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Modelo conceitual para jogos educativos digitais v. 3, n. 2 (2014) 1917 63678 

Mineração de dados: busca de conhecimento sobre a evolução do canto da família Thamnophilidae v. 1, n. 1 (2011) 1145 52390 

Optimización del juego tres en raya con niveles de dificultad utilizando heurísticas de inteligencia artificial v. 3, n. 2 (2014) 2040 33616 
Plano estratégico para o ambiente acadêmico: estudo de caso em grupo de pesquisa da Universidade Federal do 
Paraná v. 1, n. 1 (2011) 3184 23785 

Puzzlemote: Videojuego controlado con el mando de la WII para niños de 6 a 10 años v. 2, n. 2 (2013) 1948 21086 

A moda como objeto de informação: o caso do Movimento Feminista Punk Riot Grrrl v. 4, n. 1 (2015) 4103 16448 

Digital Object Identifier (DOI): o que é, para que serve, como se usa? v. 4, n. 1 (2015) 3131 16114 
Software educativo CHAKANA: una propuesta para desarrollar la inteligencia lógico-matemática de estudiantes 
universitarios v. 4, n. 2 (2015) 1011 14354 

Linked Open Data como forma de agregar valor às informações clínicas v. 2, n. 1 (2013) 1340 13855 

A Complexidade da cultura amazônica e seu reflexo para a organização e representação da informação v. 1, n. 2 (2012) 4637 12658 
A mineração de dados e a qualidade de conhecimentos extraídos dos boletins de ocorrência das rodovias federais 
brasileiras v. 3, n. 2 (2014) 2894 11096 
A usabilidade e acessibilidade de um ambiente virtual de aprendizagem com foco no usuário idoso: uma verificação 
ergonômica do Moodle v. 4, n. 1 (2015) 5015 11048 

Metodologia design thinking no projeto de software para mobilidade urbana: relato de aplicação v. 3, n. 2 (2014) 3504 10287 

MaTUTO: adaptação da metodologia de aprendizagem baseada em problemas aplicada ao ensino de ontologias v. 2, n. 1 (2013) 2036 10037 

Coworking, uma forma de organização de trabalho: conceitos e práticas na cidade de São Paulo v. 4, n. 2 (2015) 5480 9460 
Ontologia para mapeamento da dependência tecnológica de objetos digitais no contexto da curadoria e preservação 
digital v. 1, n. 2 (2012) 1876 8576 

Mineração de dados: aplicações, ferramentas, tipos de aprendizado e outros subtemas v. 3, n. 2 (2014) 3390 8311 

Competência em Informação: conceitos, características e desafios v. 2, n. 1 (2013) 11200 8275 

Redes bayesianas para predecir el estilo de aprendizaje de estudiantes en entornos virtuales v. 3, n. 2 (2014) 1319 7117 
Análise de tendências da produção científica nacional na área de Ciência da Informação: estudo exploratório de 
mineração de textos v. 3, n. 2 (2014) 2736 6950 
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A Internet das Coisas aplicada ao conceito de eficiência energética: uma análise quantitativo-qualitativa do estado da 
arte da literatura v. 5, n. 2 (2016) 3403 6862 
Redes sociais de produção e colaboração tecnológica para o descarte de resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrônicos v. 1, n. 2 (2012) 2183 6782 

Modelo LaTeX para teses e dissertações em Programa de Pós-Graduação: construção e avaliação de artefato v. 4, n. 2 (2015) 2220 5881 

Panorama brasileiro sobre a proteção de dados pessoais: discussão e análise comparada v. 2, n. 1 (2013) 7535 5843 

Use of an Institutional Personal Learning Environment to support learning actions in Higher Education v. 5, n. 1 (2016) 1167 5724 

Ferramentas 2.0 e bibliotecas universitárias brasileiras: levantamento de uso e implicações v. 2, n. 1 (2013) 2479 5482 

Comunidades de prática: uma revisão bibliográfica sistemática sobre casos de aplicação organizacional v. 5, n. 1 (2016) 1397 4708 
Metodologias que estimulam o compartilhamento de conhecimento: a experiência do Global Forum América Latina - 
GFAL v. 1, n. 1 (2011) 6568 3973 
Google apps for virtual learning communities development: strengthening english language skills in an university 
environment v. 5, n. 1 (2016) 1593 3957 

“Maquiagem verde” na comunicação gráfica de condomínios residenciais em Caruaru-Pernambuco v. 2, n. 2 (2013) 1141 3766 
O uso do Facebook como ferramenta para o compartilhamento de atividades pedagógicas: uma experiência em uma 
escola pública de educação infantil v. 4, n. 2 (2015) 1052 3171 

Bibliotecas universitárias federais e a noção de bens públicos v. 2, n. 2 (2013) 2099 2924 

Questões de metodologia - Parte 1 v. 1, n. 1 (2011) 1484 2900 

Altmetria ou métricas alternativas: conceitos e principais características v. 4, n. 2 (2015) 1529 2736 

Plataformas móveis, gamificação e aprendizagem v. 2, n. 2 (2013) 3119 2676 
Coleta de informações em estudos sociais: abordagens quantitativas e qualitativas para analisar centros de referência 
de atendimento às mulheres em situação de violência v. 2, n. 1 (2013) 1770 2655 
Producción de cursos en-línea basados en objetos de aprendizaje: una propuesta metodológica orientada a 
estudiantes de carreras técnicas v. 5, n. 2 (2016) 797 2504 
El efecto del flipped classroom en la motivación por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera de estudiantes 
de nivel pre-intermedio v. 5, n. 2 (2016) 1312 2390 
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Proposta de um modelo de maturidade para sítios de governo eletrônico v. 4, n. 1 (2015) 1523 2336 
A influência da informação publicada nas “redes sociais” no processo de seleção e recrutamento: um estudo 
exploratório na literatura v. 5, n. 1 (2016) 2607 2288 

