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Editorial
É com muita satisfação que entregamos aos nossos leitores o fascículo 2 do
volume 22 da Em Questão. Este fascículo, organizado ao longo de meses
marcados pela instabilidade política e econômica de nosso país, é publicado no
mês de agosto, quando o Brasil sedia os Jogos Olímpicos e abre espaço para a
vinda de inúmeros esportistas, torcedores e turistas. A informação, objeto de
estudo da Ciência da Informacão, certamente permeia todos os acontecimentos
de 2016.

A informação é abordada em diversos artigos que compõem este fascículo da
Em Questão. Rita de Cássia Martins de Oliveira Ventura e Mônica Erichsen
Nassif, da Universidade Federal de Minas Gerais, são as autoras do texto Poder
e compartilhamento da informação: relações e implicações na arena política
organizacional.

A busca de informação é trabalhada em Incompetências em informação: o
caso da conveniência na busca por informação de Lucas Almeida Serafim e
Gustavo Henrique de Araújo Freire, da Universidade Federal da Paraíba.

Emy Pôrto Bezerra, Zayr Cláudio Gomes da Silva, Ítalo José Bastos Guimarães
e Edivanio Duarte de Souza, também da Universidade Federal da Paraíba são os
autores de Regime de informação: abordagens conceituais e aplicações
práticas.

Marina Carradore Sérgio, Thales do Nascimento da Silva e Alexandre Leopoldo
Gonçalves, da Universidade Federal de Santa Catarina, são os autores do artigo
Descoberta de Conhecimento a partir de informações não estruturadas por
meio de técnicas de correlação e associação.
Uma reflexão atual e importante em nosso país está publicada em
Empoderamento das mulheres quilombolas, de Cleyciane Cássia Moreira
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Pereira, Jaires Oliveira Santos e Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira, da
Universidade Federal da Bahia.

A pesquisa em Ciência da Informação é tema do artigo intitulado O sistemismo
de Bunge como base teórica e metodológica para pesquisa em Ciência da
Informação, de autoria de Luciana Mara Silva, William Barbosa Vianna e
Vinícius Medina Kern, da Universidade Federal de Santa Catarina.

O acesso a informação é abordado no artigo de Luiza Helena Goulart da Silva,
Rosângela Schwarz Rodrigues e Gleisy Regina Bories Fachin, da Universidade
Federal de Santa Catarina, intitulado As publicações dos pesquisadores
brasileiros da área da Saúde: a questão do acesso.

O desempenho das universidades brasileiras em rankings internacionais, de
Solange Maria Santos e Daisy Pires Noronha, da Universidade de São Paulo,
aborda com atualidade o desempenho das universidades brasileiras que estão
presentes nos principais rankings universitários internacionais.

Também muito atual e pertinente é a discussão apresentada por Ieda Pelógia
Martins Damian, da Universidade de São Paulo, no artigo Modelo para análise
do serviço de referência virtual: uma análise quantitativa.

A gestão da informação também é tema do artigo que fecha o fascículo Sistema de Prospecção de Competências Emergentes: proposta de modelo,
de Jair Cunha Cardoso Filho e Rogério Henrique de Araújo Júnior da
Universidade de Brasília.

Desejamos uma boa e proveitosa leitura.
Samile Andrea de Souza Vanz
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Sônia Elisa Caregnato
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
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