Editorial
5 ANOS DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
EM REVISTA:
Da implantação à qualificação editorial

A Ciência da Informação em Revista é um
periódico científico corrente de publicação
quadrimestral, lançado no ano de 2014, então, vinculado ao Curso de Biblioteconomia da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com a
finalidade de promover a produção, a comunicação e a divulgação do conhecimento
técnico-científico nos domínios específicos
da Ciência da Informação e das inter-relações
com áreas afins como Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação,
Comunicação, Engenharia de Produção e Museologia.
Com uma política editorial pautada
em uma cultura de compartilhamento, este
periódico foi implantado com a perspectiva
de formação de uma rede colaborativa de
produção, comunicação e divulgação de
conhecimentos no campo informacional.
Nestes anos, mantém-se a política e
acesso aberto e a publicação de conteúdos
inéditos, exceção feita, no último caso, às
traduções e às reformulações de comunicações realizadas em eventos técnicocientíficos. A avaliação dos artigos submetidos para publicação é realizada por intermédio do sistema double blind peer review, mantendo o sigilo quanto à identidade dos autores e dos avaliadores.
Nos primeiros anos, o periódico passou a ser indexado em bases de dados e diretórios nacionais e internacionais, tais como
Base de Dados em Ciência da Informação
(BRAPCI), Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas Brasileiras (Diadorim),
Directory of Open Acess Journals (DOAJ), Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
(RCAAP), Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) e
Sumários de Revistas Brasileiras (Sumários.org).
É oportuno destacar que o periódico encerrou seu segundo volume (v. 2, n. 3, set./dez.
2015) com inclusão na avaliação da Base
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Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo classificado no estrato B5 nas áreas de
Biodiversidade e Ciências Biológicas I. No fechamento do último quadriênio (2013-2016), foi
avaliado em outras áreas, alcançando os estratos B3 em Administração, Ciências Contábeis
e Turismo, B4 em História e B5 nas áreas de
Comunicação e Informação, Ensino, e Geografia1.
Ampliando o compromisso com a
qualidade da produção científica, a Equipe
Editorial vem revendo suas políticas e adotando diretrizes estabelecidas nas Considerações sobre o Qualis Periódicos: ciências socias aplicadas2. Desses esforços, além de manter a regularidade na periodicidade quadrimestral, atualmente o periódico atende a diferentes critérios Qualis, como o vínculo institucional a
programa de pós-graduação Stricto Sensu, a
Equipe Editorial com coberturas nacional e
internacional, a indexação em bases de dados internacionais específicas, e o considerável percentual de artigos assinados por doutores.
No ano de 2018, o periódico passou
a ser vinculado ao Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação (PPGCI/UFAL),
Mestrado Acadêmico, aprovado durante a
179ª Reunião do Conselho TécnicoCientífico da Educação Superior do Ministério da Educação (CTC-ES/MEC).
No que se refere à Equipe Editorial,
este mantém Conselho Editorial e Comitê Consultivo nacionais representativos das diversas
regiões do Brasil, e Conselho Editorial Internacional com representantes de setes países: Cuba, Espanha, Estados Unidos da América,
México, Polônia, Portugal e Uruguai.
1 BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Plataforma
Sucupira. 2018. Disponível em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/. Acesso em: 25
dez. 2018.
2 BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Considerações sobre o Qualis Periódicos: ciências
sociais aplicadas. Brasília, 2016. Disponível em:
http://www.capes.gov.br/images/documentos/Qualis_per
iodicos_2016/qualis_comunicacaoeinformacao.pdf.Acesso
em: 25 dez. 2018.
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A Equipe Editorial vem também
ampliando a adoção de critérios para ingresso em bases dados internacionais, obtendo
recentes registros na Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek (TIB) e na Red Iberoamericana de
Innovación y Conocimiento Científico (REDIB).
