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Fontes de estudos sobre TDICs e redes no Brasil
Esta relação de fontes de estudos é um dos dois subprodutos gerados a partir do mapeamento do "estado da arte"
dos estudos sobre redes sociais no Brasil (veja aqui [1]). O outro estudo decorrido do mapeamento trata das
abordagens críticas da Economia Política sobre as redes digitais e suas interseções com a informação, a
comunicação, o conhecimento e a cultura (veja o link para ler a íntegra no final desta página).
Acervos on-line de periódicos especializados (PPG = Programas de Pós-graduação)

Ciência da Informação [2] (revista do Ibict - Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica)
Comunicação e Espaço Público [3] (revista do PPGCom da UnB - Universidade de Brasília)
Contemporânea [4] (revista de comunicação e cultura do PPGCom da Universidade Federal da Bahia)
DataGramaZero [5] (revista do IASI - Instituto de Adaptação e Inserção na Sociedade da Informação)
E-Compós [6] (revista eletrônica da Compós - Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em
Comunicação)
ECO-Pos [7] (revista do PPGCom da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Economia e Sociedade da Informação [8] (revista eletrônica do Instituto de Economia da UFRJ)
ECOS Revista [9] (revista da Universidade Católica de Pelotas)
EPITIC online [10] (periódico eletrônico da Rede de Economia Política das Tecnologias da Informação e da
Comunicação)
Famecos [11] - mídia, cultura e tecnologia (revista do PPGCom da PUC-RS)
IntegrAção [12] (revista do terceiro setor)
Lâmina [13] (revista do PPGCom da Universidade Federal de Pernambuco)
Lugar comum [14] (revista da Rede Universidade Nômade)
Organizações & Sociedade [15] (revista da Escola de Administração da UFBA)
Perspectivas em Ciência da Informação [16] (revista da Escola de Ciência da Informação da UFMG)
Bases de artigos e comunicações em eventos

BOCC [17] - Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação
ENANCIB [18] - Encontro Nacional de Pesquisa da ANCIB - Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Ciência da Informação
GT TICS [19] - Tecnologias Informacionais de Comunicação e Sociedade, da Compós
Repositórios Institucionais em Ciências da Comunicação [20] (Intercom e outros)
SCielo [21] - Scientific Electronic Library Online (Brasil)
Teses e dissertações em Comunição e Ciência da Informação (PPG = Programas de Pós-graduação)

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT [22]
PPGCom da Escola de Comunicação da UFRJ (ECO-UFRJ [23])
PPGCom da Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom-UFBA [24])
PPGCom da Universidade Federal Fluminense (UFF [25])
PPG em Ciência da Informação da Univ. Fed. de Minas Gerais (ECI-UFMG [26])
Veja Também:
Redes sociais: pesquisas acadêmicas nos últimos dez anos (1996-2006) [1]
Tecnologias nas redes sociais e economia política das redes digitais (2000-2006) [27]

Categoria: Estudos [28]
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