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Editorial
O ano de 2014 consolidou muitas novidades na revista Em Questão, pois foi um ano
de grandes transformações no enfoque e objetivos da revista, além das alterações na
gestão dos textos e nos processos de trabalho da equipe. As modificações realizadas
no projeto gráfico e de identidade visual da revista estão relatadas no texto que abre
este fascículo, Projeto de identidade visual para a revista Em Questão. O artigo
abrange referências da Comunicação Científica e do Design Visual e argumenta
sobre a importância do planejamento gráfico para a melhor usabilidade das revistas
científicas e para a visibilidade dos textos publicados.

O fascículo também apresenta contribuições de diversos autores da Ciência
da Informação, provenientes de várias instituições. O texto A Diplomática
contemporânea como instrumento para a organização da informação em
arquivos abrange uma análise da relação entre a Arquivística e a Diplomática,
incluindo evoluções conceituais e o processo de identificação documental em
arquivos.

A conservação dos acervos de bibliotecas e arquivos é discutida em
Avaliação da contaminação microbiana e de parâmetros ambientais –
temperatura, ventilação e umidade – na Biblioteca Central da Universidade
Federal de Santa Maria/RS: acervos da Coleção Teses e Coletânea UFSM, que
apresenta dados empíricos da existência de microrganismos presentes no ambiente e
nos materiais, bem como as condições de umidade, iluminação, ventilação e
temperatura observadas.

A importância dos acervos das hemerotecas como fonte de pesquisa e sua
constituição como lugar de memória está discutido em A hemeroteca enquanto
espaço documental, informacional e memorial.
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A Competência Informacional fundamentada na dimensão ética
demonstra as responsabilidades sociais dos profissionais que trabalham com a
informação e a relação com a Competência Informacional.

As várias acepções do termo leitura são discutidas no texto Os discursos
sobre a leitura na formação de leitores, através do discurso de autores e escritores,
textos teóricos e literários, bem como definições estabelecidas por dicionários da
língua portuguesa.

A leitura também se destaca no texto O bibliotecário mediador de leitura e
de práticas culturais em comunidades vulneráveis, que relata os resultados de
projeto desenvolvido na cidade de São Luís, no Maranhão.

As bibliotecas comunitárias e a inclusão social é tema do estudo de caso
Impacto social de telecentro próximo à biblioteca comunitária sob a ótica do
beneficiário: o caso Chico Mendes.

O texto Morfologia para representação das necessidades de informação
gerencial introduz uma morfologia para representar as necessidades dos tomadores
de decisão com o objetivo de tornar mais efetivo o processo de produção da
informação gerencial.

Análise histórica sobre o desenvolvimento da Biblioteconomia e Ciência
da Informação em Angola, Moçambique e Etiópia apresenta uma análise
histórica, a partir de levantamento bibliográfico em fontes secundárias, sobre o
desenvolvimento e as principais características dos campos de Biblioteconomia e
Ciência da Informação em Angola, Moçambique e Etiópia, entre a segunda metade
dos anos 1970 até os primeiros anos do século XXI.
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A competência em informação, gestão da informação e gestão do
conhecimento estão amplamente abordadas no artigo Contribuição da competência
em informação para os processos de gestão da informação e do conhecimento.

Para o próximo ano, novas metas estão traçadas, objetivando tornar a revista
Em Questão um veículo de grande importância para a Ciência da Informação.
Desejamos uma boa leitura!

Equipe editorial
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