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1 IDENTIFICAÇÃO
A Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação (REBECIN) é uma revista com
periodicidade semestral, registrada sob o ISSN 2358-3193, de acesso livre e gratuito publicada pela
Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN).
A ABECIN é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação sem fins
lucrativos, fundada em 02 de junho de 2001, que se rege pelo disposto no Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis.
A REBECIN iniciou sua publicação com o v.1, n.1, de janeiro/junho de 2014. Publica apenas textos
originais como: artigos de pesquisa, artigos de revisão, estudo de casos, comunicações, relatos de
experiência e resenhas relativos à área de educação em Ciência da Informação. Os textos submetidos
para publicação devem ser escritos ou em português, em espanhol ou em inglês. A revista possui
uma política de avaliação cega “blind review”.

2 MISSÃO
Fomentar a disseminação e visibilidade das pesquisas e relatos de experiências relacionados à
educação em Ciência da Informação.

3 ESCOPO
O escopo da REBECIN abarca:
a) Currículo e conteúdos formadores: relações entre a academia e o mercado de trabalho.
b) Diversidade, ética, formação política e responsabilidade social no ensino para atuação profissional.
c) Memória do movimento associativo e das áreas Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da
Informação, Gestão da Informação e Museologia.
d) Metodologias de ensino, processos pedagógicos e didática para a formação profissional;
e) Competências oriundas de conteúdos formadores e à atuação no mundo do trabalho.
f) Ensino com pesquisa nos campos da Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Gestão
da Informação e Museologia.
g) Ensino com extensão nos campos da Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Gestão
da Informação e Museologia.
h) Tecnologias e dispositivos aplicáveis à formação de docentes e profissionais da informação.
i) Estágio curricular, extracurricular e voluntário como elemento do processo de ensinoaprendizagem.

4 COMISSÃO EDITORIAL
A Comissão Editorial é composta por: editor(es), Comitê Editorial e Comitê Científico, conforme
segue abaixo:
a) Editores: Profa. Dra. Marta Valentim (Unesp) e Profa. MSc. Daniela Spudeit (UDESC)
Cabe aos Editores:
 Planejar, articular e organizar as edições da REBECIN conforme sua periodicidade;















Selecionar e convidar autores renomados de outras instituições nacionais e estrangeiras, visando
publicar textos inovativos ou reflexivos;
Selecionar, convidar e orientar a equipe de pareceristas;
Receber os trabalhos dos autores e encaminhar para a avaliação conforme as etapas de avaliação
dos trabalhos estabelecidas neste regulamento;
Fornecer todas as instruções aos autores referentes à política editorial, à submissão e avaliação
dos trabalhos;
Informar os autores sobre os resultados da avaliação da revista;
Manter a qualidade científica e editorial da REBECIN;
Supervisionar a produção da revista em todas as suas fases;
Articular as informações relativas à publicação, mantendo-as organizadas e disponíveis para
consulta a qualquer momento;
Definir políticas e normas editoriais;
Representar, formalmente a revista, sempre que necessário;
Estimular a produção de originais, atraindo autores e textos de qualidade;
Acompanhar os critérios de avaliação dos periódicos nas esferas nacional e internacional;
Visar a excelência e manutenção de padrões éticos e justos.

