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Capa do primeiro fascículo 
da revista de 1972.

1995 – último ano da revista 
apenas impressa.

1996 a 2003, edição impressa 
e on-line da revista.

Em 2004, a revista passa a 
utilizar o SEER, adotando 
todos os procedimentos de 
produção e gestão de uma 
publicação eletrônica. A 
Ciência da Informação foi o 
primeiro periódico brasileiro 
a usar a tecnologia do SEER.

2009 - Acesso mundial via internet da coleção 
completa da revista Ciência da Informação.

A revista permite a recuperação  total de pesquisas e buscas em 
seu conteúdo. Estas facilidades, são possibilitadas pelo Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER): <www.ibict.br/
cienciadainformacao/>

A revista encontra-se indexada no Information Science & Technology 
Abstracts (ISTA) e Library, Information Science & Technology 
Abstracts (LISTA) e, além de integrar diversos repositórios de 
acesso livre, integra a coleção do Portal Capes e, desde a sua 
edição de 1997, a coleção SciELO Brasil (Scientific Electronic 
Library Online). No novo sistema Qualis Capes, ano base 2008, 
a revista possui estrato A2. A publicação recebe financiamento 
do Programa de Apoio a Publicação Científica do CNPq e Capes 
e é associada à Associação Brasileira de Editores Científicos 
(ABEC).
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A revista Ciência da Informação publica trabalhos inéditos relacionados com a ciência da informação ou que apresentem resultados 
de estudos e pesquisas sobre as atividades do setor de informação em ciência e tecnologia. Entende-se por ciência da informação 

a área interdisciplinar concernente ao estudo dos fenômenos ligados à produção, organização, difusão e utilização de informações em 
todos os campos do saber. A atividade do setor de informação engloba componentes de vários outros setores e sub-setores, como os 
da educação, cultura e pesquisa, telecomunicações e informática, nos seus aspectos relacionados à informação científica e tecnológica 
e à tecnologia da informação.

A revista aceita trabalhos em português, espanhol e inglês e publica artigos que englobam relatos completos de pesquisas concluídas, 
matérias de caráter opinativo, revisões da literatura e colaborações assemelhadas; relatos de experiências, recensões, entrevistas e 
cartas do leitor.
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