
Introdução

A ciência aberta busca a transparência à sociedade. Neste estudo, apresenta-se o Mendeley, um gestor de referências para

compartilhamento do conhecimento científico. É gratuito, possibilita aos usuários ler, compartilhar, anotar e editar artigos

científicos, como também a conexão entre outros pesquisadores. A Biblos é um periódico de acesso aberto vinculado ao Instituto

de Ciências Humanas e da Informação, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, aborda publicações da área da ciência da

informação. Até o ano de 2009 publicava trabalho das áreas de Biblioteconomia e História. A partir de 2010, foi criada a Historiae

com foco na área da História e a Biblos passou a publicar somente sobre a área da Ciência da Informação. Teve-se como objetivo

inserir o referido periódico no gestor de referências Mendeley bem como específico relatar os números indexados.

Segundo Bueno (2010, p. 2) “A comunicação científica [...] diz respeito à transferência de informações científicas, tecnológicas ou

associadas a inovações e que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento”.

Métodos e materiais

Caracteriza-se como estudo exploratório, tendo em vista que se buscou mais informações acerca desta temática e descritivo pois

descreve uma realidade. Para fins da consecução dos objetivos, usou-se o gestor de referências Mendeley. As atividades foram

realizadas no período de dezembro a fevereiro de 2019. Foram utilizados os seguintes passos: 1) pesquisar o Mendeley; 2)

Instalar nos computadores e 3) indexar os volumes da revista. Os artigos foram inseridos um a um no sistema.

Resultados e discussão

A figura 1 ilustra a biblioteca da Biblos no gestor de referências.

Figura 1 – Perfil da Biblos
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Resumo:  O presente estudo teve como objetivo geral inserir Biblos – Revista do Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG no gestor  de referências Mendeley. Relata os 7 volumes e 14 

números indexados.  A proposta encontra-se em andamento e outras formas de divulgação do referido periódico estão sendo

estudadas.

Conclusão

Compreende-se que o conhecimento produzido deve

permear os princípios da ciência aberta, vislumbrando os

seus benefícios à sociedade. Inserir o referido periódico no

gestor de referência Mendeley, é uma forma de ampliar o que

é produzido e fazer com que este conhecimento ultrapasse os

muros institucionais.
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA BIBLOS – REVISTA 

DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA 

INFORMAÇÃO

Fonte: Mendeley

O perfil da revista apresenta 7 volumes e 14 números 

indexados, do volume 26, número 2 de 2012 ao volume 31, 

número 2 de 2017. Ampliando sua plublicização.
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