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Editorial
Evandro Jair Duarte1
O presente número traz trabalho submetidos a Revista ACB: Biblioteconomia em Santa
Catarina (RACB) no quadriênio de maio a agosto do ano de 2022. Destaco a informação
mencionada no primeiro número deste ano, a qual descreve que os número de capa ficam
abertos e recebem trabalhos até a próxima publicação que será em Dezembro deste ano. Outra
informação importante é que o Template do periódico está sempre disponível em cada número
publicado. Reafirmo que a RACB tem como intuito publicar trabalhos que foram recebidos,
analisados, avaliados, ajustados e editados para estar on-line o mais rápido possível. Uma
característica deste periódico é que nós da equipe editorial recebemos trabalhos de
graduandos, graduados, especialistas, mestres, doutores e pós-doutores podendo publicar
como autores únicos ou em parceria com outros autores de níveis superiores. Mas esta não é
uma condição para submissão e publicação, a coautoria com mestres e doutores. Assim sendo,
um aluno de graduação poderá publicar sim, com ou sem a parceria com um mestre ou doutor.
De igual modo, um graduado que não seguiu seus estudos em nível superior que desejam
escrever e publicar poderão enviar seus manuscritos e terão a avaliação criteriosa de nossos
avaliadores para poder ajustar o trabalho (se for o caso) e publicarmos o texto. Para finalizar,
informo que iremos lançar um edital para a elaboração de Números Especiais nos próximos
dias. Fiquem atentos aos temas a serem aceitos para esses números específicos. Por fim,
convido-os a leitora do atual número.
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