Curadoria digital e dados de pesquisa v. 5, n. 2 (2016) 2177 2265 

Identificando propriedades essenciais de registros eletrônicos de saúde v. 5, n. 1 (2016) 931 1977 

Questão ética, controle e regulamentação da informação no webjornalismo colaborativo v. 3, n. 1 (2014) 1153 1945 
Produção tecnológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL): Mapeamento da área de Ciências Agrárias pela 
Plataforma Lattes v. 1, n. 1 (2011) 1673 1932 

A pesquisa sobre o fazer pesquisa: uma análise de citação da literatura periódica em Ciência da Informação v. 3, n. 1 (2014) 2347 1777 

Indexação e recuperação de teses e dissertações por meio  de sintagmas nominais v. 1, n. 1 (2011) 1092 1772 
El personal learning environment en el proceso de aprendizaje de estudiantes de nivelación: un caso en la 
Universidad de Guayaquil/Ecuador v. 4, n. 2 (2015) 598 1704 

A disseminação da informação no Twitter: uma análise exploratória do fluxo informacional de retweets v. 3, n. 1 (2014) 1712 1618 

Definição de metadados para registros de áudio em repositórios digitais de acesso aberto v. 3, n. 1 (2014) 1204 1562 

Diretrizes para proteção do conhecimento: um estudo de caso em uma universidade do Estado do Paraná v. 4, n. 1 (2015) 1333 1510 

Rede de coautoria da Universidade Federal de Goiás: o impacto de publicações internacionais v. 5, n. 2 (2016) 603 1429 

Gestão da Informação em Portugal: formação, mercado e perspectivas v. 3, n. 1 (2014) 3190 1391 
Melhoria na qualidade de dados com a aplicação de "data cleaning" na base de dados de acidentes aeronáuticos da 
aviação civil brasileira v. 5, n. 2 (2016) 1143 1351 

Periódicos brasileiros em Odontologia e a fuga dos artigos científicos de alto impacto v. 3, n. 1 (2014) 1472 1331 

A View of innovation process in a collaborative perspective v. 1, n. 2 (2012) 1773 1325 
Influencia de los juegos en la percepción del aprendizaje logrado y en la motivación a participar en clase: estudio de 
caso v. 2, n. 2 (2013) 1811 1290 

Questões de metodologia - Parte 2 v. 1, n. 2 (2012) 1677 1286 

Informação: metodologias, temas tradicionais e discussões emergentes v. 2, n. 1 (2013) 555 1238 

Influência das exigências legais e da Teoria da Administração na estrutura de tipos documentais em organizações v. 2, n. 2 (2013) 964 1213 
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O Desafio da visibilidade v. 4, n. 1 (2015) 795 1192 
"Onde está o conhecimento que perdemos na informação*?" Explorando a mineração de dados (e de textos) e 
metodologias de design como apoio à gestão da informação v. 3, n. 2 (2014) 2190 1171 

A difusão vertical na web social: o caso de "Heaven Can Wait" no Antville v. 3, n. 1 (2014) 997 1144 

Expediente V3N2 v. 3, n. 2 (2014) 378 1109 

Un “tuiterazo” por la independencia: el uso de Twitter para la enseñanza de historia v. 4, n. 2 (2015) 1105 1108 
As TIC como vetores para a democracia e empoderamento em processos de informação, comunicação e 
conhecimento v. 4, n. 2 (2015) 1249 1040 

Dados e informação: significados e engajamento v. 5, n. 2 (2016) 1217 955 
Relatos metodológicos: destaques do estudo "Brazilian Model of Library and Information Studies in the bachelor's 
level" v. 5, n. 1 (2016) 479 950 

Dois anos de AtoZ em dois minutos de avaliação v. 2, n. 2 (2013) 345 944 

Informação & Globalização v. 3, n. 1 (2014) 1241 898 

A disrupção pervasiva da tecnologia na privacidade e nos processos de aprendizagem v. 5, n. 1 (2016) 561 772 

Expediente V5N1 v. 5, n. 1 (2016) 371 750 

Expediente V4N1 v. 4, n. 1 (2015) 528 729 

Rede de tecnologia do Amazonas: fonte informacional para tomada de decisão v. 1, n. 2 (2012) 713 711 

Bem vindos a AtoZ! v. 1, n. 1 (2011) 707 668 
Avaliação da eficácia da “política mandatória” em repositórios: um estudo de caso no Instituto Politécnico de Castelo 
Branco – Portugal v. 3, n. 1 (2014) 746 667 

Expediente V4N2 v. 4, n. 2 (2015) 395 666 

Expediente V5N2 v. 5, n. 2 (2016) 441 644 

O efeito contagiante da produção científico-acadêmica v. 1, n. 2 (2012) 346 523 
Projetos de aprendizagem como estratégia de ensino de informática para pessoas com deficiência intelectual: Estudo 
de caso v. 6, n. 1 (2017) 93 441 

Mediação da informação e comunicação política no Facebook: desempenho do candidato Rui Palmeira à Prefeitura de v. 6, n. 1 (2017) 119 184 
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Maceió em 2016 

Relações sociais de acesso: redes informacionais e interlocuções frente aos documentos policiais na Região do Alto 
Solimões/Amazonas v. 6, n. 1 (2017) 72 116 

Empreendedorismo e profissionais da informação v. 6, n. 1 (2017) 51 105 

Um ciclo que se encerra e nossos melhores desejos para o que se inicia! v. 6, n. 1 (2017) 33 86 

Expediente V6N1 v. 6, n. 1 (2017) 24 78 
 


