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EDITORIAL 
 

TRANSFORMAÇÕES E MUDANÇAS EM ENCONTROS BIBLI 
 

 
O ano de 2008, certamente, está entre aqueles em que Encontros Bibli sofreu 

uma grande transformação, e a presente edição é uma síntese disso.  
Em primeiro lugar, tivemos a implantação de uma nova forma de gestão 

editorial, com a adoção do SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas). Esse 
Sistema se trata de recurso no âmbito do processo de edição em Arquivos Abertos, com 
distribuição no Brasil pelo IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia). Em segundo lugar, com a edição 26 consolida-se o processo de completa 
migração dos procedimentos operacionais, isto é, todos os originais a serem recebidos 
para a edição 27 (do primeiro semestre de 2009) o serão somente pelo SEER.  

Para que o processo de migração ocorresse de forma a não alterar o fluxo de 
relacionamento com o autor, em 2008 ainda conviveram os dois modos de recepção dos 
textos enviados pelos colaboradores autorais de Encontros Bibli. Para se ter uma idéia 
do que foi realizado faz-se uma breve estatística do que ocorreu. Para esta edição, que 
ora chega aos leitores, foram recebidos 34 originais, dos quais 20 pelo sistema anterior, 
adotado pela revista e 14 pelo SEER. Daqueles 20, foram recebidos 4 em dezembro de 
2007 e 16, de janeiro a junho de 2008. Os 14 recebidos por meio do SEER foram 
encaminhados em maio, 3 originais e junho 11 originais.  

Esse quadro estatístico sintético, tem apenas o sentido de mostrar o montante de 
textos que foi recebido para esta edição, o que exigiu o envolvimento de 46 avaliadores, 
dentre o quais o maior número na condição de colaboradores ad hoc. Tal 
relacionamento: autor X editor X avaliador, demarca claramente o envolvimento da 
comunidade de Ciência da Informação e Biblioteconomia, sustentando um processo 
virtuoso de interação e de dinâmica de trabalho, que somente o senso de voluntarismo, 
necessário ao desenvolvimento de um campo científico, permite acontecer.  

Seguramente, pode-se afirmar que muitas das pessoas envolvidas neste processo 
editorial têm uma grande expectativa sobre a produção de qualidade nessa participação. 
E essa qualidade é mutuamente dependente da relação entre quem produz o texto e o 
transforma em uma proposta de artigo, ensaio ou resenha e quem o avalia, tendo em 
conta a pertinência temática do mesmo com o projeto da revista e de sua percepção   
quanto ao cumprimento de requisitos argumentativos e científicos. 

Para além desses aspectos estruturais e processuais do trabalho em Encontros 
Bibli, também está em transição a mudança da Coordenação da Comissão Editorial e, 
portanto, de Editor da revista e, assim, todo o trabalho de condução à edição 27, que 
será a primeira de 2009, já correrá pelas mãos da Professora Lígia Arruda Café, hoje 
componente da Comissão Editorial da revista. Outra mudança que será implementada 
vem com a criação de uma Editoria para a gestão local das Edições Especiais 
Temáticas.  

Acerca da Edição 26, a que agora vos chega, está composta por 16 (dezesseis) 
artigos, que tratam de diferentes facetas da Ciência da Informação e da 
Biblioteconomia. Esses textos foram agrupados por aproximação temática. Os cinco 
primeiros textos tratam mais significativamente de aspectos conceituais e práticos da 
Ciência da Informação, como campo de conhecimento; os oito seguintes (do 6 a 13) 
abordam questões mais dirigidas à adoção de diferentes recursos tecnológicos e seus 
impactos em ambientes ou plataformas de trabalho que envolvem inclusão digital, 
arquitetura da informação, educação a distância e gestão de acervos bibliotecários; os  
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três textos finais (do 14 ao 16) tratam de tópicos relativos à avaliação arquivística e a 
questões sociais da biblioteconomia no âmbito geo-político-econômico brasileiro.  

Também esta edição traz dois dossiês: o primeiro está composto pela produção 
desdobrada em torno do II Simpósio Brasileiro de Comunicação Científica, realizado 
entre os dias 05 e 06 de maio deste ano de 2008, no Auditório da Reitoria da UFSC 
(Universidade Federal de Santa Catarina). Nessa oportunidade, foi feito o lançamento 
do Portal Periódicos UFSC [http://www.periodicos.ufsc.br/], uma estrutura de apoio, 
promoção e efetivação editorial, com o uso do SEER, dos mais de quarenta periódicos 
científicos atualmente editados nesta Instituição. O segundo dossiê está constituído pela 
produção apresentada e debatida no I Seminário de Arquivologia, que ocorreu em 
Florianópolis, no dia 22 de setembro de 2008, no Auditório do Centro de Convivência 
da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Nessa oportunidade, foi 
apresentado para a comunidade a primeira versão do Projeto Político-Pedagógico do 
Curso de Arquivologia, a ser implantado na Instituição em 2010. 

É relevante ressaltar que o esforço em torno da criação do Portal Periódicos 
UFSC foi uma iniciativa da Comissão Editorial da revista Encontros Bibli, que é o 
periódico piloto de experimentos do Portal. Executivamente, esse empreendimento 
dependeu de forma significativa do envolvimento e da liderança das Professoras 
Rosângela Schwarz Rodrigues e Ursula Blattmann e, em momento anterior, da presença 
proficiente da Professora Gleisy Fachin, atualmente concentrada  em seus estudos de 
doutoramento.  

Assim, com a colaboração de pesquisadores da Comunicação Científica no país 
e com a presença de gestores de políticas públicas da área de Informação, Ciência e 
Tecnologia, bem como de gestores de periódicos científicos e de portais de editoração 
desses periódicos, o Simpósio trouxe uma contribuição relevante. Esta contribuição 
pode ser extraída dos textos e das imagens que constituem o dossiê aqui 
disponibilizado. 

Dessa maneira, esta 26ª edição de Encontros Bibli assinala um momento muito 
significativo de um esforço que, ao longo dos 13 últimos anos vem se aperfeiçoando e, 
certamente, aberto a todos os aperfeiçoamentos que o futuro vier a produzir. 

De minha parte, desejo que as mudanças e transformações em Encontros Bibli 
sejam a conseqüência natural da participação de uma atenta comunidade de estudiosos 
em Ciência da Informação e Biblioteconomia, em torno do mundo atual.  

 
 
Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, setembro de 2008. 
 
Francisco das Chagas de Souza 
Editor 

 
 
 


