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O número 35 da revista Prisma.Com, último número regular de 2017, materializa a intenção
de mudança de alguns projetos editoriais traçados para esta publicação desde o final do ano
passado: a transferência e verificação de todo o histórico da revista para o servidor da FLUP e
a preparação de toda a informação editorial exigida para submissão da revista à indexação em
bases de dados e plataformas agregadoras, situação que já está em curso.
Apesar das mudanças anunciadas e concretizadas no ano de 2017, mantém-se a tradição de
publicar no último número do ano algumas das palestras apresentadas na 14th International
Conference on Information Systems & Technology Management – CONTECSI, 2017 - depois
de selecionadas por um júri composto por 3 avaliadores.
Dos vários artigos submetidos para avaliação na plataforma da Prisma.Com, foram
selecionados quatro trabalhos. O primeiro, da autoria de Isa Maria Freire da Universidade
Federal da Paraíba, intitulado “Dinâmica das ações de informação no regime de informação
do laboratório de tecnologias intelectuais” permite-nos acompanhar os resultados das
pesquisas levadas a cabo pelo Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTi), um projeto
desenvolvido no Departamento de Ciência da Informação da UFP que tem como objetivo a
criação de espaços de mediação para o desenvolvimento de competências em tecnologias de
produção, acesso, uso e partilha da informação.
O segundo artigo publicado neste número da revista, “Contribuição para o desenho e proposta
de laboratório de pesquisa e ensino a partir da análise de iSchools de referência”, é um
trabalho dos autores Francisco Carlos Paletta e Armando Malheiro da Silva que expõe algumas
reflexões sobre a formação na área da Ciência da Informação tendo como base o modelo
usado em escolas de referência pertencentes ao consórcio iSchools (Information Schools).
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Abordando, também, a temática da formação, ainda que noutra perspetiva, o trabalho dos
autores Renato Ribeiro Nogueira Ferraz, Carolina Alencar Nigro da Universidade Nove de Julho
(Brasil), e de Luc Quoniam, da Université du Sud Toulon Var (França), proporciona a análise
sobre o processo de avaliação da qualidade dos programas de formação pós-graduada
efetuado pela CAPES através da Plataforma Sucupira. O estudo que foi efetuado com ajuda da
ferramenta computacional Scripsucupira, usou a informação académica dos investigadores
vinculados a um programa de pós-graduação Stricto sensu em Direito que revelou ser uma
ferramenta importante não só para a gestão do Programa como para as linhas de investigação
que o integram.
Governança digital é o tema do quarto artigo publicado neste número da Prisma.Com, da
autoria de Letícia Brandi e Armando Malheiro da Silva. O trabalho resulta de um projeto de
pós-doutoramento da primeira autora sobre a “Governança Digital: estudo comparado em
municípios brasileiros e portugueses” e dá origem a um diagnóstico e algumas recomendações
de implementação de políticas públicas para melhorar a situação nesse domínio.
Os artigos selecionados do CONTECSI abordam temáticas variadas, e muito relevantes na área
da CI. O primeiro texto, da autoria de Isabele Garcia e Maria Irene Sá, estuda o uso do
aplicativo Instagram por algumas bibliotecas de referência. O segundo texto selecionado, dos
autores Renato Sobral e Cibele Marques dos Santos, analisa a implementação do software
DSpace como solução técnica para os repositórios institucionais de informação científica. Por
último, o artigo de Mírian Lima e Afonso Lima apresenta uma análise do comportamento e da
competência informacional dos discentes de um Programa de Pós-Graduação em
Administração de Empresas.
Estou certa que este número vai suscitar o interesse de todos que fizerem uma leitura atenta
dos textos aqui publicados.
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