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A INTERNET COMO MEIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES: A
ESTRUTURAÇÃO DE UMA REVISTA ELETRÔNICA. Adriana Fraga Castro, Fernando Kuhn
Andriotti, Edimara Mezzomo Luciano, Henrique Freitas. (Departamento de Ciências Administrativas –
Escola de Administração – UFRGS)
Em um mundo em constante inovação, a difusão da informação adquire um papel fundamental no
sociedade e no meio acadêmico. Dada a quantidade crescente de informações, organizá -las e selecioná-las
auxilia a divulgação do trabalho do pesquisador, bem como a condução de aulas e seminários. Este
projeto procura, através da construção de uma revista eletrônica, disponibilizar todas as publicações do
professor, sua equipe, e alunos (Graduação e Pós -Graduação) na tentativa de socializar e divulgar
informações de trabalhos e pesquisas que possivelmente só estariam disponíveis ao grande público dentro
de alguns anos, visto que há uma diferença temporal entre o envio do artigo pelo pesquisador e sua
publicação em uma revista. Ainda, disponibilizando em um site artigos inéditos e outros já publicados, a
comunidade tem acesso mais fácil a esta fonte de informação. O objetivo geral do projeto no qual a Bolsista
encontra-se inserida é localizar, organizar e estruturar os artigos já publicados, divulgando os resultados das
pesquisas realizadas, bem como atraindo publicações de outros pesquisadores. No contexto deste projeto, a
inserção da Bolsista foi a de estruturar o site de modo a facilitar a localização dos artigos, uma vez que está
organizado por tema, autor, ano ou publicação. Deste modo, também há a possibilidade de compartilhar
informações e sugestões de grupos de pesquisas, acompanhar propostas e projetos em andamento, ter acesso
aos artigos de outros autores, bem como publicar e também socializar informações que considere relevantes.
A revista pode ser acessada pelo endereço http://www.ea.ufrgs.br/professores/hfreitas/revista_HF. (CNPq).