b) Comitê Editorial
O Comitê Editorial da Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação é composto pelos
membros da Diretoria da ABECIN, cujas atribuições são:
 Atuar como consultores do(s) editor(es) relativamente à interpretação da Política Editorial;
 Acompanhar os trabalhos de compilação e edição dos números da REBECIN;
 Manter a linha editorial da REBECIN;
 Indicar pareceristas;
 Atuar como árbitros de desempate, quando uma contribuição tiver recebido pareceres
antagônicos;
 Zelar pela qualidade científica e pela periodicidade da REBECIN;
 Convidar pesquisadores de reconhecida competência científica para colaborarem com a
publicação de artigos;
 Estabelecer estratégias para a manutenção da REBECIN e a melhoria do seu posicionamento
junto aos indexadores nacionais e internacionais;
 Colaborar com a divulgação da REBECIN.
O Comitê Editorial é composto pelos seguintes membros:
Célia Regina Simonetti Barbalho (UFAM)
José Fernando Modesto da Silva (USP)
Daniela Pereira dos Reis (Unesp)
Oswaldo F. de Almeida Júnior
Franciele Marques Redigolo (UFPA)
(UEL/Unesp/Marília)
Gabriela Belmont de Farias (UFC)
Raquel do Rosário Santos (UFBA)
Helen Beatriz Frota Rozados (UFRGS)
Renata Braz Gonçalves (URGS)
Henriette Ferreira Gomes (UFBA)
Stefanie Cavalcanti Freire (UNIRIO)
Henry Porcio Cruz de Oliveira (UFPB)
Sueli Bortolin (UEL)
João de Melo Maricato (UnB)
Valéria Martin Valls (FESP/SP)
Jonathas Luis Carvalho Silva (UFCa)
c) Comitê Científico
O Comitê Científico da Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação é composto por
renomados pesquisadores de várias subáreas do conhecimento do campo científico da Ciência da
Informação oriundos de vários países, cujas atribuições são:
 Avaliar os trabalhos encaminhados pelo Editor, conforme formulário da Plataforma SEER/OJS;





Emitir parecer claro, com recomendação para publicação ou não, nas seguintes categorias que
seguem:
o Aceitar a submissão sem restrição.
o Aceitar a submissão com restrição, com a obrigatoriedade de o texto retornar ao avaliador.
Neste caso, o avaliador deve obrigatoriamente mencionar quais são as correções que devem
ser feitas.
o Aceitar a submissão com restrição, sem a obrigatoriedade de o texto retornar ao avaliador.
Neste caso, o avaliador deve obrigatoriamente mencionar quais são as correções que devem
ser feitas, reforçando que não há a necessidade de retornar ao avaliador.
o Rejeitar a submissão, porque o texto é deficiente.
o Rejeitar a submissão, porque o texto não se alinha à ementa da REBECIN, mas como está
bem elaborado o avaliador pode sugerir que o(s) autor(es) envie(m) à outra revista científica
da área.
Encaminhar os pareceres ao(s) Editor(es) no prazo estabelecido.

Os membros do Comitê Científico têm a função de emitir pareceres, a partir da avaliação dos
trabalhos submetidos, aplicando instrumento de avaliação próprio da REBECIN, cuja permanência
será revista e atualizada periodicamente:
 Profa. Dra. Aida Varela Varela, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil
 Profa. Dra. Asa Fujino, Universidade de São Paulo (USP), Brasil
 Profa. Dra. Aurora de la Vega-de-Deza, Pontíficia Universidad Catolóica del Peru (PUC-Peru), Peru
 Profa. Dra. Ana Célia Rodrigues, Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil
 Prof. Dr. Carlos Alberto Ávila Araújo, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil
 Prof. Dr. Cristian Valenzuela-Urra, Universidad de Playa Ancha (UPLA), Chile
 Profa. Dra. Cynthia Roncaglio, Universidade de Brasília (UnB), Brasil
 Prof. Dr. Elias Sanz-Casado, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Brasil
 Profa. Elsa Barber, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina
 Prof. Dr. Emir José Suaiden, Universidade de Brasília (UnB), Brasil
 Profa. Dra. Fernanda Antunes Ribeiro, Universidade do Porto (U.Porto), Portugal
 Prof. Dr. Francisco das Chagas de Souza, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil
 Profa. Dra. Gloria Ponjuán-Dante, Universidad de la Habana (UH), Cuba
 Prof. Dr. Gustavo Liberatore, Universidad de Mar del Plata (UMDP), Argentina
 Profa. Dra. Helena Maria Tarchi Crivellari, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil
 Profa. Dra. Henriette Ferreira Gomes, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil
 Profa. Ms. Jussara Pereira dos Santos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil
 Profa. Dra. Mara Eliane Fonseca Rodrigues, Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil
 Prof. Dr. Marcos Galindo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil
 Profa. Margarita de Jesús Escobar de Morel, Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguai
 Profa. Dra. María Gladys Ceretta-Soria, Universidad de la Republica (UDELAR), Uruguai
 Profa. Dra. Maria José Vicentini Jorente, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Brasil
 Profa. Dra. Maria Manuel Borges, Universidade de Coimbra (UC), Portugal
 Profa. Dra. María Manuela Moro-Cabero, Universidad de Salamanca (USAL), Espanha
 Prof. Dr. Mário Guido Barité-Roqueta, Universidad de la Republica (UDELAR), Uruguai
 Profa. Dra. Miriam Figueiredo Vieira da Cunha, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
Brasil
 Profa. Mirta Juana Miranda, Universidad de Misiones (UNaM), Argentina
 Profa. Dra. Orlanda de Jesus Jaramillo, Universidad de Antioquia (UDEA), Colômbia
 Profa. Dra. Saray Córdoba-González, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
 Profa. Dra. Simone da Rocha Weitzel, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO),
Brasil
 Prof. Dr. Valdir José Morigi, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil
 Prof. Dr. Walter Moreira, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Brasil

