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No afã de regularização da periodicidade tudo fizemos para que os leitores da
Revista Prisma.com tenham a possibilidade de fruir do último número relativo a
2012, contendo, como habitualmente, a secção relativa a comunicações e palestras
inseridas no 9º CONTECSI, realizado na Faculdade de Economia e Administração da
USP, São Paulo, Brasil, em 30 e 31 de maio e 1 de junho de 2012. No entanto, são
escassos os artigos submetidos e avaliados que foi possível inserir, aqui, na medida
em que ainda sofremos as consequências do atraso ocorrido.
No corpo principal deste nº 19 temos, pois, dois artigos que versam temáticas assaz
diferentes, mas naturalmente situados dentro do espectro temático do campo das
Ciências da Informação e Comunicação a que este periódico se assume claramente
vinculado.
O artigo Infografia digital: Expresso e Público a que distância ficam do New York
Times, de Sara Maria Pinto Rodrigues, é um estudo de viés comparativo sobre
infografia multimédia e visa mostrar se houve uma evolução relativamente ao
formato em papel, graças a um efetivo impacto no processo infográfico das novas
tecnologias da informação e comunicação.
O segundo artigo é da autoria de Pedro Almeida, Jorge Ferraz de Abreu e Núria
Monteiro sobre a televisão interativa enquanto meio de interação social
desenvolvida entre a população senior através do projeto iNeighbour TV. Trata-se
precisamente de um sistema de televisão interativa baseado em várias
funcionalidades, mas duas das quais são tratadas no artigo: a comunidade e o lazer,
cujas vectores centrais foram orientados ao alargamento das redes de sociabilidade
e de apoio, e o incentivo à participação em atividades exteriores ao espaço
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residencial. Para este desiderato a televisão revela o artefato central de mediação
tecnológica, uma vez que é bem conhecido e dominado pelo grupo etário alvo.
Na seção Contecsi surgem, em primeiro lugar, artigos que decorrem de palestras
proferidas a convite da Organização do Congresso para a Sessão Plenária em Ciência
da Informação, cuja temática específica versou a mediação pós-custodial e as novas
formas de busca de informação e de satisfação das necessidades informacionais.
Claramente neste sentido se inscreve o texto de Pertti Vakkari intitulado Evaluating
interactive information retrieval systems, centrado no processo de avaliação dos
sistemas digitais de mediação e busca de informação. Mais amplo e de cariz mais
marcadamente tecnológico é o artigo de Marcello Peixoto Bax, A evolução da Web
rumo à Web semântica, permeado por questões fortes (Como referir-se a coisas fora
da web? Que natureza de recurso uma URI denotaria nesse caso? Seria a URI a
identidade da coisa no universo do discurso, ou um arquivo descritivo dessa coisa?
Como determinar a identidade daquilo que é designado por uma URI?) a que o autor
tenta desenhar uma resposta exploratória bastante pertinente e interessante.
Seguem-se, por último, três comunicações que foram apresentadas no mesmo
evento,

na

sessão

temática

ICT

(Information

and

Communication

Technologies/Tecnologias da Informação e Comunicação) e selecionadas depois,
entre outras expostas nessa sessão, que engloba, habitualmente, trabalhos
conotados com a Ciência da Informação, para serem premiadas como artigos desta
revista. E o primeiro escolhido tem precisamente a ver com um estudo
cienciométrico sobre o que tem sido produzido e publicado em vários periódicos
acerca do tema da usabilidade na perspectiva da Ciência da Informação. Referimonos a Usabilidade na Ciência da Informação: uma análise da produção científica, por
Ricardo Maurício Gonçalves dos Santos e Luciana Ferreira da Costa.

Os dois

restantes versam outro tipo de questões: a interoperabilidade no uso de sistemas
integrados de busca e coleta de metadados através dos protocolos OAI-PMH e SRU e
a reformulação conceitual e metodológica em torno da problemática da qualidade
de informação. Willian Valmorbida, Alexandre Sturmer Wolf e Ana Paula Lisboa
Monteiro subscrevem o artigo Sistema integrado de busca e coleta de metadados
utilizando os protocolos de interoperabilidade OAI-PMH e SRU: uma proposta para
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um portal centralizador de conteúdo académico e científico, e Regina da Silva
Ornellas e Hiroo Takaoka são os autores de Qualidade da informação: divergências
no entendimento e propostas de novas construções conceituais.
Esperamos que com este número a confiança dos leitores habituais e a
atração de novos pesquisadores interessados nos temas que preenchem as páginas
da Revista Prisma.com sejam um ganho efetivo e um estímulo reforçado para que
continuemos a trabalhar para um produto cada vez melhor.
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