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EDITORIAL

Neste último número do volume 22 da Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina do ano
de 2019, nós trazemos até você leitor diversos textos para serem lidos e discutidos por
estudantes, profissionais e pesquisadores da área da Ciência da Informação e suas subáreas
(Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia). Todavia, gostaríamos de informar que nossa
Revista irá atualizar sua Política de Publicação, com um alerta sobre os cuidados com as normas
estabelecidas para a elaboração de trabalhos científicos e de normalização, além de cuidados
éticos com a escrita de textos com atenção para as normas de citação. Lembramos a todos vocês
que, dentre nossa Competência em Informação (CoInfo), é preciso sim reconhecer e desenvolver
nossa Dimensão Técnica para o trabalho com a seleção, a organização e disseminação da
informação nas práticas profissionais e de pesquisadores. Todavia, a Dimensão Ética deve ser
analisada, refletida e destacada em nosso meio. Com observância a esses aspectos é que
chamamos a atenção para os cuidados com as pesquisas desenvolvidas pelos profissionais da
informação, tendo em vista que citação sem os devidos registros de autoria é uma falha ética.
Se você realiza trabalho de tradução, precisa cuidar para que o nome da autoria continue
preservada e seu nome seja colocado como tradutor(a). Quando do uso de ideias de outros
autores é necessário citar a fonte originária, do contrário, tudo isso é considerado plágio e fere
os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais. Para que todos nós possamos produzir
ciência e viver de acordo com as regras estabelecidas para o bom convívio social, a Dimensão
Política da CoInfo nos lembra de como podemos contribuir para com o meio profissional, com o
meio acadêmico, com o meio social e com o meio da ciência e pesquisa. É preciso estar atento
a todos os procedimentos profissionais e agir para a melhor prática sempre!
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