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Nossos Recursos

Arnaldo Vasconcellos

Temos como nossos princípios a acessibilidade, qualidade e gratuidade dos conteúdos filosóficos de
nossa Revista Epistemologia.
Por este motivo utilizamos um sistema de gerenciamento de conteúdo em código livre, porque
código também é poesia. Além disto, dispomos de alguns recursos para que você leitor possa utilizar
em todos os dispositivos: celulares, tablets, notebooks, desktops e eReaders (Kobo, Kindle e eLev).
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1. Em todas as páginas você pode fazer o download dos artigos da Revista Epistemologia nos
formatos PDF, MOBI e EPUB; além de gerar uma versão impressa.
2. Utilizamos o sistema HandTalk para garantir que os artigos possam ser lidos em LIBRAS.
3. Os artigos publicados por nós estão sob a licença Creative Commons 4.0.
4. Toda a Revista é de conteúdo livre: pessoas comuns e instituições podem acessar o conteúdo
livremente.
5. Utilizamos o FluxBB, também software livre, como software para discussões entre os membros
do Corpo Editorial.
6. Os artigos, traduções e afins têm fluxo gerenciado pelo sistema Open Journal Systems, bem
como publicação redundante dos artigos disponibilizados pela plataforma principal
(WordPress).
7. Utilizamos o software antiplágio “Copia e Cola” .
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Neste sentido, escolhemos utilizar o WordPress como gestor
principal de conteúdo pela portabilidade, facilidade e ferramentas de acessibilidade que possam
estar associados a este gerenciador, permitindo uma revista com grande possibilidade de
portabilidade entre dispositivos e acessibilidade para diversos leitores.
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Recomendamos também o uso do aplicativo Pocket, que permite criar uma lista de artigos que você
tenha interesse em ler mais tarde (em diversos dispositivos, como tablets, smartphones e eReaders).
Um dos recursos mais interessantes do Pocket é que ele também “lê” o conteúdo para você em
seu smartphone.

R

Acesse, contribua e compartilhe o nosso conteúdo. Nos ajude a manter a revista com conteúdo livre.

Revista Epistemologia

