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O nº 32 da Prisma.com, o último do ano de 2016, assinala algumas mudanças 

significativas para esta publicação on-line. A primeira diz respeito à alteração da 

edição da revista em consequência da extinção da Unidade de Investigação de 

Investigação CETAC.MEDIA que passa agora a ser publicada pelo polo do Porto 

do Centro de Investigação em Informação, Comunicação e Cultura Digital (CIC 

Digital – Porto). Vocacionado para a investigação em Ciências da Comunicação 

e da Informação o CIC Digital resulta da parceria de quatro Universidades 

(Universidade Nova de Lisboa- Faculdade de Letras; Universidade do Porto – 

Faculdade de Letras; Universidade de Aveiro; Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias) que constituem quatro polos autónomos do mesmo 

Centro de Investigação. Esta mudança orgânica veio determinar a deslocação da 

Prisma.Com para o servidor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

onde, a partir de agora, ficarão alojados todos os números da revista. O propósito 

desta “deslocação” visa alargar a divulgação e o acesso aos conteúdos da 

revista, nomeadamente a indexação nas principais bases de dados de periódicos 

científicos, diretórios e repositórios de acesso aberto e a atribuição do DOI 

(Digital Object Identifier), registo alfanumérico único que permitirá uma ligação 

estável à sua localização na Internet. A par de visíveis alterações formais, como 

a inclusão de uma capa que acompanha cada número, houve mexidas também 

na estrutura organizativa da Prisma.Com através da escolha de um novo Diretor, 

da recomposição da Comissão editorial e da revisão e ampliação da Comissão 

Cientifica, Estas modificações não configuram uma nova série, mas apenas uma 

melhoria indispensável e uma afirmação do empenho que todos os 

investigadores, envolvidos na criação e na manutenção deste projeto editorial, 
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assumem em manter e expandir uma Prisma.Com mais ajustada à sua missão 

original. 

Quanto ao conteúdo deste nº 32 importa referir que são publicados dois artigos 

entre vários submetidos a avaliação e, na Secção Contecsi, habitual em todos os 

números do segundo semestre de cada ano, quatro artigos que correspondem a 

duas palestras proferidas a convite na Sessão Plenária em Ciência da 

Informação, inclusa quase desde o início deste Congresso Internacional 

realizado na Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de 

São Paulo (USP), Brasil, e a duas comunicações aí apresentadas e escolhidas, a 

título de prémio, para comporem a dita Secção. Tivemos, no entanto, pela 

primeira vez a recusa de Autores de duas comunicações escolhidas alegando 

que a revista Prisma.Com não é uma revista indexada no nível que eles 

consideram aceitável para os seus trabalhos. Não desejamos qualificar ou julgar 

esta atitude e entendemos que a resposta mais adequada que podemos dar é a 

aposta séria e determinada no aperfeiçoamento continuo de um periódico que 

dignifique o campo interdisciplinar das Ciências da Comunicação e da 

Informação. 

 

 

	


