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Com o nº 38 da revista Prisma.Com, encerra-se mais um ano de publicação deste periódico científico
que, para além dos dois números regulares, contou com um número especial dedicado ao tema
“Comunicação Científica”.
Dos vários textos submetidos à avaliação da Comissão Científica, foram selecionados cinco artigos,
sendo o primeiro um estudo que revela uma abordagem transdisciplinar sobre o fenómeno da gestão
da informação, da inovação e dos modelos de governança centrados em alianças estratégicas e redes
organizacionais. Trata-se do artigo de dois autores Francisco Severo de Almeida e Armando Malheiro
da Silva com o título: Um Modelo Conceitual de Gestão da Informação em Rede de Cooperação de
Consórcio Público Intermunicipal: Ferramentas de conformidade estatística e validação.
Em segundo lugar, o artigo de Wesley Silva, Zaidan, Alvarenga e Câmara analisa o alinhamento
estratégico entre as tecnologias da informação e os objetivos dos negócios num estudo exploratório
com o título “Modelo de arquitetura corporativa no contexto da indústria 4.0”.
Num outro sentido, o artigo dos dois autores do Instituto Federal de São Paulo, Vanderley Slva Filho e
Letícia Brandi, promove a reflexão sobre o a plataforma PROUNI que apoia o Programa Universidade
para Todos, e propõem a associação de um software que possibilita a análise e visualização dos dados
dos beneficiários das bolsas de estudo concedidas. O estudo em causa abarca os anos 2005 a 2016.
Numa linha semelhante, o artigo de Cesso, Ferraz, Quoniam e Ramão, “Mensuração da produção
académica de um programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Reabilitação” faz o estudo
da ferramenta informática Scriptsucupira que extrai os dados da plataforma Lattes permitindo
analisar, avaliar e visualizar os dados referentes à produção académica.
Para finalizar a secção “artigos”, um texto de vários autores da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (Brasil) sobre a “Inclusão Digital como ferramenta ao envelhecimento ativo: um relato de
experiência” que vai certamente captar a atenção de todos.

PRISMA.COM (38) 2019, p. 1-2

DOI: https://doi.org/10.21747/16463153/35ed

1

PRISMA.COM n.º 38

ISSN: 1646 - 3153

Como acontece habitualmente no último número do ano da revista, a Prisma.Com inclui um conjunto
de textos selecionados a partir das comunicações apresentadas ao International Conference on
Information Systems & Technology Management – CONTECSI.
Da seleção criteriosa feita por um júri composto por académicos participantes na conferência, fazem
parte da secção “Contecsi” 3 textos de grande interesse para a área de CI.
O primeiro é de Letícia Molina e Juliana Santos e versa sobre a “Curadoria Digital: novos suportes
documentais e a preservação da memória”. Também sobre a informação e a memória, numa vertente
mais pragmática de gestão, o trabalho de Rebeca Boghossian, Gilberto Perez, Ana Maria Cesar, Erica
Barbosa com o título “A Memória organizacional e os sistemas de informação suportando a tomada
de decisão”.
O terceiro texto selecionado é da autoria de Francisco Paletta que explana sobre a “Gestão da
informação e conhecimento na Era Digital: Competência informacional e mapas conceituais” e encerra
mais um número da revista Prisma.Com que merece toda a atenção dos seus leitores.
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