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EDITORIAL 
 
O ano de 2003 tem um traço especial para aqueles que, a partir da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), se empenham em contribuir com o progresso da Biblioteconomia e 
Ciência da Informação no Brasil. 
 
Neste ano, o Curso de Biblioteconomia (BBD) da UFSC está chegando aos seus trinta (30) 
anos de criação e funcionamento. Não é muito tempo! Mas é um tempo que tem sido 
carregado de profundas mudanças e inquietações. Ao longo destas 3 décadas muitos 
acontecimentos no mundo e no Brasil têm contribuído para a permanente transformação do 
BBD. No momento, o Curso está composto por uma segunda geração de docentes. Do 
primeiro grupo, há pouquíssimas/os colegas. Contudo, o principal Departamento do Curso – o 
Departamento de Ciência da Informação (CIN) – tem, atualmente, mais da metade de seu 
quadro docente formado de Doutores. Isso dá um outro élan para o BBD, que desde o ano de 
1984 deixou de ser um curso em horário diurno para transformar-se em curso de horário 
noturno e, assim, pode oferecer mais oportunidades para a população brasileira interessada em 
fazer seu ingresso no ensino superior.  
 
Ao correr destes trinta anos outras coisas aconteceram: o envolvimento dos professores do 
CIN e BBD com a oferta de mais de 10 Cursos de pós-graduação lato sensu; a participação de 
vários desses professores em atividades de pós-graduação stricto sensu; a realização de 
eventos, consultorias, pesquisas e o esforço pela instalação de um programa de pós-graduação 
stricto sensu em Ciência da Informação. Eis que em dezembro de 2002 a CAPES deu o seu 
aval para que a UFSC, através da iniciativa e liderança do Departamento de Ciência da 
Informação, possa dar início ao Mestrado em Ciência da Informação que, como programa de 
pós-graduação na área, será o primeiro na Região Sul do Brasil e do Cone Sul da América do 
Sul. 
 
Em face disso, esta revista eletrônica do Departamento de Ciência da Informação da UFSC, 
que já está em seu oitavo ano, por sua Comissão Editorial, compartilhada com a presença de 
colegas do Brasil e exterior, manifesta sua alegria por esta conquista e exulta pela 
coincidência neste ano das Comemorações dos trinta anos do Curso de Biblioteconomia da 
UFSC e o início do Mestrado em Ciência da Informação desta instituição.  
 
Nesta edição do primeiro semestre do ano de 2003, Encontros Bibli tem a satisfação de trazer 
quatro artigos, dois oriundos da produção de pesquisadores da Escola de Ciência da 
Informação da Universidade Federal de Minas Gerais e dois oriundos da produção de 
pesquisa realizada por pesquisadores do Departamento de Ciência da Informação da UFSC.  
Aos leitores desejamos que estas contribuições ensejem questões que contribuam com a 
produção de reflexões e interrogações geradoras de novas investigações as quais naturalmente 
virão a contribuir para o progresso do conhecimento nacional em Ciência da Informação. 
 
Um grande abraço a todos e a todas! 
 
Prof. Francisco das Chagas de Souza 
Editor 
Departamento de Ciência da Informação 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Brasil 
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