
 
Editorial 
 
Sob o título "Tecnologia em Ciência da Informação", a Revista Analisando em Ciência 
da Informação (RACIn) lança o seu segundo número referente ao sexto volume. 
Somaram artigos resultantes de pesquisa oriundas das seguintes instituições: 
Arquivo Nacional, Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
 
Abrimos os trabalhos com o artigo "recuperação da informação no banco de dados do 
arquivo judicial do fórum cível de João Pessoa", de autoria de Bárbara Carvalho 
Diniz e Danilo de Sousa Ferreira. Relevante estudo, pois se volta para avaliar o 
sistema de recuperação da informação envolvendo o Sistema de Comarcas 
Integradas do Tribunal de Justiça da Paraíba (SISCOM), vinculado ao maior arquivo 
judicial da esfera estadual paraibana. Nesse estudo, o âmago envolveu o atendimento 
das demandas dos usuários. Para tal, foi imprescindível o uso da observação e da 
aplicação de questionários numa amostra de nove participantes entre estágios, ex-
estagiários, ou funcionário do arquivo judicial. Ao final da pesquisa, atentaram para 
o fato da necessária inclusão de mais opções a exemplo da combinação entre os 
campos de busca, a fim de melhorar tanto a precisão quanto a revocação do sistema. 
Tais sugestões, a partir dos dados coletados, permitiram apresentar elementos para a 
otimização do SISCOM. 
 
Thiago de Oliveira Vieira foi o autor do artigo "as instituições arquivísticas na 
internet: uma análise webométrica a partir dos arquivos nacionais da ibero-américa 
na World Wide Web". Sua análise reforça o papel do arquivo na atualidade, que 
extrapola o ambiente impresso. Por isso, sua investigação, baseada na webometría, 
categoriza, a partir dos sites, aspectos no tocante ao acesso, aos conteúdos, aos 
recursos audiovisuais, aos instrumentos de pesquisa e aos representantes digitais 
acerca de acervos custodiados no âmbito dos arquivos nacionais e ibero-americanos. 
Constatou que embora se perceba a presença considerável de instituições 
arquivísticas nos espaços virtuais, faz-se necessário atender as demandas para um 
outro perfil de usuários.  
 
Com base na teoria da classificação e no método datiloscópico de Vucetich, Uthant 
Saturnino Silva atenta para os processos de armazenamento e de disponibilização 
das informações referentes aos vestígios e à identificação de impressões digitais 
coletados em locais onde ocorreram crimes. É nesse contexto que o artigo "arquivo 
criminal e o sistema de classificação Vucetich representação e identificação por 
impressão digital" foi elaborado.  
 
Já o artigo "registros da atuação de Claude Henri Gorceix na escola de Minas de Ouro 
Preto: a formação de um patrimônio de ciência e tecnologia" foi objeto de estudo de 
Carlos Augusto Ribeiro Jotta. Além de descrever a biografia de Claude Henri Gorceix, 
identifica a constituição dos objetos utilizados no ensino da ciência e o seu posterior 
reconhecimento enquanto bem cultural, disponíveis no Museu de Ciência e Técnica 
da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  
 
Mais uma vez, o Editorial da Revista Analisando em Ciência da Informação (RACIn) 
deseja a todos uma proveitosa leitura! 
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