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A temática da IF-Sophia desse trimestre completa o ciclo editorial inicial que previa a chamada pública de artigos para

cada  uma  das  Linhas  de  Pesquisa  atualmente  em  vigência  no  Grupo  de  pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologia  –  IFPR

(http://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/#!about_us/cjg9).

As  Ciências  da  Informação,  enquanto  campo  interdisciplinar  que  se  preocupa  com “a  análise,  coleta,  classificação,

manipulação, armazenamento, recuperação e disseminação da informação” tem por objetivo, especificamente, o estudo e o trato sobre

a informação, isto é, abrange:

1. Estudos de natureza Matemática geral, além da própria recuperação da informação e a bibliometria;

2. A origem a partir dos princípios da Biologia, enquanto Teoria Sistêmica;

3. Envolve a área das Humanidades, em especial a Filosofia e a História, sob a perspectiva da Teoria Crítica;

4. Trata da Teoria de classificação e representação da informação;

5. Os estudos sobre a comunicação e a produção científica e
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6. A pesquisa de opinião em, campo, objetivando o mapeamento de características de grupos populacionais de interesse da

investigação levada a efeito, que melhor seriam adequadas para fins de educação e socialização dos saberes socialmente

produzidos, que se resumem nos ditos “estudos dos usuários”.

Nada mais condizente com o referencial teórica do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologia – IFPR, do que a

construção  de  um  conhecimento,  nos  dizeres  de  Karl  Raymund  Popper,  “cosmológico”,  dos  saberes  humanos,  em  busca  do

desenvolvimento do potencial criativo e inovador dos saberes humanos em sua totalidade!

O segundo tema dessa edição, a Engenharia Computacional, enquanto área do conhecimento que possibilita um conjunto

de saberes para fins de desenvolvimento de computadores, periféricos e sistemas, na integração entre  software e  hardware, para o

desenvolvimento de produtos e serviços que atendam às crescentes demandas da área de Telecomunicações vem colaborando,

inconscientemente, para o desenvolvimento de propostas de solução senão do mais antigo talvez um dos mais antigos e desafiadores

problemas da humanidade, tratado, especificamente, pela área transdisciplinar da Filosofia da Mente e/ ou da Consciência, por meio

das Teorias Computacionais da Mente.

Nesse sentido, convidamos a todos a se entreterem com os artigos dessa nova edição da IF-Sophia, certos das infinitas

possibilidades que essa temática abre ao investigador ávido de saber!
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