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• Desde 1999, reúne textos, por afinidade temática, 
destinados às seções de artigos, comunicações e 
recensões visando divulgar e promover perspectivas 
críticas fundamentadas em áreas interdisciplinares da 
Ciência da Informação, tais como: 

• Informação e Sociedade,  

• Informação e Políticas Públicas,  

• Informação e Filosofia ou  

• Informação e Comunicação.  



• Os artigos são de responsabilidade de seus 
autores.  

• Citações e transcrições são permitidas com a 
menção da fonte.  

• Livros, artigos e revistas enviados para recensões 
ou notas bibliográficas não serão devolvidos, 
permanecendo da revista a decisão sobre a sua 
publicação.  

•  Aceita permutas com outras publicações 
similares (links, resumos e/ou textos completos).  

• Preza por uma nova forma de escrita e leitura na 
web. 



• São aceitos artigos inéditos, em português ou 
espanhol, que serão enviados para avaliação, sem 
identificação de autor,  por no mínimo assessores 
independentes, permanentes ou convidados do 
Conselho Editorial e Científico da revista.  

• A aceitação ou recusa dos originais apresentados será 
sempre uma decisão colegiada, tendo como base os 
pareceres dos leitores avaliadores. 

• O Datagramazero é visualizado na web e não em uma 
condição de impressão em papel e tinta.   

• Existe, assim, uma nova forma de escrita que em nada 
se relaciona com o formato impresso.  

REGRAS PARA SUBMISSÃO 



• Indica número de palavras para resumo e número de caracteres 

para o título; 

• Vinculação profissional, e-mail e titulação do autor ; maior grau 

acadêmico; uma só instituição de vinculação profissional, terá uma 

única entrada, pelo autor principal 

• O artigo deve ser apresentado em formato WORD (ou similar); 

• Não use numeração decimal para separar as seções do texto;   

• Todas as figuras do texto e precisam ser enviadas dentro do texto 

e  também em arquivo separado em formato JPEG ou PNG;  

• As tabelas, os quadros formulações matemáticas e outros adereços 

alegóricos  são transformados em figuras na edição do DGZ;  

• O Datagramazero não editará artigos com mais de  cinco destes 

adereços alegóricos; Indica a medida para cada adereço; 



• Não usar notas ou bibliografia de pé de página; 

• Nunca referenciar bibliografia em CAIXA ALTA no corpo do texto do 

artigo e 

• Não usar  artifícios como:  - (travessão) , / divisor, [...] braquetas, idem, et 

al - nas referências ;  

• Não usar, SIGLAS para representar o extenso no conteúdo do texto e 

em qualquer parte do texto; mesmo que esta sigla se repita várias vezes; 

• O peso excessivo de um artigo em kbytes poderá determinar a 

aceitação ou não do artigo; 

• Links quebrados na bibliografia impedem a edição do artigo;  

• Não usar  CAIXA ALTA em todo o contexto do corpo do texto mesmo 

no título e subtítulos do artigo;  

• Não use negritos, itálicos, grifo nosso, sublinhados; 

• Usar citação precedida de : no texto e colocar o trecho citado texto 

entre aspas. " " 

• Não será aceito um artigo cuja bibliografia tenha menos que 30 itens. 





TEMAS DO ÚLTIMO NÚMERO 

 

Altmetria 

Citação 

Comunicação Científica 

alinhamento estratégico 

propósito 

processo 

pessoas 

Documentação 

Preservação 

Disseminação 

 

  

Obras de referência 

Enciclopédia 

Dicionário. Letramento 

Letramento informacional 

Informação sobre inovação 

Conceitos de Inovação 

Contextos de inovação 

Epistemologia da inovação 

Estatísticas sobre inovação 

Indicadores de inovação 
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