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•  A Liinc em Revista é uma publicação do 
Laboratório Interdisciplinar em Informação e 
Conhecimento, coordenado em parceria entre a 
UFRJ e o IBICT.  

• O foco e escopo estão voltados para a reflexão 
crítica sobre informação, conhecimento e 
desenvolvimento, ante as transformações no 
mundo contemporâneo.  

• A periodicidade é semestral.  

• Possui 1243 usuários cadastrados desde 2006. 

 



http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc 



Acesso ao artigo completo ou ao 

resumo e palavras-chave, para 

depois acessar o artigo completo. 



REVISTA LIINC 

QUALIS – CAPES 

• LIINC em Revista (ISSN 1808-3536) – Qualis B1. 

 

INDEXAÇÃO 

• A revista é indexada por Directory of Open Access 
Journal (DOAJ), Latindex e Harverest. 

 

ACESSO 

• Acesso Livre (ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar 
ou fazer um link para textos completos e usá-los para 
qualquer propósito legítimo, sem ônus financeiro).  

• http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc. 

 



POLÍTICA EDITORIAL 
 

• A política editorial se baseia na ética e integridade 
na prática científica.  

• Ao submeter texto para publicação, os autores 
asseguram que estão sendo respeitadas a 
privacidade, dignidade e integridade de pessoas 
envolvidas na pesquisa, assim como estão sendo 
seguidos os preceitos éticos para pesquisa com 
animais.   

• Nos casos devidos, deverá constar no artigo o 
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 
da instituição à qual se vinculam os autores.  

 

 



SUBMISSÕES  

• Artigos e resenhas inéditos.  

• Em português, inglês, espanhol ou francês. 

• Não são aceitos artigos e resenhas que estejam em 
avaliação por outro periódico.  

• Aceita-se a submissão de artigos de autores 
doutores. 

• Submissões de mestres como primeiros autores 
serão avaliadas desde que em coautoria com um 
doutor.  

• O envio de originais à revista implica autorização do 
autor para sua publicação, sem pagamento de direitos 
autorais.  

 

 



SUBMISSÕES  

• O conteúdo dos artigos é de responsabilidade de 
seus autores, implicando o compromisso com as 
orientações sobre Ética e Integridade da Prática 
Científica adotados pela Revista.  

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

• A revista indica parâmetros para submissão, 
indicando normas para formatação, tamanho do 
artigo, entre outros aspectos.  

• Avaliação por pares no sistema de anonimato mútuo, 
podendo ser: “recomendado para publicação”; 
“recomendado para publicação com modificações” 
ou “não recomendado para publicação”. 

 

 



CHAMADA PARA SUBMISSÃO 

DE ARTIGOS 

  
• A Liinc em Revista está aberta para submissão de 

artigos para publicação no número 2, volume 11, de 
novembro de 2015.  

 

• O número conterá o dossiê "Dilemas ético-
epistemológicos da era da informação".  

 

• O prazo de submissão vai até o dia 8 de julho de 2015, 
para publicação de artigos e resenhas inéditos em 
português, inglês, espanhol ou francês em seu campo 
de interesse. 

 

 



TEMAS DO ÚLTIMO NÚMERO 

 

Ambiente digital 

Biblioteca digital 

Ciberespaço 

Cultura 

Curadoria digital 

Dispositivos móveis 

Era digital 

Hipermídia 

História pública 

Indexação social 

Infografia 

Informação  

Internet 

Leitura digital 

Memória 

Mundo digital 

Mundo virtual 

Patrimônio cultural 

Patrimônio digital 

Preservação da memória coletiva 

Preservação de documentos 

arquivísticos digitais 

Preservação digital em repositórios 

institucionais 

O último número da revista é v. 11, n. 1 (2015) 

Título: Memória na era digital: novos desafios às humanidades e aos 

estudos da informação.  

Palavras-chaves: 
 



REFERÊNCIA 

 
 
REVISTA LIINC. Laboratório interdisciplinar em 

informação e conhecimento. Brasília: IBICT; Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2005. Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/index>. 

Acesso em: 14 jun. 2015. 

 


