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A revista InCID apresenta aos leitores seu segundo número do volume três. Nesse
número temos um tema que nucleia e toma conta de grande parte da revista: a arquivologia.
Dessa forma a revista InCID oferece na sua tradicional entrevista a experiência do
professor e pesquisador Terry Cook, referência na área, e que gentilmente nos deu a honra de
participar desse número.
Aproveitamos também esse número para continuar a oferecer aos leitores a tradução
de um artigo utilizado em grande parte da bibliografia dos programas de pós-graduação em
Ciência da Informação no Brasil, e, portanto condizente com o tema que se instalou nesse
número e convergente ao nosso entrevistado a InCID traduziu para nossa língua o artigo:
“Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts”, também de Terry
Cook, publicado originalmente no Journal Archival Science (Volume 1, Number 1 (2001), 324 , DOI:10.1007/BF02435636).
Anna Carla Almeida Mariz nos traz uma abordagem sobre aspectos teóricos e técnicos
que caracterizam os processos de transferência da informação difundida pelas instituições
arquivísticas públicas brasileiras na internet.
O conhecimento explícito registrado em documentos arquivísticos, a gestão
arquivística como forma de gestão do conhecimento explícito, as ferramentas tecnológicas e a
preservação do conhecimento explícito, tendo em vista a vantagem competitiva, a inovação e
a preservação do conhecimento explícito para a manutenção da cultura institucional e social
são temas abordados por Humberto Celeste Innarelli.
Ainda tratando da questão arquivística, Roberto Lopes dos Santos Junior nos apresenta
um estudo histórico identificando a evolução da Arquivologia na antiga União Soviética entre
a revolução bolchevique de 1917 até meados dos anos 1980.
Seguindo a linha arquivística proposta, o relato de experiência aborda a representação
temática em documentos arquivísticos: o caso da indexação documental realizada pelos
alunos de Arquivologia da UFPB.
Este número também se caracteriza por uma proposta de delimitação do conceito de
informação no contexto da Ciência da Informação e de sua história, por Johanna W. Smit.
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Para fechar a seção de artigos a revista InCID publica o artigo “Necessidades de
informação e satisfação do usuário: algumas considerações no âmbito dos usuários da
informação”, de Jonathas Luiz Carvalho Silva.
Publicamos também o texto de Fernanda Maria Melo Alves, da Universidad Carlos III
de Madrid, a resenha do livro “Linguagens documentárias e vocabulários semânticos para a
web: elementos conceituais”, de José Antonio Moreiro González.
Gostaria de agradecer a participação dos docentes do Curso de Ciências da Informação
e da Documentação da USP de Ribeirão Preto no desenvolvimento da revista além das
contribuições técnicas indispensáveis de Sumeire Tamiko Takahashi de Oliveira e Cintia
Braga Ferreira Pinheiro. Registre-se também o agradecimento ao Sistema Integrado de
Bibliotecas da Universidade de São Paulo pelo apoio no ano de 2012.
Por fim desejamos um ano de 2013 repleto de realizações, sucesso e muita paz.

Boa leitura a todos!

José Eduardo Santarem Segundo
Editor
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