob o olhar da percepção da área e a sua contribuição para solução do 

problema. 

 

Desejamos uma ótima leitura. 

 

Maria Giovanna Guedes Farias 
Editora 
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