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Este fascículo tem um significado especial, pois representa a retomada da Revista
Informação & Universidade lançada na gestão 2008-2010. Aproveitamos a realização do I
Fórum das Bibliotecas Universitárias, realizado pela Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias, no âmbito do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação,
que aconteceu de 1 a 4 de outubro de 2019, na cidade de Vitória-ES, cujo tema foi
“Comunicação Científica no contexto da Ciência Aberta”, para reunirmos trabalhos
apresentados durante o Fórum para compor este fascículo da RevIU.
A Biblioteca Universitária, ao longo do tempo, sempre buscou se inserir, mesmo no
período anterior ao surgimento da internet e da transformação das coleções impressas em
coleções digitais. Mediante um esforço permanente de acompanhar os desafios impostos
pelos avanços tecnológicos e mudanças no cenário da pesquisa científica, vem buscando
estar alinhada e atender a visão e missão da universidade.
No presente, a Biblioteca Universitária se depara com o desafio apresentado pela
Ciência Aberta, um novo modus operandi da comunicação científica, que surge a partir da
forma como as novas tecnologias impactam e mudam o futuro da ciência, a partir do
processo de pesquisa mais colaborativo, aberto, transparente, eficiente e efetivo. Este
panorama oferece oportunidades para a Biblioteca Universitária de trabalhar, cada vez
mais, em colaboração e interação, apoiada na sua longa experiência com a informação e o
conhecimento, durante todos seus ciclos de vida, desde a descoberta, o uso, a criação e o
compartilhamento de informação.
A RevIU pretende continuar a ser o espaço para apresentar e discutir os temas que
permeiam e impactam as Bibliotecas Universitárias, a informação, as questões sociais,
políticas, econômicas e tecnológicas que impactam no atendimento de sua missão.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
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