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Linha editorial  

  

A revista Arquitetura da Informação tem por objetivo e missão promover 

e difundir os conhecimentos nas áreas de Ciência da Informação, Ciência da 

Computação, Ergonomia e Usabilidade, através de artigos produzidos por 

estudantes, professores, pesquisadores científicos e empreendedores destas 

áreas específicas das Ciências Sociais Aplicadas, mas não sendo direcionada 

somente para estes nichos acima e sim para o público em geral. Receberá, 

após serem avaliados, artigos originais, estudos de caso e revisões de 

literatura de Ciência da Informação, Ciência da Computação Ergonomia e 

Usabilidade, resultantes de pesquisas científicas de diversos idiomas, 

geralmente publicações em língua portuguesa. 

 

Política de acesso livre  

  

 A presente revista disponibiliza seu conteúdo gratuitamente, no intuito 

de disseminar o conhecimento para profissionais, estudantes e pesquisadores 

na área da arquitetura da informação.  

 

Indexada em 



Site do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas SEER: http://seer.ibict.br  

Google Scholar - http://scholar.google.com.br/ 

Scielo:  - http://scielo.org.br 

 

Periodicidade 

Semestral 

 

Normas para submissão de trabalhos 

 

A Comissão Editorial da Revista Arquitetura da Informação: determina as 

seguintes normas para a recepção de originais de ensaios, artigos e resenhas:  

 Devem necessariamente versar sobre temas relativos à Arquitetura da 

Informação, Ciência da Informação, Ciência da Computação, 

Usabilidade e Ergonomia; 

 Os artigos devem ser de autoria própria; 

 Devem ser inéditos; 

 Devem ser redigidos conforme a norma de apresentação da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR6022 de maio de 2003. 

 Poderão ser entregues artigos em língua portuguesa, inglesa e 

espanhola;  

 

 Os textos deverão ser digitados com a seguinte formatação:  

  

 Formato de papel A4, com margens superior e esquerda em 3cm, direita 

e inferior em 2,5cm;  

Espaço 1,5, corpo 12, tipo Times News Roman; 

 Marcação de parágrafo de 1,25 cm; 

 Alinhamento justificado. 

 

A primeira lauda deve conter:  

  

 O título na língua do texto e em inglês; 

http://scholar.google.com.br/


  As palavras-chave que melhor representem o assunto do artigo na 

língua do texto e em inglês separadas por ponto. Sugere-se a utilização 

de três termos;  

 Um resumo informativo na língua do texto (qualquer idioma), redigido de 

acordo com a NBR6028 equivalente e um abstract em inglês, ambos 

contendo em torno de 150 palavras;  

 As referências não deverão estar no corpo do texto, mas como notas de 

rodapé, e deverão ser redigidas de acordo com a NBR6023 ou norma 

ISO equivalente;  

 A contribuição deverá ser original e inédita, e não está sendo avaliada 

para publicação por outra revista; caso contrário, justificar em 

"Comentários ao Editor".  

.  

 

Direito Autoral 

 

É de comum acordo que o autor forneça a Revista Arquitetura da 

Informação o direito autoral do artigo publicado. 

 

Processo de avaliação por pares 

 

Os originais de artigos e resenhas submetidos à Revista Arquitetura da 

Informação são direcionados para a avaliação de dois pareceristas integrantes 

do Conselho Editorial, Comissão Editorial ou consultores “ad hoc”. Neste 

processo, os originais são lidos inicialmente pelo Editor que, se considerar 

estarem de acordo com a linha editorial geral, os encaminhará para os 

parecerista. 

 

Os artigos originais podem ser aceitos ou não pela comissão de 

avaliadores, obtendo os conceitos de:  

 Aceitos na íntegra, sem restrições; 

 Aceitos na íntegra, com restrições; 

 Aceitos em parte; 

 Rejeitados. 



 

Caso haja necessidade dos artigos sofrerem alterações referentes 

apenas a aspectos gramaticais, ortográficos e de ordem normativa, com vistas 

a manter a homogeneidade da publicação, o revisor de redação terá o direito 

de fazer as modificações necessárias, respeitando o autor. Porém, nos demais 

casos o autor deverá reformular seu texto conforme for solicitado pela 

Comissão.  

 

A Revista Arquitetura da Informação, não se responsabiliza pelos artigos 

publicados e nem pelas opiniões dadas pelos autores que são os exclusivos 

responsáveis do conteúdo.  

 

Política de privacidade  

  

 Dados cadastrais do autor são de uso exclusivo da revista na publicação em 

que seu artigo é publicado, não sendo cedido à pessoas, empresas que não 

façam parte do corpo editorial da revista.  

 

Vol. 1, No 1 (2013)  

  

 Edição de Lançamento  
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