5 TIPOS DE TRABALHOS
A Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação da Associação Brasileira de Educação em
Ciência da Informação, publica textos originais como artigos de pesquisa, artigos de revisão, estudo
de casos, comunicações, relatos de experiência e resenhas, relacionados à área de educação em
Ciência da Informação. São aceitas para publicação na Revista Brasileira de Educação em Ciência da
Informação, as seguintes categorias:
a. artigo de pesquisa: objetiva informar os resultados de uma pesquisa original, que ainda não
foi publicada em outro veículo de comunicação. De 15 a 25 páginas, incluindo referências,
tabelas e gráficos.
b. artigo de revisão: visa a identificar, refletir e criticar o conhecimento construído sobre
determinado tema, discutindo o estudo de outros autores, baseados em uma bibliografia
abrangente. De 20 a 30 páginas, incluindo referências, tabelas e gráficos.
c. estudo de caso: textos voltados ao estudo de caso único ou ao estudo de caso múltiplo, mais
especificamente sobre as temáticas abordadas pela REBECIN. De 12 a 20 páginas, incluindo
referências, tabelas e gráficos.
d. comunicações: artigos originais abordando as temáticas abordadas pela REBECIN, com
resultados preliminares ou de relevância imediata. De 10 a 15 páginas, incluindo referências,
tabelas e gráficos.
e. relatos de experiência: apresentação e discussão de experiência profissional baseada em
estudo de caso, desde que seja sobre as temáticas abordadas pela REBECIN. De 7 a 10
páginas, incluindo referências, tabelas e gráficos.
f. resenhas: apresentação de forma sucinta, das idéias principais de um livro, artigo de
periódico, tese ou dissertação, bem como expõe a opinião do resenhista sobre o conteúdo
do texto. De 1 a 5 páginas.
g. Entrevistas: visa discorrer sobre a história da área de Ciência da Informação.
h. Editorial: visa informar o leitor sobre o conteúdo do número que está sendo publicado. Além
deste objetivo a Seção Editorial também visa apresentar reflexões sobre temas emergentes
ou, ainda, destacar alguma questão histórica importante.
i. Apresentação: visa informar o leitor sobre o conteúdo de um número especial.

