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 O periódico ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina é editada pela Associação 

Catarinense de Bibliotecários (ACB), o primeiro número da revista foi lançado em 1996. A 

revista é publicada semestralmente, sendo que os trabalhos aceitos para publicação têm que ser 

inéditos e relacionados com a área de Ciência da Informação, Arquivologia e Biblioteconomia, 

podendo ser nos idiomas português, inglês e espanhol. 

A revista era composta de artigos, relatos de pesquisas relatos de experiências, relatório 

sobre o painel biblioteconomia em Santa Catarina e resenhas de livros e mídia.  A partir do ano 

de 2015 os relatórios de trabalhos apresentados no Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina 

passaram a ser publicados como o Anais do evento, sendo assim, a revista passou a ter três 

edições anualmente (ACB, 2005). 

Os artigos recebidos pela revista para publicação são encaminhados aos membros do 

conselho editorial e avaliadores da revista, para serem analisados e avaliados pelo processo de 

avaliação por pares, sem identificar a autoria dos artigos. Para a submissão os artigos, a revista 

tem um espaço de divulgação de política de submissão, as diretrizes para os autores, declaração 

de direito autoral e política de privacidade. A revista utiliza o sistema Open Journal Systems, 

que foi traduzido pelo IBICT como o Sistema Eletrônico de editoração de revista (SEER) desde 

agosto de 2005.  

Atualmente a revista está o seu volume 20, nº 1, essa publicação é referente ao os 

trabalhos apresentados no Panei de Biblioteconomia que aconteceu na cidade de Lages no ano 

de 2014, entretanto o anais do evento foi publicado em 2015. O tema do evento foi os 40 anos, 

1975-2015, da ACB. Dos artigos publicados na revista, destacamos o de autoria de Paulino de 

Jesus Francisco Cardoso, Franciéle Carneiro Garcês da Silva, Graziela dos Santos Lima, 

Amabile Costa, intitulado Utilização do Facebook como meio de divulgação de fontes de 

informação pela biblioteca de referência NEAB/UDESC. 

O indicador Qualis/CAPES do periódico é B2 para Ciências Sociais Aplicadas. A revista 

está indexada em algumas bases e dados como a Biblioteca Virtual USP, a LATINDEX, 

DIALNET - Universidade de La Rioja (Espanha) entre outras. 

                                                           
1 Mestranda em Ciência da Informação/UFSC – Disciplina de PCI 3211 - de Informação 2015, ministrada pela professora Dra. 

Úrsula Blattmann. 


