À GUISA DE EDITORIAL...

Este fascículo da Informação & Informação reúne temáticas variadas nas diversas
seções apresentadas a seguir: Artigos, Relatos de Experiência, Comunicações, Pontos de
Vista, entre outras. São temas representativos e trazem importantes reflexões no âmbito
da Ciência da Informação.
Nessa direção, o autor Agnaldo Lopes Martins, no artigo Potenciais aplicações da
Inteligência Artificial na Ciência da Informação, discute as principais técnicas de Inteligência Artificial (IA) utilizadas atualmente por meio de embasamento conceitual e tecnológico.
Em seguida, apresenta possíveis usos da Inteligência Artificial pela Ciência da Informação
na resolução de problemas atualmente difíceis de serem tratados tanto pelo processamento manual quanto automatizado.
A questão da visualização da informação também faz parte da discussão tratada no
artigo Influencias ergonómicas en la Visualización de Información, de Deborah Torres
Ponjuan e Gloria Ponjuan Dante. As autoras analisam e esclarecem algumas aproximações relativas à relação interdisciplinar estabelecida entre a Ergonomia Cognitiva e a Visualização da Informação.
O artigo seguinte, Uma Proposta de Atendimento às necessidades de informação
dos usuários da biblioteca escolar por meio do benchmarking e do sensemaking, escrito
por Ariel Behr, Eliane Lourdes da Silva Moro e Lizandra Brasil Estabel, apresenta uma
proposta de discussão a respeito da qualidade nos serviços de informação, da construção
do conhecimento focada no usuário e das considerações acerca da utilização da comparação de informações na busca por excelência
A partir de uma análise das universidades da região Nordeste do país, por meio da
aplicação de diferentes indicadores webométricos: tamanho do sítio, visibilidade, fator de
impacto Web - FIW, luminosidade e densidade da rede, a autora Nadia Vanti apresenta o
artigo Mapeamento das Instituições Federais de Ensino Superior da Região Nordeste do
Brasil na Web.
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A organização da informação e do conhecimento registrado são evidenciadas no artigo O Prontuário do Paciente e os Pressupostos Arquivísticos: estreitas e profícuas interlocuções, das autoras Letícia Gorri Molina e Rosane Suely Alvares Lunardelli. O Prontuário do Paciente, considerado documento multifuncional para a área da Saúde, é abordado
em seus suportes eletrônico e papel. O cotejo entre os dois formatos mencionados indica
a primazia do Prontuário Eletrônico e o caracteriza como um elemento preponderante à
melhoria dos sistemas e serviços de saúde de um país.
Com o objetivo de mapear os modelos de fluxo de informação no processo de tomada de decisões, considerando que a informação desempenha papel importante e imprescindível nas organizações, os autores Luciane Paula Vital, Vivian Mengarda Floriani e
Gregório Varvakis apresentam o artigo Gerenciamento do fluxo de informação como suporte ao processo de tomada de decisão: uma revisão. Os pesquisadores destacam,
como requisito da gestão da informação, a importância do estabelecimento de processos,
etapas ou fluxos sistematizados e estruturados, associados às pessoas responsáveis por
sua condução, para que se obtenham os resultados almejados.
Na próxima seção, o relato de experiência Novos resultados e elementos para a
análise e debate sobre a Literacia da Informação em Portugal, dos autores Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva e Viviana Fernández Marcial, divulga resultados do Projeto de Pesquisa eLit.pt – A Literacia Informacional no Espaço Europeu do Ensino Superior. Os autores esperam contribuir para a estimulação de um debate urgente e aprofundado acerca do tema “literacia da informação”, que não deve, no entendimento deles, ser
confundida com inclusão digital ou com brecha digital.
O outro relato de experiência, Análise da aplicação do software SEPIADES para um
acervo fotográfico, escrito por Andre Zanki Cordenonsi,

Daniel Flores e Rogério Ro-

cha Ferreira, propõe a aplicação do software SEPIADES (Safeguarding European Photographic Images for Access Data Element Set) no acervo fotográfico do Avenida Tênis
Clube (ATC) visando à instrumentalização de um mecanismo de busca e acondicionamento apropriado para as fotografias digitais e analógicas do acervo fotográfico do ATC.
A seção Comunicações apresenta no trabalho O Editor de Revista Científica: desafios da prática e da formação, de Valdir Pereira Gomes, algumas reflexões a respeito das
responsabilidades e funções do editor de revistas científicas frente à nova dinâmica editorial, impulsionada pelas atuais exigências de produtividade acadêmica e pela busca de
melhores índices de desempenho dessas publicações.
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Na seção intitulada Pontos de Vista, no texto Ciência da Informação como campo
integrador para as áreas de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, fruto das reflexões de Carlos Alberto de Ávila Araújo, são discutidos alguns dos elementos relacionados
à integração dos campos da Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia no âmbito da
Ciência da Informação, um tema extremamente polêmico, instigante e provocador.
Em Teses e Dissertações, são apresentados os resumos das cinco primeiras Dissertações defendidas pelos mestrandos do Curso de Pós-Graduação em Gestão da Informação (Profissional), do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina, no primeiro semestre de 2010. Em destaque: Luciane de Paula Soutello Koetz, que tratou de Recursos informacionais como suporte às atividades de gestão
da informação em instituições de ensino superior a distância; Fabiana Regina Borelli Amorim, que refletiu sobre O compartilhamento de informações por sistema baseado em computador: estudo da prefeitura do município de Londrina; Valéria Maria Gataz Sguario, que
analisou os Sistemas de informação no contexto da gestão hospitalar: um estudo no Hospital Universitário de Londrina; Izângela M. S. Tonello, que discutiu os Processos de análise e síntese na organização de fotografias: um estudo multidisciplinar; e Paulo Kiyoshi
Nishitani, que investigou a Gestão documental em agências bancárias: estudo de caso
em um banco da cidade de Londrina
Finalizando este número, na seção de Resenhas de livros/mídia, a Professora Geraldina Porto Witter prossegue com a série Linguística e Literatura, em tela Polifonia Literária em Perspectiva, organizado por Gerson G. da Silva e Telma M. Vieira, os quais
contaram com a colaboração de vários professores e seus orientandos. O referido livro é
direcionado para docentes e discentes de universidades, de escolas de ensino médio e
todos interessados em conhecer melhor a língua portuguesa.
Com os desejos de uma ótima e proveitosa leitura!
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