6 SUBMISSÕES
Para submeter um texto à Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação é necessário
que o texto seja original, ou seja, o texto não pode ter sido submetido à outra forma de publicação.
Todos os textos devem ser digitados ou em português, em espanhol ou em inglês.
Todos os textos devem ser enviados por meio do Sistema Eletrônico de Editoração de Revista (SEER),
Open
Journal
System
(OJS),
endereço:
<http://abecin.org.br/portalderevistas/index.php/rebecin/login>. Os originais serão submetidos à
avaliação de 2 (dois) avaliadores ad hoc (referees), pelo sistema de avaliação cega “Blind Review”,
reconhecidos nacional e internacionalmente. Os trabalhos devem ser enviados para avaliação sem a
identificação de autoria, pois esta informação deve ser registrada apenas nos metadados do
SEER/OJS.

7 AVALIAÇÃO
O Comitê Científico da REBECIN é formado por avaliadores ad hoc, pesquisadores de áreas
relacionadas ao foco de atuação da REBECIN, cuja escolha é de responsabilidade da Comissão

Editorial. Os critérios de seleção dos avaliadores ad hoc são: formação e/ou expertise na área do
tema a ser avaliado e título de doutor.
Os originais serão submetidos à avaliação de 2 (dois) avaliadores ad hoc (referees), pelo sistema de
avaliação cega “Blind Review”, reconhecidos nacional e internacionalmente. Se houver divergência
no parecer, o original será enviado para um terceiro avaliador ad hoc (referee).
Os avaliadores devem observar o seguinte:
- Imparcialidade: ao avaliar cada artigo submetido e julgá-lo de acordo com as diretrizes de
avaliação da REBECIN.
- Confidencialidade: o processo de avaliação é confidencial e, portanto, deve ser mantido em
sigilo, dessa maneira, as informações referentes ao texto e a avaliação não devem ser
compartilhadas com qualquer pessoa que não esteja envolvida com o processo editorial do
texto.
- Prontidão: no caso de o avaliador ad hoc não se sentir preparado para proceder a avaliação do
texto, basta notificar o editor sobre a decisão de se retirar do processo de avaliação.
- Crítica: os comentários não devem ser pessoais, ou seja, é fundamental expressar as opiniões por
meio de argumentos claros que embasam a crítica construtiva.
- Contribuição: a avaliação cega por pares pode colaborar com as decisões editoriais, por meio da
comunicação entre avaliador e editor, e entre avaliador e autor, sugerindo melhorias quando
necessário. Da mesma maneira, pode contribuir indicando trabalhos relevantes que poderiam ter
sido utilizados pelo autor para o desenvolvimento do texto.
- Plágio: o avaliador pode e deve chamar atenção do editor para qualquer significativa similaridade
entre o texto avaliado e outros textos disseminados em outros meios de publicação.
A avaliação se dará da seguinte forma:
a) atendimento ao escopo temático da REBECIN;
b) avaliação do conteúdo e da metodologia científica do trabalho, conforme os seguintes critérios:
- Na fundamentação teórica as ideias devem ser apresentadas e discutidas de maneira
sistematizada e lógica com redação clara, objetiva e concisa facilitando a comunicação entre
autor e o leitor.
- Deve apresentar relevância temática, bem como reflexões sobre o resultado da pesquisa,
destacando as contribuições para a temática do periódico e as contribuições para a comunidade
científica.
- Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa devem ser descritos com clareza,
delimitados, analisados e justificados.
- Deve priorizar pesquisas e temas originais, destacando aspectos ainda não abordados. A
contribuição é original e inédita, e não deve estar sendo avaliada para publicação por outro
periódico.
- Deve relacionar os resultados obtidos aos pressupostos iniciais, evidenciando as contribuições
para a área.
- Deve apresentar o trabalho de acordo com as normas da REBECIN.
c) adequação às normas da ABNT: adequação das normalizações relacionadas aos aspectos
técnicos: citações, numeração progressiva, referências, ilustrações, tabelas, quadros, fonte,
estrutura das seções.
d) revisão ortográfica e gramatical do Português, Inglês ou Espanhol. Os aspectos gramaticais,
ortográficos e de ordem normativa serão de responsabilidade do(s) autor(es).
Após avaliação, o artigo retornará ao(s) autor(es) para a realização da revisão, de acordo com as
sugestões feitas pelos referees. O(s) autor(es) deve(m) retornar o artigo revisado aos editores dentro
do prazo estipulado. O(s) autor(es) é(são) notificado(s) quando um artigo é recebido e, também,
quando é aceito ou denegado para publicação. As provas de edição serão enviadas ao(s) autor(es)

