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A articulação de saberes no ambiente acadêmico requer a organização, o 

tratamento técnico e a disseminação da informação entre os pares. No âmbito da 
administração de um periódico científico - no caso a Encontros Bibli -, os fluxos podem 
ser observados na organização, nos processos, nas rotinas de suas atividades e tarefas. 
Uma revista é um serviço para a comunidade e requer pessoas comprometidas com os 
princípios, metas e objetivos estabelecidos pela comissão editorial. Nessa edição 
apresentamos o volume 14, número 28 com 8 (oito) artigos.   

Ao assumirmos a editoria da Encontros Bibli, realizamos um momento de 
análise e reflexão sobre o que somos e aonde queremos chegar. Na função de editor, o 
olhar recaiu no planejamento estratégico do Departamento de Ciência da Informação da 
UFSC e a visibilidade nacional e internacional da revista. O nosso departamento é 
relativamente pequeno, se comparado com os demais dentro da UFSC ou aqueles que 
ofertam programas de pós-graduação na área de Ciência da Informação no Brasil. As 
ações estão centradas no ensino, na pesquisa, extensão e na administração no âmbito do 
ensino superior. Como prioridades, destacamos dar continuidade ao Curso de 
Graduação em Biblioteconomia e ao Programa de Pós-graduação em Ciência da 
Informação; iniciar o Curso de Graduação em Arquivologia (com previsão para março 
de 2010); concluir os cursos de Especialização - Gestão de Bibliotecas Escolares na 
Educação à Distância (ofertada com parceria pela Universidade Aberta do Brasil) e 
Gestão de Arquivos Públicos e Empresariais; e expandir a revista Encontros Bibli.  

A busca pela visibilidade nacional e internacional possibilitou a submissão de 
um fluxo maior de artigos e, paralelamente, a análise da “Proposta da área de ciências 
sociais aplicadas I para a construção do Qualis de periódicos: triênio 2007-09 – e metas 
para triênio 2010-12”, formulada pela CAPES – Qualis 
(http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/paginaInicial/qualisNacionais.htm) nos 
impulsiona para novos direcionamentos. Nossa meta é continuar com esmero a edição 
da Encontros Bibli, respaldados na qualidade da informação e sua periodicidade.  Meta 
que depende do esforço coletivo de muitos envolvidos. Aproveitamos esse momento 
para agradecer a todos os autores, avaliadores, editores, bolsistas, leitores e demais 
colaboradores no processo de editoração. 

Na administração do processo de editoração usamos o Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas – SEER – (Open Journal Systems - OJS).  Observam-se, ainda, 
certa dificuldade no uso dessa tecnologia, seja na submissão de artigos pelos autores - 
principalmente no preenchimento dos metadados; no processo de avaliação pelos 
avaliadores e até mesmo pelos bolsistas (integrantes da equipe com alta rotatividade). 
Portanto, a cultura organizacional implica em aprender os recursos da ferramenta e 
dirimir as dúvidas, seja de leitores, autores, avaliadores e demais envolvidos no 
processo de editoração e publicação utilizando essa plataforma.   

Alterações na política de recepção dos originais se fazem necessárias devido ao 
encaminhamento de artigos por vezes discordante do escopo da revista, da forma e 
estrutura do documento, conforme recomenda a norma brasileira NBR 6022/2003 para 
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artigo em publicação periódica científica, a qual utiliza paralelamente as normas NBR 
6023/2002 – para elaboração das Referências, a NBR 6024/2003 - destinada à 
numeração progressiva das seções de um documento escrito, a NBR 6028/1990 - que 
orienta o resumo, e a NBR10520 - para efetuar as citações em documentos.  

Passamos a adotar, a partir desse número, a licença do Creative Commons 
atribuição 3.0 unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pt), Aproved 
for Free Cultural Works devido às recomendações do Directory of Open Access 
Journals – DOAJ (http://www.doaj.org/ ). O ícone estará presente nas páginas da revista 
e na primeira página de cada artigo com a identificação da licença: 

 

 
 
As pequenas ações e os movimentos são importantes no cotidiano com o intuito 

de esclarecer aos envolvidos no processo de editoração científica o cuidado para o 
fazer-saber-pensar acadêmico, profissional e pessoal.  

A presente edição teve como parceiras de editoria as colegas de jornadas: as 
professoras Rosângela Schwarz Rodrigues ( rosangela@cin.ufsc.br ) e Araci Isaltina 
Andrade Hillesheim ( araci@cin.ufsc.br ). Desejamos uma boa leitura e aguardamos sua 
colaboração para uma próxima jornada.  

 
Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, outubro de 2009. 
 
Ursula Blattmann 
Editora  

 
 
 
 


