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EDITORIAL
A revista Informação@Profissões em seu oitavo ano de existência reúne
cinco contribuições de autores dedicados aos estudos da atuação do profissional
da Informação em diferentes espaços informacionais.
Este número inicia-se com a comunicação intitulada “O relacionamento
entre cultura organizacional, qualidade da informação e tomada de decisão
empresarial” dos autores Rodrigo Eustáquio da Rocha e Fabrício Ziviani. A
comunicação tem o propósito de nortear ações empresariais que possam
influenciar na qualidade do planejamento estratégico e na tomada de decisão.
Prossegue com a comunicação “Produção científica sobre a Polícia Militar
na SciELO: um estudo bibliométrico dos principais autores e a interlocução entre
eles” dos autores Antonio Thales Carassa e Carla Mara Hilário. O estudo analisa
a produção científica sobre a Polícia Militar em periódicos indexados na SciELO,
e identifica os periódicos que mais publicam pesquisas sobre a PM no Brasil, os
autores mais citados e a interlocução entre eles.
Outro estudo em questão refere-se a “Interface entre mídias sociais e a
memória institucional” das autoras Waneska Cardoso dos Santos, Letícia Gorri
Molina e Juliana Cardoso dos Santos que evidencia, por meio da literatura, a
importância das mídias sociais e da socialização da memória institucional neste
ambiente híbrido e competitivo.
A quarta comunicação denominada “Gestão documental: a gestão em
um escritório de advocacia” das autoras Diana Vilas Boas Souto Aleixo e Marlene
Teixeira Lopes, analisa como as atividades relacionadas a gestão de
documentos são desempenhadas em um escritório de advocacia situado na
cidade de Londrina (PR).
Finaliza-se este número com o relato de experiência “Uma proposta de
modelo conceitual para a construção de base de dados de trabalhos de
conclusão de curso”, das autoras Rachel Cristina Mello Guimaraes e Mariana
Braga Rogge, no qual propõe um modelo conceitual para o desenvolvimento de
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uma base de dados de Trabalhos de Conclusão de Curso dos graduandos
finalistas do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES).
Assim, por meio deste veículo de comunicação, dá-se continuidade ao
compartilhamento de estudos e experiências, com os demais Programas de PósGraduação brasileiros. Esperamos contar com o incentivo e a colaboração dos
colegas na submissão de trabalhos à Informação@Profissões.
Boa leitura!
Brígida Cervantes e Rogério Müller
Editores
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