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1 APRESENTAÇÃO

O  Arquivo  Hospitalar  em  Revista,  trata  sobre  temas  relacionados  a
documentação em unidades de saúde. Principalmente em ambiente eletrônico, onde
recentemente tem-se outorgado novas leis quanto ao prontuário eletrônico. Devido
a  essas  e  outras  modificações,  busca-se  domínio  do  documento  em  ambiente
digital, bem como políticas de preservação e guarda e repositórios confiáveis.

O  Arquivo  Hospitalar  em  Revista foi  criado  em  2019.  segundo  a
necessidade de divulgar os trabalhos acadêmicos na universidade.



2   DETALHES DA REVISTA

Revista criada em 2019 na disciplina CIN7402 Editoração Científica ofertada pelo
departamento  de  Ciência  da  Informação  da  Universidade  Federal  de  Santa
Catarina - CIN/UFSC. 

ISSN Eletrônico 1234-5678

Área do Conhecimento: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação 
Sub-áreas: Medicina, História, Direito.

Área temática : 
• 6.07.00.00-9 Ciência da Informação 
• 6.07.01.00-5 Teoria da Informação 
• 6.07.01.01-3 Teoria Geral da Informação 
• 6.07.01.02-1 Processos da Comunicação 
• 6.07.01.03-0 Representação da Informação 
• 6.07.02.00-1 Biblioteconomia 
• 6.07.02.01-0 Teoria da Classificação 
• 6.07.02.02-8 Métodos Quantitativos.
• Bibliometria 6.07.02.03-6 Técnicas de Recuperação de Informação 
• 6.07.02.04-4 Processos de Disseminação da Informação 
• 6.07.03.00-8 Arquivologia 
• 6.07.03.01-6 Organização de Arquivos 

O Arquivo Hospitalar em Revista traz temas relacionados à documentação em 
unidades de saúde no cenário atual. Que em suma, é tão necessária. A revista 
busca divulgar sobre este campo pouco conhecido da área da arquivologia. 
Portanto a revista considera-se aberta à submissões que estejam de acordo ao 
objetivo pelo qual se deu início a este trabalho. 



3  POLÍTICA

O Arquivo  Hospitalar  em Revista  traz  temas  relacionados  à  documentação  em
unidades de saúde no cenário atual. Que em suma, é tão necessária. A revista
busca  divulgar  sobre  este  campo  pouco  conhecido  da  área  da  arquivologia.
Portanto a revista considera-se aberta à submissões que estejam de acordo ao
objetivo pelo qual se deu início a este trabalho. 
Os  originais  de  artigos,  entrevistas  e  resenhas  submetidos  à  ARQUIVO
HOSPITALAR EM REVISTA serão  encaminhados  à  Editora-chefe  do  periódico,
membro da comissão editorial da revista. Essa revisão é uma avaliação inicial para
constatar  se  o  texto  se  enquadra  nas diretrizes  da revista  e  se  uma avaliação
externa integral é justificada.

Após essa avaliação preliminar os trabalhos serão enviados à apreciação de dois 
pareceristas e dois avaliadores integrantes da Comissão Editorial, Conselho 
Consultivo ou consultores “ad hoc”, conforme temática do artigo. Caso haja 
discordância quanto aos pareceres e avaliações, o manuscrito 
(artigo/resenha/entrevista) será enviado a um terceiro parecerista e avaliador. O 
prazo para conclusão do processo varia entre 3 e 6 meses.

Todos os pareceristas recebem os artigos via portal e a avaliação é feita às cegas. 
Além do manuscrito para avaliação, os pareceristas recebem um formulário padrão 
de avaliação e uma declaração sobre “conflito de interesses” que deve ser assinada
e enviada à editora-chefe do periódico.

Observação: Há conflito de interesses quando um autor (ou a instituição do autor), 
revisor, parecerista ou editor tem relações financeiras ou pessoais que influenciem 
de forma inapropriada (viés) suas ações.

Os originais poderão ser:

 – Aceitos na íntegra, sem restrições;

 – Aceitos na íntegra, com algumas alterações;

 – Ou Recusados.

 – O processo de avaliação é feito rigorosamente às cegas (o arquivo em formato 
word não deve conter informações pessoais/ acadêmicas), no entanto os autores 
devem preencher seus dados acadêmicos no formulário que já está incluído nos 5 
passos de submissão dos manuscritos. Esses dados acadêmicos serão utilizados 
somente se o artigo for aceito e publicado.

 – Tanto as colaborações recusadas quanto as aceitas serão comunicadas, sob a 
forma de anonimato dos pares avaliadores e via portal (sistema) aos autores. O 
Conselho Consultivo da Revista e a Equipe Editorial reservam-se o direito de não 
comentar os motivos nos casos de recusa.

 – A Revista reserva-se o direito de não aceitar para avaliação mais de um inédito 
por autor/a ao ano.

No caso de inserção de imagens,  a responsabilidade pelos trâmites relativos aos 
direitos de reprodução será exclusivamente dos autores. A revista não se 
responsabiliza pelas imagens enviadas (conforme condição de submissão que 
segue abaixo). A condição deverá ser aceita pelo autor no ato da submissão via 
portal):



Declaro ser autor (a), ou licenciado(a), ou cessionário (a) ou possuo autorização 
prévia e expressa dos autor(a) expressa, seja por instrumento oneroso ou gratuito, 
com finalidade de utilização e reprodução das imagens constantes em minha obra 
que será publicada na  Revista  DIRETORIO DE ARQUIVO, ISSN 1234-5678.