para correção que, por sua vez, deverá(ão) verificar cuidadosamente todo o artigo e enviá-lo aos
Editores.
A revista se reserva o direito de efetuar nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e
gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores.
As provas finais não serão enviadas ao(s) autor(es).
Submeter um artigo à Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação, dá plenos direitos à
REBECIN para publicação do referido texto, ou seja, o(s) autor(es) concorda(m) automaticamente
com a sua publicação. A responsabilidade do conteúdo do artigo é inteiramente do(s) autor(es).
7.1 Conflito de Interesses
A REBECIN preza a ética em pesquisa e exige um processo de avaliação isento para os autores que
submetem textos científicos na Revista. Desse modo, é essencial que os avaliadores ad hoc ou os
revisores não possuam interesses que, aparentes ou não, possam influenciar o resultado da
avaliação. O conflito de interesses pode ser de natureza pessoal, acadêmica, política ou econômica.
Sendo assim, o avaliador ad hoc ou o revisor deve informar imediatamente o editor sobre qualquer
tipo de conflito de interesse que possa em alguma medida influir na avaliação do texto e, assim, deve
declarar-se não qualificado para avaliá-lo ou revisá-lo.
8 DIREITOS AUTORAIS
A ABECIN detém os direitos autorais dos trabalhos que publica, adotando as licenças do Creative
Commons, exceto quando houver indicação específica de outros detentores de direitos autorais. Em
caso de dúvidas, solicitamos consultar o Editor da REBECIN. Por meio dessa licença, o(s) autor(es)
tem/têm a liberdade de compartilhar — copiar, distribuir e transmitir a obra, sob as seguintes
condições:
a) atribuição — você deve creditar a obra da forma especificada pelo(s) autor(es) ou licenciante
(mas não de maneira que sugira que estes concedem qualquer aval a você ou ao seu uso da
obra).
b) uso não-comercial — você não pode usar esta obra para fins comerciais.
c) vedada à criação de obras derivadas — você não pode alterar, transformar ou criar em cima
desta obra.
Evidencia-se que:
a) renúncia — qualquer das condições acima pode ser renunciada se obtiver permissão do
titular dos direitos autorais.
b) domínio público — onde a obra ou qualquer de seus elementos estiver em domínio público
sob o direito aplicável, esta condição não é, de maneira alguma, afetada pela licença.
c) outros direitos — os seguintes direitos não são, de maneira alguma, afetados pela licença:
- Limitações e exceções aos direitos autorais ou quaisquer usos livres aplicáveis;
- Os direitos morais do(s) autor(es);
- Direitos que outras pessoas podem ter sobre a obra ou sobre a utilização da obra, tais
como direitos de imagem ou privacidade.
9 PREPARAÇÃO DO TEXTO
1. Todos os textos devem ser enviados por meio do Sistema Eletrônico de Editoração de Revista
(SEER),
Open
Journal
System
(OJS)
endereço:
<http://abecin.org.br/portalderevistas/index.php/rebecin/login>. Os metadados devem ser

