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Foco e Escopo

• Periódico científico quadrimestral, de acesso livre e em 

formato eletrônico;

• Publicado pelo Programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Informação da Faculdade de Biblioteconomia 

e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul;

• Dirigido a pesquisadores, professores, profissionais e 

estudantes da Ciência da Informação;

• Aceita originais em português, espanhol ou inglês e publica 

exclusivamente textos inéditos, que poderão fazer parte das 

seguintes categorias: artigo, entrevista e resenha.



Procedimentos Editoriais

 Os procedimentos editoriais seguem a orientação Qualis para 

periódicos científicos. A Revista observa os seguintes quesitos:

a) prioridade a textos inéditos decorrentes de pesquisas 

concluídas. Não serão aceitos textos previamente publicados, 

inclusive em anais de eventos;

b) prioridade à descoberta científica e à invenção metodológica 

ou conceitual;

c) prioridade aos autores com maior titulação;

d) prioridade a textos de diferentes regiões do País e do exterior;

e) possível impacto sobre a Ciência da Informação.



Processo de Avaliação

 Processo de Avaliação pelos Pares: os textos são apreciados 

por meio de avaliação cega por dois membros do Conselho 

Editorial ou consultores ad hoc, dentro de suas 

especialidades. 

 Caso necessário, o texto poderá ser submetido à avaliação 

de um terceiro parecerista.

 O resultado dos pareceres é comunicado aos autores com a 

garantia de anonimato dos avaliadores.



Arquivamento

Rede Cariniana: garante o acesso continuado 

a longo prazo dos conteúdos publicados 

digitalmente.

Sistema LOCKSS: cria um sistema de arquivo 

distribuído entre bibliotecas participantes e 

permite a essas bibliotecas criar arquivos 

permanentes da revista para preservação e 

restauração.



Indexadores



Qualis

 Classificação Qualis:

B1 - Ciências Sociais Aplicadas, e Interdisciplinar; 

B2 - História; 

B3 - Educação, e Psicologia;

B4 - Administração, Ciências Contábeis e Turismo, e Sociologia.



Creative Commons

 Possui Licença Creative Commons Attribution 3.0, que, se 

respeitado seus termos, permite:

- Compartilhar: copiar e distribuir o material em qualquer meio ou 

formato;

- Adaptar: transformar e construir em cima do material para 

qualquer finalidade, inclusive comercial.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Edição Atual
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Palavras-Chave: Competência 

informacional. Treinamento de usuário. 

Bibliotecas universitárias. Sistemas 

Memoriais. Acesso à Informação. 

Mídias sociais. Comunicação científica. 

Indexação. Cocitação. Redes sociais. 

Indicadores bibliométricos. Qualis. 

Comportamento organizacional. Web 

Semântica. Recuperação de dados. E-

books didáticos. E-learning. Sistema de 

Classificação. Semiótica. 
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