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Editorial 

 

Nasce em 2019 um novo periódico científico brasileiro, editado pelo 
Centro Acadêmico Adelpha Figueiredo (CAAF) da Faculdade de 

Biblioteconomia da PUC Campinas, desenvolvido pela força de vontades 
dos alunos em divulgar conteúdos científicos de alunos de graduação para 
alunos de graduação, pois acreditamos no potencial de crescimento 

acadêmico dos graduandos, desta forma iremos nós desenvolver 
justamente com estes estudantes adquirindo cada vez mais importância 
em nossa área de atuação. 

Temos como um de nossos pilares a acessibilidade e a diversidade, 
com uma visão voltada ao acesso informacional da pessoa com 
deficiência, auxiliado pelas pedagogas em educação especial Paula 

Michelle Pereira de Souza e Raquel Silva Soares membros do nosso 
concelho editorial, com uma perspectiva voltada não para o 
assistencialismo, mas para o desenvolvimento autônomo, contribuindo 

para o protagonismo do indivíduo.  
A diversidade é outro ponto inerente a nossa formação, de modo 

que em nossa primeira publicação temos a travesti Melissa Silva, 

publicando um artigo sobre bibliotecas comunitárias com seu nome social. 
Assim produzindo uma revista voltada para a sociedade e a formação do 
sujeito, preenchendo lacunas existentes, através da inclusão das minorias 

e contribuindo para o acesso, disseminação e produção de informação 
científica a pessoas antes excluídas ou consideradas irrelevantes por 
muitas revistas. 

Outro segmento importante de destacar é nosso posicionamento on-
line, com o acesso e o consumo cada vez mais rápido, dinâmico é não 
linear, atuamos em uma plataforma que facilita o dinamismo e a 

integração com as mídias sociais e estamos presentes no instagram e 
twitter.    

Assim nossa revista que atua na área de ciência da informação 

nasce diferente, nos tornando relevantes em todo território nacional, por 
possuir estes fundamentos essenciais para a formação de uma sociedade 
mais igualitária e auxiliando na formação cientifica de qualidade 

facilitando o acesso e a produção de conhecimento. 
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