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

preenchidos com o título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es), último grau acadêmico,
instituição em que atua (afiliação), endereço postal, telefone e e-mail. No caso de o(s) autor(es)
atuar(em) em mais de uma instituição, deve(m) optar por apenas uma delas para informar a
afiliação.
Formato arquivo: o texto deve ser enviado no formato .DOC (Word) ou no formato .RTF (Rich
Text Format).
Idioma: os textos podem ser escritos ou em português, em espanhol ou em inglês
Resumo/Abstract: devem ser redigidos em fonte Arial, tamanho 11, com espaçamento entre
linhas simples (1,0 cm), contendo no máximo 500 palavras, cujo conteúdo deve apresentar:
objetivo, referencial teórico, metodologia, resultados parciais ou finais e as
considerações/conclusões parciais ou finais. Se o texto original for em português ou em
espanhol, deve incluir o resumo [abstract] em inglês. Se o texto original for em inglês deve incluir
o resumo em português [resumo].
Formato papel: todos os tipos de submissão [artigos de pesquisa; artigos de revisão; estudos de
caso; comunicações, relatos de experiência e resenhas] devem ser digitados no formato de papel
A4.
Numeração de páginas: não colocar numeração de páginas.
Margens: todos os tipos de submissão [artigos de pesquisa; artigos de revisão; estudos de caso;
comunicações, relatos de experiência e resenhas] devem respeitar: margem superior=1,5cm;
margem inferior=1,5cm; margem esquerda=3,0cm; margem direita=2,0cm.
Fonte texto: o texto deve ser digitado com a fonte Arial, tamanho 12.
Espaçamento entre parágrafos: não colocar espaçamento entre os parágrafos.
Recuo de parágrafo: o texto deve recuar 1,25cm no início de cada parágrafo
Espaçamento entre linhas: o texto deve ser digitado com espaçamento entre linhas de 1,5cm.
Organização das seções: os títulos das seções devem ser digitados em letras maiúsculas (ex.:
RESUMO, INTRODUÇÃO, METODOLOGIA etc.). Para tanto, aplicar a numeração progressiva
utilizando a norma ABNT NBR 6024:2012.
Citações das obras consultadas: utilizar a norma ABNT NBR 10.520:2002. A exatidão das citações
às obras consultadas para a elaboração do texto são de responsabilidade do(s) autor(es).
Referências das obras citadas no texto: utilizar a norma ABNT NBR 6023:2002. A exatidão e a
adequação das referências às obras citadas no texto são de responsabilidade do(s) autor(es).
Notas explicativas: usar o comando= nota de rodapé/fim de página.
Figuras, Gráficos, Quadros: utilizar a norma ABNT NBR 14724:2011.
Tabelas: aplicar a norma do IBGE (IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de Janeiro,
1993).
O(s) autor(es) também devem observar as normas da ABNT referentes à apresentação de artigos
em publicações periódicas (NBR 6022:2003), trabalhos acadêmicos (NBR 14.724:2011), norma
para datar (NBR 5892:1989), ordem alfabética (NBR 6033:1989), resumos (NBR 6028:2003), bem
como a norma de apresentação tabular do IBGE.

10 INDEXAÇÃO
A Revista está atualmente indexada nas seguintes bases de dados e diretórios nacionais e
internacionais:
 Diretório do Sistema Latindex
 Google Acadêmico
 Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 Diadorim – Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas Brasileiras - IBICT
 Livre - Portal para Periódicos de Livre Acesso na Internet do CNEN
 Portal de Periódico CAPES
 Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas do IBICT

Posteriormente, pretende-se indexar a REBECIN nos seguintes repositórios, bancos de bases de
dados:
 BRAPCI/UFPR
 Dialnet
 Sumários.org
 Base de Datos de Información y Bibliotecología Latinoamericana (INFOBILA)
 Web of Knowledge (WoS - ISI)
 Library and Information Science Abstracts (LISA)
 Literatura de Ciência da Informação (LICI)
 PASCAL
 EBSCO Host
 SciELo
 Scopus
 Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
 Diretório Luso-Brasileiro de Repositório e Revistas de Acesso Aberto
 Electronic Journals Library

11 DISPOSIÇÕES GERAIS
Casos omissos deverão ser resolvidos pelo Comitê Editorial.

