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1 Primeiras Considerações
Após quatro anos de interrupção de publicação, a revista Iris – Informação,

Memória e Tecnologia está de volta!
A retomada das atividades editoriais e científicas foi assumida por uma
equipe de docentes vinculados ao Programa de Pós-graduação em Ciência da
Informação (PPGCI) e ao Departamento de Ciência da Informação (DCI) da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Além disso, a equipe conta com a
colaboração dos discentes de doutorado do PPGCI-UFPE e com a infraestrutura
fornecida pela equipe de bibliotecários do Sistema de Bibliotecas (SIB) da UFPE
junto ao Portal de Periódicos da instituição.
As

comissões

editorial

e

científica

foram

renovadas

e

os

papéis

desempenhados por eles estão em desenvolvimento, de forma que todos os
integrantes colaborem para a retomada, o crescimento e a consolidação da Iris. Em
suma, todos os integrantes terão funções bem definidas e trabalharão ativamente
para a condução dos trabalhos e processos editoriais, não figurando, apenas, em
uma lista de renomados professores e pesquisadores.
Outro destaque para a nova fase da Iris é a programação temática das
publicações e os deadlines de cada número, configurando-se como dossiês. Em cada
número, um integrante de cada comissão (editorial e científica) ficará responsável
pelas:
a) estabelecimento do escopo e abrangência temática;
b) definição dos prazos editoriais;
c) escolha dos referees e editores de seção;
d) acompanhamento e organização dos pareceres; e
e) encaminhamento das decisões editoriais à comissão editorial.
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2 Dossiê Temático 2014/2017
Para a condução da nova fase da revista Iris, a comissão editorial convidou a
professora Suellen Milani (Universidade Federal Fluminense – UFF) para a
organização do dossiê temático dedicado aos estudos sobre a Organização e
Representação do Conhecimento. O convite foi motivado por conta do seu
trabalho junto à comissão científica do IV Congresso Brasileiro em Organização do
Conhecimento, na condição de presidente. O referido encontro foi realizado em
setembro de 2017, nas dependências da Biblioteca Central da UFPE, sob a
coordenação geral do professor Fabio Assis Pinho, docente permanente do PPGCIUFPE e secretário do capítulo brasileiro da ISKO.
Os melhores trabalhos de cada dimensão temática do IV ISKO-Brasil,
definidos com base nas avaliações da comissão científica do evento, foram
selecionados para compor o dossiê de artigos 2014/2017 da revista Iris. As
contribuições que integram este número especial são:
a) Dimensão epistemológica:
1) Estudos Terminológicos e Aplicações da Filosofia da Linguagem, por Márcia
Ivo Braz e Nelly Medeiros Carvalho; e
2) Organização

do

Conhecimento

e

Kant:

uma

análise

do

debate

epistemológico sobre realismo e idealismo, por Leila Cristina Weiss e Marisa
Bräscher.
b) Dimensão aplicada:
1) Linked Open Data e sustentabilidade de acervos digitais de patrimônios
culturais, por Débora Marroco Ninin e Ana Carolina Simionato; e
2) Normas de Descrição Arquivística: Uma análise comparativa no âmbito do
conteúdo e contexto, por Leolibia Luana Linden, Thiago Henrique Bragato
Barros e Marisa Brascher.
c) Dimensão política e social:
1) Referências Socioculturais nos Sistemas de Organização do Conhecimento,
por Marilda Lopes Ginez de Lara e Luciana Corts Mendes; e
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2) Problemas

relacionados

a

biases em Sistemas de Organização do

Conhecimento: perspectivas para a Representação de Assunto, por Suellen
Oliveira Milani e José Augusto Chaves Guimarães.
3 Considerações Finais
O cenário que se vislumbra para os próximos anos da revista Iris é de
crescimento, renovação e dinamização das atividades editoriais e científicas, com
foco nos seguintes pontos:
a) atualização da identidade visual (website, template de submissão e de
publicação, entre outros aspectos);
b) definição dos recortes temáticos para os dossiês dos próximos números;
c) colaboração efetiva da comissão científica nos processos editoriais;
d) indexação da revista nas bases de dados específicas do campo da informação
e afins;
e) presença digital da revista nas principais redes sociais para fins de divulgação
do conhecimento publicado.
Em suma, a nova equipe editorial da revista Iris assume o compromisso de
retomar as atividades em prol do avanço qualitativo na divulgação das
contribuições científicas da comunidade da Ciência da Informação brasileira.
Registra-se também que toda a equipe editorial está disponível para dialogar com
os pares na busca do aperfeiçoamento e da renovação das atividades e dos
processos de gestão e disseminação do conhecimento.
Boa leitura a todos!
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