Nos cinco anos, foram publicados
cinco volumes e 16 (dezesseis) números,
sendo um deles especial, resultado de parceria com a Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC). Nesses fascículos, foram publicados 120 (cento e vinte) artigos, entre
Editoriais (16)3, Artigos Originais (16), Artigos de Revisão (13), Pontos de Vista (3),
Relatos de Pesquisa (53), Relatos de Experiência (14), Resenhas (2) e Pesquisas em Andamento (3). Aproximadamente, 50% da
produção é resultante de pesquisas distribuídas nas modalidades Relato de Pesquisa e
Pesquisas em Andamento.
Os volumes e números foram publicados mantendo considerável equilíbrio nos
quantitativos de artigos. O último volume,
porém, apresentou um crescimento de cerca
de 30%, em relação aos volumes anteriores,
mesmo desconsiderando o número especial.
Esse crescimento demonstra um relativo
processo de consolidação desta publicação
no cenário nacional.
Outro dado importante diz respeito
à titulação da autoria. Com efeito, considerando todos os números, cerca de 63% da
produção é assinada por autoria com titulação máxima de doutorado. No último volume, contudo, este percentual é bem maior,
chegando a aproximadamente 82%. Essa
evolução já faz parte da política editorial
adotada em direção à maior qualificação.
A produção é predominantemente
nacional, mas já apresenta evidências de ingresso no cenário internacional. Nacionalmente, está vinculada a 44 (quarenta e quatro) instituições localizadas nas cinco regiões
do país: Centro-Oeste (3), Nordeste (15),
Norte (3), Sudeste (15) e Sul (8). Tratam-se
de instituições de ensino e/ou pesquisa, públicas e privadas, de diferentes tipos, mas,
3
Os números entre parêntesis correspondem à quantidade
de tipos de artigos e à distribuição destes por instituições,
regiões do Brasil e outros países.
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sobretudo, centros universitários, institutos
de ensino e pesquisa, e universidades estaduais e federais. Nesse conjunto, além da Universidade Federal de Alagoas (45)4, merecem ser
citadas a Universidade Federal da Paraíba (20), a
Universidade Federal de Minas Gerais (12), a
Universidade de São Paulo (7), a Universidade
Federal de Pernambuco (6) e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (5).
No que se refere à produção internacional, foram publicados cinco artigos de
autores vinculados a instituições dos seguintes países: Colômbia (Universidad de Córdoba,
1), França (Institut de Recherche pour le Développement, 2), México (Universidad Nacional Autónoma de México, 1) e Portugal (Universidade de
Coimbra, 1). Além disso, desse total de artigos, quatro foram produzidos em coautoria
com pesquisadores brasileiros.
O periódico vem se dedicando, sobretudo, à produção, comunicação e divulgação de pesquisas realizadas nos programas
de pós-graduação brasileiros, em uma vasta
rede de colaboração. Acrescente-se a isso
que, reconhecendo o seu papel na divulgação científica e na prática de compartilhamento junto à comunidade acadêmica e ao
público em geral, conta com uma página no
Facebook5 que vem sendo utilizada como
ferramenta de comunicação e divulgação de
conteúdos sobre novos números lançados e
artigos publicados, além de informações
sobre eventos da área. Aproveita, neste espaço, para convidar o leitor a segui-la.
A Ciência da Informação em Revista parabeniza a todos os autores pela produção
dos artigos e aos avaliadores pelas análises e
emissões dos respectivos pareceres, especialmente, deste número comemorativo.
Deseja, enfim, a todos uma boa leitura.
Edivanio Duarte de Souza
Ronaldo Ferreira de Araújo
Editores

4 Esse volume de artigos vinculados à UFAL decorre, em
grande medida, da autoria dos editoriais presentes em todos
os números e da publicação dos trabalhos da Semana
Acadêmica do Curso de Biblioteconomia, no v. 3, n. 2, maio/ago.
2016.
5 Ver: www.facebook.com/cienciadainformacaoemrevista.
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