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Este periódico científico visa contribuir para a disseminação e promoção de novos
conhecimentos em Biblioteconomia, Ciência da Informação, Arquivologia e áreas correlatas.
Faz parte do Portal de Periódicos UFSC e proporciona acesso público a todo seu conteúdo,
seguindo o princípio de que tornar gratuito o acesso a pesquisas gera um maior intercâmbio
global de conhecimento.
Recebe originais inéditos de artigos resultantes de pesquisa científica (máximo 15
laudas), originais de ensaios de caráter teórico fundamentados em revisão de literatura
(máximo 20 laudas) e resenhas de livros publicados nos dois últimos anos e,
preferencialmente, com pelo menos um dos autores com título de doutor (máximo 06 laudas).
Os textos deverão ser remetidos através da plataforma SEER, e os formatos aceitos para
recepção dos textos são: MS-Word, OpenOffice e RTF.
Adota em seu processo editorial a avaliação cega de pares (blind review). Os
trabalhos são encaminhados para especialistas no assunto para análise, atendendo aos critérios
da política editorial desse periódico. Os artigos e demais trabalhos publicados nesta revista
eletrônica, passam a ser propriedade da mesma, que não se responsabiliza ou endossa as
opiniões emitidas pelos autores dos textos nela publicados. Uma nova publicação do mesmo
texto, de iniciativa de seu autor ou de terceiros, fica sujeita à expressa menção da precedência
de sua publicação neste periódico, citando-se a edição e data dessa publicação.
Utiliza o sistema LOCKSS para criar um sistema de arquivo distribuído entre as
bibliotecas participantes e permite às mesmas criar arquivos permanentes da revista para a
preservação e restauração. Apresenta normas editoriais baseadas nas normas ABNT ou
normas ISO equivalentes. É indexada em bases de dados nacionais: BRAPCI, PERI, SEER e
Sumarios.org; bases de dados internacionais: Academic Journals Database, EZB, Google
Acadêmico, LATINDEX, OAIster, RCAAP, vLEX e World Wide Science; Portais e
Diretórios de Periódicos: CCN, LIVRE, Portal de Periódicos CAPES, Portal de Periódicos
UFSC e ULRICHS. E possui como referência o índice Hirsch - H -12 (2014), o Índice Egghe
- G-16 (2014) e Qualis CAPES - B1- Ciências Sociais Aplicadas I (2012).
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