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INFORMAÇÕES SOBRE A REVISTA 

Gaudium Sciendi é uma revista electrónica da Sociedade Cientifica da Universidade 

Católica Portuguesa publicada desde 2012 com periodicidade semestral e acesso gratuito. 

Foi concebida para ser vista em formato digital num computador, num tablet ou outro 

dispositivo móvel. A publicação da Gaudium Sciendi através da Internet permite chegar a 

leitores em todo o mundo. Cria também novas oportunidades que incluem poder ser lida a 

qualquer hora e local, tanto em bibliotecas nacionais como estrangeiras.  

Poderá, obviamente, também - se o leitor assim preferir - ser impressa e 

encadernada e lida como um livro. 

 

 

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 

A Revista oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo. Segue, assim, o 

princípio de que disponibilizar gratuitamente a informação científica ao público-leitor lhe 

proporciona a "alegria do saber" que está, aliás, implícita no seu título Gaudium Sciendi e 

contribui para uma maior democratização do conhecimento. Apesar disso, segue a 

directiva de privacidade em relação aos endereços e contactos dos autores.  

 

 

 OBJECTIVOS DA GAUDIUM SCIENDI 

A actividade editorial da revista rege-se por princípios que visam assegurar a 

liberdade de iniciativa e de cooperação e, por isso, a Gaudium Sciendi aceita e incentiva a 

colaboração de todos os Associados da Sociedade Científica assim como a de académicos 

da UCP e de outras instituições nacionais e estrangeiras vocacionadas para a investigação, 

para o ensino e para a cultura, desde que pretendam servir os mesmos objectivos e 
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valores que a norteiam, procurando assim motivar o intercâmbio interinstitucional.  

A Gaudium Sciendi pretende ser um instrumento de divulgação dos objectivos e 

dos valores da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa (SCUCP). Segue 

uma política editorial que tem também como um dos seus objectivos actuar como um 

constante vector de promoção do encontro entre investigadores, autores, estudantes e 

leitores, nos diversos momentos da sua vida científica e de formação académica. Outro 

dos seus propósitos é promover oportunidades para uma reflexão crítica e um diálogo 

sobre os temas apresentados e proporcionar ocasiões de debate intelectual e de 

cooperação académica, numa perspectiva interdisciplinar, que contribuam para 

desenvolver a formação e o interesse pela investigação científica dos seus leitores, 

sobretudo dos mais jovens. Para atingir essa meta, gostaria de contar com contribuições 

regulares dos associados das diferentes "Secções" da SCUCP, que incluem áreas tão 

variadas como: Ciências das Artes, Filosofia, Direito, História, Economia, Ciências do 

Ambiente, Literatura e Linguística, Educação, Teologia, Ciências Exactas e Naturais, 

Ciências Aplicadas e Engenharia, Ciências e Tecnologia da Saúde, Ciências Sociais e 

Políticas e Ciências da Comunicação e Informação. A revista aceita igualmente - e acolhe 

com muito gosto - colaborações de académicos de outras instituições, desde que sigam as 

políticas directivas da Gaudium Sciendi e as normas de submissão de artigos. 

Outra das missões da Gaudium Sciendi é contribuir para manter os seus leitores - 

quer sejam associados da SCUCP, professores, actuais ou antigos estudantes ou 

investigadores da Universidade Católica - ligados à sua alma mater. Essa ligação pode 

fazer-se não apenas através da leitura regular mas também enviando artigos para a revista 

ou, de forma mais intervencionista, textos mais breves para as Secções "Debate", "Cartas 

à Directora" e "Entrevistas". 

A revista pretende ainda, dentro das suas possibilidades, contribuir para 

demonstrar publicamente – através das colaborações que recebe - que todos os que estão 

associados tanto à Sociedade Científica como à Universidade Católica têm orgulho de 

pertencer a estas instituições. Ao manter os leitores informados sobre resultados de 

investigações científicas em curso ou sobre o sucesso profissional de antigos alunos ou 

investigadores assim como com a publicação de textos relacionados com eventos 

organizados pela Sociedade Científica e pela Universidade Católica, a Gaudium Sciendi 

pretende também contribuir para demonstrar como ambas as instituições têm influência 

na academia tanto em Portugal como no estrangeiro.  
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NÚMEROS TEMÁTICOS 

Embora a revista esteja direccionada para a divulgação de trabalhos académicos, 

sendo portanto, regra geral, os temas livres, têm havido também alguns números 

temáticos que focam um tópico central, como "A Transversalidade Linguístico-Cultural da 

Bíblia" (Janeiro 2013), "Direito"(Julho 2013) e "O Conceito de Alma – Do Antigo Egipto ao 

Mundo de Matrix" (Junho 2014).  

 

SECÇÕES 

No âmbito da Gaudium Sciendi ha ́ vaŕias seccõ̧es, tais como Editorial, Artigos, 

Debates, Poesia, Recensões crit́icas e Entrevista.  

 

 

INFORMAÇÕES AOS LEITORES 

Convidamos os nossos leitores a enviarem-nos comentários sobre a revista em 

geral ou sobre algum dos artigos publicados. Poderão também inscreverem-se no 

serviço de notificação de publicação da revista, bastando para tal que nos enviem um 

e-mail nesse sentido. Essa inscrição permitirá ao leitor receber via e-mail um aviso da 

publicação de um novo número da Gaudium Sciendi assim como o sumário de cada 

nova edição. De acordo com a Política de Privacidade, a revista assegura aos leitores 

que os seus nomes e endereços informáticos não serão utilizados para outros fins. 

 

 

INFORMAÇÕES PARA OS COLABORADORES 

 Áreas - A revista aceita propostas de artigos para publicação sobre um 

amplo leque de tópicos em diversas áreas científicas.  

 Norma Ortográfica - A Direcção respeita a decisão pessoal dos autores 

relativamente à regra ortográfica da língua portuguesa que seguem nos seus textos.  

 Ilustrações - Todas as imagens incluídas nos artigos da Gaudium Sciendi 

são da responsabilidade da Direcção a menos que os autores as tenham escolhido, 

sendo, nesse caso, indicado em nota.  

 

 

INFORMAÇÃO PARA BIBLIOTECÁRIOS 

Convidamos as bibliotecas a incluir a Gaudium Sciendi, assim como outras revistas 
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de acesso livre, nos seus catálogos de revistas electrónicas. Este sistema de publicação é 

desenvolvido também para ser operado por bibliotecas universitárias, como a Biblioteca 

Universitária João Paulo II da Universidade Católica, dando assim apoio ao trabalho de 

publicação das revistas do seu corpo académico.  

 

 




