A Revista Seleção Documental publica trimestralmente artigos
técnicos e Científicos relacionados a área de Inteligência
Artificial.
O Conselho Editorial é composto por pesquisadores do
GLPA- Grupo de Lógica Paraconsistente Aplicada
e renomados cientistas da área de Inteligência Artificial.
Com essa linha editorial a Revista é manufaturada com
papel de qualidade e nos moldes das melhores publicações
para cumprir a finalidade de proporcionar aos pesquisadores
brasileiros mais um meio para a divulgação dos relevantes
trabalhos sobre as pesquisas científicas desenvolvidas nesta área.

0 Como

publicar
A Revista Seleção Documental publica artigos técnicos e científicos originados de pesquisas
de Doutorado, Mestrado, e Iniciação Científica, desde que sejam ligados a área de Inteligência
Artificial e tragam relevantes contribuição as pesquisas no Brasil.
O autor que deseja ter seus artigos publicados pela revista
Seleção documental deve seguir as seguintes recomendações:
1- Enviar trabalhos para publicação.
Os textos deverão ser enviados via e-mail em Word com no máximo
12 páginas para o endereço:
inacio@unisanta.br
Obs:
a) Os trabalhos não precisam necessariamente versar sobre a Lógica
Paraconsistente, desde que se enquadrem na área da IA.

.
c) Os trabalhos não necessariamente têm obrigatoriedade de serem
inéditos, isto é, podem já ter sidos publicados pelo autor por outros meios de
comunicação, no entanto a Comissão Editorial decidirá sobre o nível de
relevância para a área de IA.
2- Condições para que os trabalhos possam ser publicados:
a) Primeiramente deverão ser avaliados e aprovados pelo conselho
editorial da Revista.
b) O custo cobrado do autor(es) pela publicação de cada trabalho será
a quantia de R$ 500,00. Esclarecemos que este valor será utilizado
para cobrir parte dos custos da publicação e os envios dos
exemplares aos autores e as bibliotecas.
c) Ao ter o seu artigo publicado o autor(es) receberá 3 exemplares via correio.
Caso deseje outros exemplares será cobrado o preço de custo, conforme
o item "como adquirir" acima.
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