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1 APRESENTAÇÃO 

 

 O projeto da revista “Revista Rendeiras da Informação”, possui o ISSN 1234-

5678, foi criada para disciplina CIN7402 - Editoração Científica oferecida pelo Departamento 

de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, no Curso de 

Arquivologia, ministrada pela Professora Dra. Ursula Blattmann, no segundo semestre do ano 

de 2018. 

 No decorrer das aulas de Editoração Científica a revista foi desenvolvida com 

o objetivo de capacitar os acadêmicos nas etapas de editoração, utilizando o sistema e 

configurando as funções: editor, editor gerente, autor e avaliador na elaboração da revista 

eletrônica, a partir da norma ABNT NBR 6021:2015, contribuindo na formação do 

profissional da Ciência da Informação, na produção de conhecimento acadêmico. 

 

2   DETALHES DA REVISTA 

 

 A Revista Rendeiras da Informação tem como missão contribuir para a 

disseminação e promover os conhecimentos sobre o Arquivista Social na Informação da 

saúde, cultura e rendas de bilro das rendeiras de Florianópolis. Está direcionada para 

pesquisadores, docentes, discentes e demais profissionais da área de Arquivologia, Ciência da 

Informação e demais áreas que desenvolvem estudos nesta temática. Recebe originais inéditos 

de artigos, ensaios e resenhas de livros de edições recentes. Possui o ISSN 1234-5678, Área 

de conhecimento: Arquivologia, História, Ciência da Informação. Sub-áreas: Sociologia, 

História 

 

3 POLÍTICA 

 

 Apresenta Foco e escopo da revista; Avaliação pelos pares através da política de 

avaliação, Diretrizes para avaliação, Periodicidade, Política de Acesso Livre. 

 

3.1 Foco e escopo 

 

A Revista Rendeiras da Informação é um periódico científico eletrônico de 

publicação semestralmente que tem como missão contribuir para a disseminação e promoção 

de informações sobre a saúde, cultura e rendas de bilro. 
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3.2 Processo de avaliação por pares 

 

 A Revista Rendeiras da Informação adota em seu processo editorial a avaliação ce-

ga de pares. Os originais de artigos e ensaios submetidos à revista são encaminhados para a 

apreciação de três avaliadores integrantes do Conselho consultivo, Comissão Editorial, ou 

para os demais avaliadores. As Resenhas submetidas ao Editor são encaminhadas à aprecia-

ção de dois avaliadores. Neste processo, os originais são lidos inicialmente pelo Editor que, se 

considerar estarem de acordo com a política editorial geral, os remetera para os avaliadores. 

 

3.3 Periodicidade 

 

Semestral 

Formato de publicação A/4 

Formato de publicação do arquivo PDF/A 

 

3.4 Política de acesso livre 

 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que 

disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento. 

 

3.5 Local onde encontra-se indexada 

 

SCIELO, Biblioteca Universitária UFSC, UFSC, BRAPCI. 

 

3.6 Fator de impacto 

 

Portal de periódicos da CAPES, Web of Science, Scorpion 

 

4 CONTATOS E EQUIPE DE TRABALHO 

  

Esta seção abordará o contato do suporte técnico da Revista Rendeiras da Informação.  
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4.1 Contato principal 

 

Andreia Ivete Fernandes da Silva, graduanda do curso de graduação em Arquivolo-

gia na Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC. 

Endereço: Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n - Trindade, SC, 88040-900 

Telefone: (48) 3721-9369 E-mail: andreia.arquivologia@gmail.com 

 

4.2 Contato suporte técnico 

 

Andreia Ivete Fernandes da Silva 

E-mail: andreia.arquivologia@gmail.com 

 

4.3 Equipe editorial 

 

Os membros aqui identificados fazem parte da Equipe Editorial. 

Arquivista 

Andreia Ivete Fernandes da Silva. 

Revisor 

Andreia Ivete Fernandes da Silva 

Editor 

Andreia Ivete Fernandes da silva  

 

4.4 Publicidade  

Andreia Ivete Fernandes da Silva 

5   SUBMISSÕES 

 

 A presente seção abordará as regras nas quais os autores necessitam seguir para 

submeter à Revista Rendeiras da Informação. 

