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EDITORIAL

Nesse segundo número da revista Múltiplos Olhares em Ciência da Informação
contamos com a colaboração de alunos de Universidades do Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, alguns trabalhos sob a orientação de professores.

Como poderão verificar, os textos apresentados são resultantes de estudos realizados em
disciplinas, atividades de iniciação científica e projetos desenvolvidos em estágios
curriculares.

Alejandro de Campos Pinheiro, Gislene Rodrigues da Silva e Professor Carlos Alberto
Ávila Araújo nos oferecem o artigo “A contribuição de Tefko Saracev para a Ciência da
Informação no Brasil”.

Cíntia Belém, Gabriela Gonçalves, Caio de Oliveira, Jéssyca Marques e Eddy Aguirre,
nos apresentam a experiência do projeto “Biblioteca Comunitária Semear”, sob a
coordenação da Professora Roberta Ziolli.

Flávia Ferreira Abreu, Patrícia Bárbara de Paula e Suely Margareth Rocha
compartilham a experiência realizada no projeto Encontros com a leitura, através do
artigo “Mediar Leitura através da intertextualidade”.
Marilene Rocha Sander relata a sua atuação em estágio curricular no artigo “Livros
históricos do Acervo da Biblioteca J. Baeta Vianna”, sob a coordenação da Professora
Maria da Conceição Carvalho.

Samuel dos Santos Salimen, em colaboração com o bibliotecário Clériston Ribeiro
Ramos, analisou a usabilidade dos sítios de universidades do Extremo Sul e reportam
seus resultados no artigo “Avaliação da usabilidade dos sítios das Universidades
Federais do Extremo Sul do Brasil”.
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Na seção resenha contamos com a colaboração de Bruna Bonifácio de Almeida que nos
apresenta o livro “Informação seletiva, mediação e tecnologia” de Leonardo Fernandes
Souto.

Mais uma vez agradecemos o interesse de todos os alunos que nos enviaram artigos e
esperamos poder continuar contando com a colaboração de vocês.

Até o próximo número!

Terezinha de Fátima Carvalho de Souza
Editora Geral
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