EDITORIAL

A ARCHEION ONLINE CONTRIBUINDO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO

A revista Archeion Online tem a satisfação de publicar o v.4, n.1 de 2016
ampliando os conhecimentos e avançando para novos olhares. Neste número com
também nos anteriores, a revista mantém um padrão de temáticas diversificadas.
Emanar esforços na produção de uma publicação científica não é tarefa fácil,
mas é gratificante participar de um processo de construção de conhecimentos que
contribui para o desenvolvimento científico.
Este número contempla dois Artigos de Revisão e dois Relatos de Experiências.
O primeiro Artigo de Revisão intitula-se Normas ISO para gestão de documentos:
uma introdução, da autora Julianne Teixeira e Silva. Versa, de modo didático, sobre as
normas da International Organization Standardzation (ISO) orientadas à gestão de
documentos. Evidencia o fato da pouca produção, na literatura arquivística a esse
respeito e destaca a importância e necessidade de inserir este tema na agenda da
arquivologia brasileira.
O segundo Artigo de Revisão Arquivos Institucionais e a importância da
informação em saúde da autora Ismaelly Batista dos Santos Silva, traz uma temática que
tem muito a ser explorada, aliando as condições de trabalho do arquivista a importância
da profissão para a sociedade.
O primeiro Relato de Experiência Análise da representação da informação em
modelos entidade relacionamento com base em metadados, tendo como autoria Célia
Medeiros Dantas, Flávio Ribeiro Cordula e Wagner Junqueira Araújo, demonstra em uma
análise, que a representação da informação deve ser realizada de forma que não
ocorram erros nos campos de entrada dos dados e metadados em bancos de dados para
que a recuperação seja eficaz, fazendo necessária a união de profissionais no processo
de desenvolvimento nos modelos de representação para bases de dados.
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O segundo Relato de Experiência Tratamento arquivístico da documentação do
arquivo da secretaria do gabinete da Pró-reitoria de Administração da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) das autoras Rosa Zuleide Lima de Brito, Mayara Guerra Felix,
Michelle Guerra Felix, relatam com objetividade a experiência ocorrida no arquivo da
Secretaria do Gabinete da Pró-Reitoria Administrativa, da Reitoria da Universidade
Federal da Paraíba, a partir do desenvolvimento das atividades de organização dos
documentos.
Ediane Toscano Galdino de Carvalho
Editora
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