 

5.1 Submissões online 

 

O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são obrigatórios 

para a submissão de trabalhos, bem como para acompanhar o processo editorial em curso. 

mailto:andreia.arquivologia@gmail.com
mailto:andreia.arquivologia@gmail.com
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5.2 Diretrizes para autores 

 

 Os textos a serem apresentados devem ter a forma e dimensões que permitam ser 

inseridos nas seguintes secções da Revista Rendeiras da Informação: 

a. Artigo - Texto resultante de pesquisa - máximo 18 laudas. 

b. Ensaio - Texto resultante de reflexão teórica que aprofunda um tema ou nova 

abordagem de um tema - máximo 20 laudas. 

c. Resenhas - Texto que apresente uma apreciação crítica de livros recém-

editados na área da Ciência da Informação - máximo de 6 laudas. 

  

5.3 Condições para a submissão 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a confor-

midade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não 

estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por 

outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, Open Office ou RTF. 

3. URLs para as referências foram informadas quando possível. 

4. O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em 

vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, 

não no final do documento na forma de anexos. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos 

em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista. 

6. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as ins-

truções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 

 

5.4 Declaração dos direitos autorais 

 

A declaração de direito autoral informada aqui aparecerá na página sobre a revista e 

nos metadados de cada documento publicado. Embora seja de responsabilidade da revista 

definir a natureza do acordo de direito autoral, o Public Knowledge Project recomenda o uso 

de uma licença CREATIVE COMMONS. São oferecidas para este fim PROPOSTAS DE 

http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/AndreiaIveteFernandesdaSilva/about/submissions#authorGuidelines
javascript:openHelp('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/AndreiaIveteFernandesdaSilva/help/view/editorial/topic/000044
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DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL que podem ser editadas e inseridas no campo a 

seguir para periódicos que oferecem (a) acesso livre, (b) acesso livre adiado, ou (c) não 

oferecem acesso livre. 

 

5.5 Política de privacidade 

 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou 

a terceiros. 

 

6   INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 Esta seção abordará sobre Histórico do periódico, Sistema de publicação, Mapa do 

portal e Estatísticas da Revista Rendeiras da Informação.  

 

6.1 Patrocínio da revista 

 

Está revista foi patrocinada pela Universidade Federal de Santa Catarina 

 

6.2 Histórico do periódico 

 

 O projeto da revista “Revista Rendeiras da Informação”, possui o ISSN 1234-5678, foi 

criada para disciplina CIN7402 - Editoração Científica oferecida pelo Departamento de 

Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, no Curso de Arquivologia, 

ministrada pela Professora Dra. Ursula Blattmann, no segundo semestre do ano de 2018 

 

6.3 Sobre o sistema de publicação 

 

A revista usa o Open Journal Systems (OJS 2.4.7.1), sistema de código livre gratuito 

para a administração e a publicação de revistas, desenvolvido com suporte e distribuição pelo 

Public Knowledge Project sob a licença GNU General Public License. 

 

6.4 Mapa do portal  
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Capa 

Pagina do usuário  

Revistas 

Revista Rendeira da Informação 

Sobre 

Editor- Gerente; Editor; Avaliador 

Autor pesquisa – Por autor; por titulo 

Edições- Edição atual; anteriores 

Aulas 

Open Journal Systems 

Ajuda 

 

 

6.5 Estatística 

 

 

Ano                                                             2018 

Edições publicadas                                            1 

Itens publicados                                                 5 

Total de submissões                                            6 

Avaliados pelos pares                                         3 

Aceito                                                                3(100%) 

Tempo de avaliação                                           0 

Tempo até a publicação                                      7 

Usuários cadastrados                                          624 (91 nova (s) ) 

Leitores cadastrados                                           1(1 nova) 

 

6.6 Cronograma 

Para publicação da revista, será apresentado o cronograma dos documentos 

recebidos até a publicação, conforme demonstrado no quadro 1. 
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Quadro 01: Cronograma 

Atividade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4  Mês 5  Mês 6 

Recebimento do documento x      

Avaliação do editor  x     

Avaliação por pares   x    

Revisão   x x   

Revisão de metadados   x x   

Correção do autor    x   

Correção     x  

Tradução     x  

Elaboração da capa     x  

Publicação      x 

Fonte: Dados do autor (2018). 

 

 

6.7 Estimativas de custo 

Para publicação da revista, será apresentada uma estimativa de custos para a 

elaboração do primeiro volume da mesma, conforme demonstrado no quadro 2.  

 

Quadro 02: Estimativas de custo 

Profissional  Quantidade Custo individual (R$) Subtotal (R$) 

Editor chefe 1 6.000,00 6.000,00 

Arquivista 1 5.000,00 5.000,00 

Revisor 1 2.500,00 2.500,00 

Editor 1 4.000,00 4.000,00 

Publicidade 1 3.000,00 3.000,00 

Total 20.500,00 

Fonte: Dados do autor (2018). 
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