
Editorial

Esse ano se inicia triste, cheio de dor e pesar em nosso corações,
perdemos amigos, familiares, professores, colegas de trabalho e centenas
de pessoas, 468 mil1, este número representa um Estado em agonia,
sofrendo, contabilizando seus mortos como quem conta grãos de areia em
uma praia.

Mesmo com esse sentimento que dilacera nosso peito, tentamos
seguir, tentamos nos manter lúcidos, tentamos, tentamos e tentamos,
pois somos um povo forte, mesmo que não pareça.

Por isso, mesmo perdendo integrantes cruciais para manter a
INDICIM funcionando, estamos aqui em pé, não por capricho, mas por
que acreditamos que a revista vai além dos seus integrantes, por que dar
um espaço à publicação científica, à pessoas marginalizadas pela
sociedade e mais importante, por que pessoas são frágeis e finitas, mas
ideias são fortes e imortais.

Assim é com imensa alegria que celebramos a chegada de um novo
fascículo do nosso periódico científico “Revista INDICIUM” que é editado
pelo Centro Acadêmico Adelpha Figueiredo (CAAF) da Faculdade de
Biblioteconomia da PUC Campinas. É essencial ressaltar que seguiremos
por conta da grande força de vontade dos estudantes em adentrar o
mundo da ciência e deixar suas contribuições, mesmo que num momento
de pandemia mundial, continuaremos unidos e em busca de um amanhã
melhor para todos.

São inúmeros fatores que nos permitiram chegar até aqui, mas o
que nos ajudou a não desistir foi a nossa missão de criar um periódico
científico acessível aos estudantes de graduação, sejam estes leitores ou
autores e que possuísse além de qualidade científica a diversidade em seu
meio, nós estamos centrados na área da ciência da informação mas neste
fascículo trataremos de temas atuais como o ensino a distância, e de
temas de cunho cultural como: museus e a preservação da memória
nacional e a importância da literatura de cordel.
1 Atualizado em 03/06/2021
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Entretanto, isso não teria sido possível sem as contribuições de
muitos profissionais (já formados) que nos apoiaram e que fazem parte do
nosso conselho editorial. Dedicamos este fascículo a Paula Michelle Pereira
de Souza que foi uma pedagoga em Educação Especial e intérprete de
LIBRAS, que esteve ao nosso lado durante o nascimento deste periódico e
nos auxiliou tornando este espaço acessível a todos, e a todos aqueles
cujo as vidas foram levadas pelo COVID-19.
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