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EDITORIAL
Com o número 4, do volume 21, de dezembro de 2016, encerramos
as publicações do ano de “Perspectivas em Ciência da Informação”.
Foi um ano rico em contribuições de nossos autores e avaliadores a
quem somos muito gratos. Os desafios foram vencidos graças a vocês.
Agradecemos também ao CNPq e a FAPEMIG que nos apoiaram
financeiramente para mantermos nosso desenvolvimento do processo
editorial.
A participação da nossa revista na organização do “Fórum de
Editores Científicos da área de Ciência da Informação” foi uma
oportunidade de aproximação com outros editores e esperamos que esses
laços se estreitem em futuras trocas de experiências.
Essa edição é composta por 11 artigos que apresentamos a seguir:
As bibliotecas nacionais latino americanas e o capital social de
Deborah Medeiros e Eliane Rosangela de Oliveira Lucas.
Aprendizagem organizacional em bibliotecas acadêmicas: uma
revisão sistemática de Marouva Fallgatter Faqueti, João Bosco da Mota
Alves e Andrea Valéria Steil.
Issue procedure ontology (ipo): uma ontologia para sintomas,
problemas e soluções de Matheus Dimas de Morais e Mark Douglas de
Azevedo Jacyntho.
A Co-authorship network analysis of CNPq’s productivity research
fellows in the probability and statistic area de Filipe Costa de Souza,
Raabe Marques Amorim e Leandro Chaves Rêgo.
Um protótipo Linked data para catalogação semântica de
publicações de Nilton Freitas Junior e Mark Douglas de Azevedo Jacynto.
Desenhando informação na sala de aula: a participação brasileira na
coleta de dados do projeto internacional iSquare de Lucas Almeida
Serafim, Adriana Carla Silva de Oliveira, Jenna Hartel, Gustavo Henrique
de Araújo Freire e Guilherme Ataíde Dias.
Refletindo sobre ações de informação no laboratório de tecnologias
intelectuais - LTi de Isa Maria Freire.
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Panorama da inteligência competitiva no Brasil: os pesquisadores e
a produção científica na plataforma Lattes de Roniberto Morato Amaral,
Aline Grasiele Cardoso Brito,karin Gomes da Silva Rocha, Luc Marie
Quoniam e Leandro Innocentini Lopes de Faria.
O documento arquivístico digital enquanto fonte de pesquisa de
Henrique Machado dos Santos e Daniel Flores.
Comunicação organizacional e Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) na gestão hospitalar de Fábio Campos Aguiar e Vera
Lúcia Peixoto Santos Mendes.
LEAN ARCHIVES: o emprego do Lean Office na gestão de arquivos
de Marcelo Cavaglieri e Jordan Paulesky Juliani.
Na seção resenha temos a contribuição de Juliana Lazzarotto Freitas
sobre o livro de Leilah Santiago Bufrem “Editoras Universitárias no Brasil:
uma crítica para reformulação da prática”.
Finalizando, desejamos a todos que 2017 traga novas oportunidades
e realizações!
Um afetuoso abraço.
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza
Editora
Alessandro Ferreira Costa
Editor Adjunto
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