APRESENTAÇÃO

Apresentamos, com considerável atraso, o número 2 do volume 3 de 2008 da revista
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB). Esperamos que
possam aceitar nossas justificativas: a mudança na tecnologia SEER (versão 2) que utilizamos
para publicação, bem como a mudança na localização institucional do Grupo de Pesquisa
(CNPq) Informação e Inclusão Social, editor da revista PBCIB.
Nesse sentido, este é o último número publicado no endereço eletrônico do IBICT,
visto que a partir do número 1 do volume 4 [2009] a revista será publicada no Portal de
Periódicos da UFPB, conforme projeto contemplado no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC – CNPq – UFPB)1 e do qual resulta o presente número da PBCIB.
Neste

fascículo,

indexamos

resumos

de

artigos

publicados

nas

revistas

DataGramaZero, Perspectivas em Ciência da Informação, Encontros Bibli, Informação &
Informação, Informação & Sociedade: Estudos, Morpheus, Ponto de Acesso e Revista ACB.
Conforme política editorial da revista, os resumos foram selecionados por Editores Ad Hoc a
partir de temas de interesse do Grupo de Pesquisa (CNPq) editor da revista, quais sejam:
gestão, comunicação, necessidades e usos da informação; competências em informação;
inclusão digital e social; e responsabilidade social nas áreas de Ciência da Informação e
Biblioteconomia (aspectos conceituais e profissionais).
Foram indexados 121 resumos de artigos científicos, incluindo revisões de literatura,
análises teóricas, pontos de vista, relatos de experiência e comunicações de pesquisa e 16
sumários correntes de revistas indexadas. Os editores do presente número são colaboradores
habituais da PBCIB2 e fizeram a busca e seleção dos resumos de artigos no segundo semestre
de 2008, nas seguintes revistas:

Carlos Alberto Ferreira (Mestre em Ciência da Informação, IBICT - UFF)
- Revista ACB, volume 13 – Número 1 – 2008
Luiz Antonio Dias Leal (Mestre em Ciência da Informação, IBICT - UFF)

- Revista DataGramaZero, volume 9 – Número 1 – Fev/2008
Neusa Cardim (Mestranda em Ciência da Informação, UFRJ)
- Revista Informação & Sociedade: Estudos, volume 18 – Números 2 e 3 – 2008
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Projeto Publicação da revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia no Portal de
Periódicos da UFPB, sob a orientação da Profa. Dra. Isa Maria Freire, no Departamento de Ciência da
Informação da UFPB.
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Conforme seção Apresentação em outros números, neste e nos demais volumes da PBCIB.

- Revista Perspectivas em Ciência da Informação, volume13 – Nos. 1 e 2 – 2008
Patrícia Mallmann Souto Pereira (Doutoranda em Ciência da Informação, UFRJ)
- Revista Morpheus, Ano 06 – número 11 – 2007
- Encontros Bibli, Especial – Primeiro semestre 2008
- Encontros Bibli, Edição Especial – Segundo semestre – 2008
- Encontros Bibli, volume 13 – Números 25 e 26 – 2008
- Ponto de Acesso, volume 2 – Números 1 e 2 – 2008
A atualização de todos os links de acesso aos artigos originais dos resumos publicados
foi realizada por Pablo Matias Bandeira, aluno do curso de Arquivologia da UFPB e bolsista
PIBIC no Projeto Publicação da revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e
Biblioteconomia no Portal de Periódicos da UFPB, que também atuou como editor de
Layout, preparando a publicação deste número 2 do volume 3 da PBCIB.
Somos gratos a todos os colaboradores deste fascículo, e esperamos contar com seu
precioso tempo na produção do próximo número da PBCIB.
Aos usuários da revista e leitores deste texto, desfrutem dessa viagem no território da
informação.
Até o próximo número.
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