Além do material de apoio, o site traz os principais lançamentos e as novidades na área de
livros Universitários e de Negócios, incluindo
os livros digitais, contribuindo cada vez mais
para a expansão do conhecimento.
Essa é mais uma forma de demonstrar a
preocupação da Editora Saraiva em criar
subsídios que facilitem a aprendizagem e
que possam colaborar com a evolução da
educação no Brasil.
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Aplicação: Indicado para os cursos de Administração, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Comunicação e Engenharia da Informação.

José Osvaldo De Sordi

ADMINISTRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Voltado para professores e estudantes, ele é
composto por itens que complementam o
conteúdo do livro e servem de apoio didático para uso em sala de aula e para fixação
do tema. Cada livro tem seu material e seu público específico, sendo necessária a visita ao
site para ver qual material foi disponibilizado
para você.

José Osvaldo de Sordi

O material de apoio consiste em conteúdo
extra, que a Editora Saraiva disponibiliza no
site www.editorasaraiva.com.br.

No contexto organizacional, é de extrema importância a realização
da gestão da qualidade das informações para que as empresas estejam habilitadas a desenvolver o processo de gestão do conhecimento.
Assim como foi necessário o domínio de práticas, técnicas, conceitos e
métodos de processamento de dados para que as empresas pudessem
gerar informação, agora faz-se necessária a correta gestão do ambiente
informacional para que elas possam gerar e gerir o ativo conhecimento.
E esse é o direcionamento do livro Administração da informação: fundamentos e práticas para uma nova gestão do conhecimento. Seu objetivo é aproximar os conceitos e os fundamentos da administração da
informação dos diversos desafios organizacionais pertinentes à gestão
eficaz de suas informações, levando o conteúdo necessário aos acadêmicos e pesquisadores, bem como aos praticantes que enfrentam as
dificuldades no dia a dia das organizações.
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