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A Revista Analisando em Ciência da Informação (RACIn) publica o seu 3o volume 
consecutivo em meio a muito esforço em função de sua recente existência. O tema 
desse número é "Tecnologia & Trabalho em Ciência da Informação", possuindo 6 
(seis) interessantes artigos de pesquisadores vinculados às seguintes instituições: 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), Universidade Federal de 
Sergipe (UFS) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 
 
Nesse número, o debate acadêmico relaciona dois temas de articulação com a Ciência 
da Informação (CI): tecnologia e trabalho, envolvendo as áreas da Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciências Sociais, Comunicação e Museologia. 
 

"Tecnologia da informação e indicação geográfica no comércio da Cajuína", escrito 
por Janaína Cardoso de Mello, é o nosso primeiro artigo que objetivou analisar o 
papel da CI nos procedimentos de registro de Indicação Geográfica (IG) e patentes 
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O ponto de partida de sua 
pesquisa são os produtores da Cajuína do Piauí, apresentando o histórico e os 
estudos sobre o processo de confecção desse produto natural e os procedimentos 
quanto aos pedidos de patente de invenção. 
 
O segundo artigo, escrito por Tatiane Rodrigues do Nascimento, Kátia Viana Caval-
cante e Felipe Vlaxio, analisa a relação entre a "Certificação digital e Arquivologia". 
Os autores analisam as políticas de segurança, autenticação, privacidade, autoriza-
ção, criptografia e integridade dos dados em meio à virtualidade, fenômeno recente e 
que permeia o mundo atual. Percebendo a necessidade de atualizar a Arquivologia 
nesse debate, Tatiane, Kátia e Felipe discutem a legalidade da autenticidade dos do-
cumentos arquivísticos. Esse estudo objetivou analisar o mercado de certificado digi-
tal na cidade de Manaus. Os dados da pesquisa conduziram a seguinte constatação: o 
setor financeiro das instituições foram os primeiros a utilizar o mecanismo da certifi-
cação digital em seus arquivos. Concluíram que o uso do certificado digital para a 
Arquivologia agrega valor tanto para a gestão documental como para a preservação 
dos documentos permanentes. 
 
Guilhermina de Melo Terra e Tainá Rebelo Vasconcelos, autoras do artigo "Vocabu-
lário controlado em repositórios de Instituições de Ensino Superior brasileiro: estudo 
comparativo", avaliam dois repositórios institucionais brasileiros dos pontos de vista 
da representação e da recuperação das informações armazenadas. Mostram o quanto 
é fundamental o controle de vocabulário nos repositórios online para o seu melhor 
uso.  
 
Abordando a prática dos bibliotecários das escolas públicas de Manaus-AM, Aquiles 
Santos Pinheiro e Fiama Oliveira Caldas percebem a importância e a contribuição 
desse profissional no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na pesquisa rea-
lizada, foi produzido o artigo "Pesquisa escolar: a prática dos bibliotecários nas esco-
las públicas municipais de Manaus-AM". Obtiveram os dados por meio de questioná-
rios aplicados aos alunos de escolas públicas que confirmam o relevante papel desse 
profissional no sentido de despertar o interesse dos estudantes para o mundo da lei-
tura e da escrita. 
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Greceane do Nascimento dos Santos, Célia Regina Simonetti Barbalho e Rosinilda 
Damasceno dos Santos Filha discutem o "Mercado de trabalho para arquivista: um 
estudo da demanda no setor público em Manaus". Visam contribuir para a área da 
Arquivologia por meio de estudo das necessidades e da capacidade produtiva do se-
tor público na esfera estadual, quanto à contratação de mão de obra qualificada para 
gerenciar os setores de arquivo na cidade de Manaus. Dos dados obtidos, constata-
ram que as instituições precisam de profissionais especializados para atuarem nos 
arquivos das instituições. 
 
O sexto e último artigo desse número tem como título: "Perfil dos acadêmicos do 
curso de Arquivologia da Universidade Federal do Amazonas". Wanderson Monteiro 
da Silva, Amanda de Queiroz Bessa e Marcieli Brondani de Souza delinearam o perfil 
dos graduandos de Arquivologia da UFAM. Por meio de questionários, percebem que 
esses estudantes preferem aprofundar seus estudos em tecnologias aplicadas aos 
arquivos e em práticas de conservação e de restauro de documentos. Constataram, 
ainda, que os alunos buscam ingressar no mercado de trabalho como servidores 
públicos. Os discentes apontaram necessárias melhorias para o curso, em especial, 
sua matriz curricular, indicada como insatisfatória. 
 
Mais uma vez, o Editorial da Revista Analisando em Ciência da Informação (RACIn) 
deseja a todos uma proveitosa leitura!  
 


