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Encerra-se, com este número 25, a edição semestral normal relativa a 2014, que ficará
completa com uma edição especial dedicada à celebração dos quarenta anos “de vida” de
um livro de três cientistas sociais belgas (editado em 1974, pela prestigiadíssima PUF –
Presses Universitaires de France). E, como é habitual, trata-se de um número com duas
secções: o conjunto de artigos propostos e avaliados; e a seção Contecsi (11ª edição, 28 a 30
de maio de 2014, realização da Faculdade de Economia e Administração-FEA da
Universidade de São Paulo-USP, São Paulo, Brasil), que inclui quatro artigos resultantes de
comunicações selecionadas e premiadas com a publicação na nossa revista, e duas palestras
de convidados na sessão plenária sobre Ciência da Informação que se foi afirmando como
espaço de identidade e de diálogo interdisciplinar, no seio desse impactante evento em nível
brasileiro, sul-americano e transcontinental.
Na seção de contribuições submetidas e aprovadas, publicam-se três artigos, a saber:
Imaginarios sociales, procesos de identificación y comunicación mediática Social, pela
docente chilena Salomé Sola-Morales; La profesionalización del periodismo y el
profesionalismo de los periodistas en Ecuador, pelos equatorianos Martin Oller e Palmira
Chavero; e A Investigação em Literacia Informacional: abordagem a partir de um projeto de
âmbito nacional, por Armando Malheiro da Silva, Viviana Fernandez Marcial e Fernanda
Martins. E, na secção de artigos e palestras oriundos do Contecsi, foram selecionadas e
premiadas as seguintes comunicações, convertidas em artigos: O Desenvolvimento da web
3.0: linked data e dbpedia, por Marcos Luiz Mucheroni e Francisco Carlos Paletta (ambos
professores da Escola de Comunicação e Artes da USP); Teoria da classificação facetada e
contribuições para o modelo entidade relacionamento, por Regina Maia e Lídia Alvarenga, da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil; Gestão eletrônica de
documentos e conteúdo, por Francisco Carlos Paletta, da USP, e Daniel Dias, da Open Text
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(São Paulo, Brasil); e Bibliotecas digitais: um estudo sobre o atendimento da diversidade das
necessidades do usuário, por Maria Irene da Fonseca e Sá, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), e Rosali Fernandez de Souza, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT). Dada a falta de uma palestra convidada, incluímos mais um artigo
premiado, que tinha ficado ex aequo com um dos três primeiros escolhidos. E, quanto às
palestras, chegaram-nos duas: a proferida por Armando Malheiro da Silva, coordenador da
sessão plenária sobre CI nos Contecsi, intitulada Da Arquitectura e Design da Informação ao
Comportamento Informacional, e a de Luc Quoniam, Professor na Universidade de Paris VIII
e na Uninove (cidade de São Paulo), sob a forma de um artigo com autores brasileiros
(Renato Ribeiro Nogueira Ferraz, Vladimir Oliveira da Silveira e Sérgio António Pulzi Júnior),
intitulado Acompanhamento da produção académica, avaliação das redes de colaboração e
gerenciamento de desempenho de um programa de pós-graduação strictu sensu em Direito.
Por fim e como vem sendo habitual, com intermitências, incluímos a recensão de
Fábio Ribeiro, investigador integrado e assistente de investigação do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, do livro de John Kelly Red Kayaks and
hydden gold: the rise, challenges and value of citizen joirnalism (Oxford: Reuters Institute for
the Study of Journalism, University of Oxford, 2009).
Temos, assim, mais um contributo variado e, acreditamos, consistente para o
desenvolvimento global das Ciências da Comunicação e Informação em Portugal e alémfronteiras.
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