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EDITORIAL
O que significa uma premiação? Trata-se de um termo que carrega uma
representação que remete à ideia de reconhecimento, distinção ou
destaque de algo em comparação a outro elemento de mesma natureza.
Na educação essa é uma prática comum, e que movimenta toda a
comunidade de discentes, orientadores e escolas/institutos/faculdades,
no sentido de mostrar o que têm pesquisado e produzido em termos de
conhecimento científico.
A Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação
(ABECIN) tem como tradição desde 2002 realizar o Prêmio de TCC, em
que reconhece os melhores trabalhos de conclusão de curso das
instituições associadas, seja de estudantes dos cursos de Arquivologia,
Biblioteconomia, Museologia, Ciência da Informação e Gestão da
Informação.
No ano de 2021, fizemos um esforço conjunto na Editora ABECIN e na
REBECIN para dar visibilidade aos trabalhos premiados pela ABECIN ao
longo desses últimos anos. Isso exigiu um trabalho de nós da diretoria no
sentido do convite aos autores, da organização e envio das orientações
e a posterior edição de todos os trabalhos submetidos à REBECIN.
Agora, com satisfação, apresentamos o resultado desse trabalho. Essa
edição especial da REBECIN, em seu 8º ano de publicação, traz um
conjunto de 35 trabalhos que contemplam os premiados que aceitaram o
convite para publicar os resumos expandidos e que tratam de temas
diversos da Ciência da Informação.
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No ano em que completa 20 anos, a ABECIN se renova e se fortalece,
pois vem contribuindo nesse período para fomentar a discussão sobre a
educação na Ciência da Informação e em todas as suas áreas. Isso se
dá devido à contribuição de todas as gestões que já passaram pela
Diretoria da Associação, mas também, e principalmente, pelo
engajamento da sua base representada pelos docentes e discentes.
Esses atores que, independentemente das ameaças à educação, às
ações que se sucedem visando diminuir o investimento público na
educação e na cultura, resistem por meio daquilo que sabem fazer de
melhor, que é produzir conhecimento, fazendo área evoluir e crescer em
seus aspectos teórico-metodológicos e práticos, mas também nas
práticas educacionais, em sua didática e nos critérios de avaliação.
Desse modo, convidamos todas, todos e todes para acessarem o volume
8, edição especial de 2021 da REBECIN, para conhecer os trabalhos de
conclusão de curso já premiados pela associação! Boa leitura.
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