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EDITORIAL

Prezados(as) leitores(as),
É com imenso orgulho que apresentamos à comunidade científica o primeiro número

da Revista Informação em Pauta, um periódico científico eletrônico do Departamento de

Ciências da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da

Universidade Federal do Ceará (DECINF/PPGCI/UFC), disponível em Open Access e no
sistema Serviço de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER).

Esse periódico originou-se de diálogos reflexivos e embates entre professores e

profissionais da área de Ciência da Informação e Biblioteconomia do estado do Ceará, que já
ansiavam por uma revista dessa envergadura, na qual fosse possível publicar resultados de
pesquisa, relatos de experiência e ensaios contemplando as áreas em foco. A revista

Informação em Pauta nasceu a partir de um projeto de extensão coordenado pela professora

Maria Giovanna Guedes Farias do DECINF/UFC, e sua primeira edição surge em um momento
renovador da própria história da CI com a criação do PPGCI/UFC.

Informação em Pauta é uma revista multidisciplinar da área de Ciências Sociais

Aplicadas, tendo como campos prioritários a Ciência da Informação, Biblioteconomia,
Arquivologia e áreas afins. É uma publicação de acesso aberto e sua periodicidade é semestral.
Tem como objetivo divulgar trabalhos que contribuam para o desenvolvimento e

fortalecimento da Ciência da Informação, Biblioteconomia e áreas afins, incentivando a
produção de novos conhecimentos.

Neste primeiro número, trazemos oito textos, os quais reúnem pesquisadores de

diversas universidades brasileiras.

Elizabete Cristina de Souza de Aguiar Monteiro e Ricardo Cesar Gonçalves Sant'Ana,

ambos da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), e de José

Eduardo Santarém Segundo, da Universidade de São Paulo (USP), que verificaram a aplicação

da Web semântica em portais no artigo e-Science semântica: integração dos dados na
comunicação científica.

Um método de utilização de ontologias na recuperação da informação é apresentado

por Jorge Janaite Neto e Edberto Ferneda, da Universidade Estadual Paulista (UNESP-Marília),
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no texto Ontologia como Recurso de Padronização Terminológica no Processo de
Recuperação de Informação.

A contribuição dos estudos cognitivos para a Ciência da Informação é tema das autoras

Aida Varela Varela e Marilene Abreu Barbosa, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no
texto Convergências entre a Ciência da Informação e as Ciências Cognitivas.

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

apresenta três abordagens de estudos de usuários da informação no texto Estudos de
usuários da informação: comparação entre estudos de uso, de comportamento e de
práticas a partir de uma pesquisa empírica.
A formação dos profissionais da informação é apresentada e discutida por Martha

Suzana Cabral Nunes, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no texto Bibliotecários e

documentalistas na França: a busca pelas origens da formação do profissional da
informação.
Luiz Tadeu Feitosa, da Universidade Federal do Ceará (UFC), discute a temática

conceito de mediação e suas interfaces informacionais no texto Complexas mediações:

transdisciplinaridade e incertezas nas recepções informacionais.

Finalizamos com dois ensaios, o primeiro é de autoria de Oswaldo Francisco Almeida

Júnior, da Universidade Estadual Paulista (UNESP-Marília), e apresenta suas vivências e
experiências no ensaio O texto na pesquisa científica: notas a partir de uma experiência.

O segundo é de Francisco das Chagas de Souza, da Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC), e trata da temática Ética, consciência e práticas éticas do docente de

Ciência da Informação, Documentação, Biblioteconomia, Arquivologia e Gestão da
Informação no Brasil.
Desejamos uma ótima leitura.
Maria Giovanna Guedes Farias
Editora
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