No caso de não existência de permissão prévia de utilização de obras de terceiros 
ou hipótese de limitação dos Direitos Autorais  - Art. 46 da Lei brasileira de Direitos 
Autorais - o declarante, ciente do teor dos artigos 24 e 29 do referido diploma 
normativo,  assume toda a responsabilidade por eventual violação de Direitos 
Autorais

O envio de trabalhos deve ser feito, obrigatoriamente, através do portal de 
periódicos. Para acesso completo ao periódico o autor deve criar um perfil como 
“autor” e obter automaticamente um login e senha de acesso

 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. 

3.1 FOCO E ESCOPO

O Arquivo Hospitalar em Revista traz temas relacionados à documentação
em unidades de saúde no cenário atual. Que em suma, é tão necessária. A revista
busca  divulgar  sobre  este  campo  pouco  conhecido  da  área  da  arquivologia.
Portanto a revista considera-se aberta à submissões que estejam de acordo ao
objetivo pelo qual se deu início a este trabalho. 

3.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO POR PARES

A decisão sobre a publicação de artigos e ensaios bibliográficos cabe aos
Editores, a partir da avaliação dos pareceristas. 

3.3 PERIODICIDADE

Periodicidade  mensal,  Papel  –  A4,  ISO  19005-1,  PDF/A  para  publicações
contínuas.

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 INDEXADA EM



SciELO, Biblioteca Universitária UFSC, UFSC, Brapci

3.6 FATOR DE IMPACTO

Portal de periódicos da CAPES, Web of Science, Google acadêmico 

4   CONTATOS E EQUIPE DE TRABALHO

Hospital Universitário

Campus da UFSC  Trindade

R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 
88040-900

4.1 CONTATO PRINCIPAL

DANIELLE CRISTINA SILVA BERREDO

Estudante em Arquivologia UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: danielle.c.berredo@gmail.com

4.2 CONTATO SUPORTE TÉCNICO

DANIELLE CRISTINA SILVA BERREDO

Estudante em Arquivologia e Editor-Chefe

Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: danielle.c.berredo@gmail.com

4.3 EQUIPE EDITORAL

Os membros aqui identificados fazem parte do Conselho Editoral e Comissão
Editorial:

Conselho Editoral 

Editor: Danielle Berredo

Bibliotecários 



Capista

Avaliadores: Danielle Berredo

Arquivista: Danielle Berredo

Revisores de metadados

5   SUBMISSÕES

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”. 

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.

5.2 DIRETRIZES PARA AUTORES

O  Arquivo  Hospitalar  em  Revista  –  aceita  artigos  inéditos;  artigos  traduzidos
relacionados  à  área;  resenhas  de  livros  e  entrevistas  com  pesquisadora/es  e
professora/es da área da educação infantil e de áreas que buscam contribuir com o
diálogo disciplinar a fim de compreender mais amplamente a infância e as relações
educativas. A publicação dos textos está condicionada a pareceres de membros do
Conselho  Editorial  Científico  ou  de  colaboradores  ad  hoc.  Os  nomes  dos(as)
pareceristas  permanecerão  em  sigilo,  omitindo-se,  também  perante  estes,  os
nomes dos(as) autores(as), ou seja, a avaliação é “duplo cego”, na qual nem o
nome do(a) autor(a) é revelado ao(a) parecerista, nem o nome do(a) parecerista é
revelado ao(a)  autor(a).  Para assegurar  a integridade da avaliação por  pares a
cega, deve-se tomar todos os cuidados possíveis para não revelar a identidade de
autores(as) e pareceristas durante o processo de avaliação. A fim de alcançar esse
objetivo, autores/as devem certificar-se de que seus manuscritos não expõem suas
identidades aos avaliadores, de forma direta ou indireta.

•O Arquivo Hospitalar em Revista publica textos em português, inglês, 
espanhol, italiano e francês. Aqueles que possuírem como língua vernácula o
português, francês, italiano e espanhol, devem apresentar abstract. No caso 
de o texto original ser em inglês ou em outra língua, o resumo deverá ser em
português.
•O Arquivo Hospitalar em Revista aceita Artigos com no máximo 3 autores, 
devendo, ao menos um deles possuir o título de doutor.



•A revista Diretório do Arquivo não cobra taxas para submissão e publicação 
de artigos.

Citações e referências

Devem ser feitas com base nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. As citações devem ser feitas utilizando o sistema autor-data com 
base na NBR 10520/2002 e as referências devem utilizar a NBR 6023/2018.

Formatação e modelo de estrutura da submissão

•Os/As autores/as devem submeter Artigos; Artigos Dossiê; Resenha; 
Entrevista; Cotidiano ou Relatos na formatação indicada no respectivo 
template.
•As seções Artigos e Artigos Dossiê devem ter mínimo 15 páginas e um 
máximo de 25 páginas.
•Os arquivos devem ter o formato Doc, Docx, Open Office ou RTF.
•Certifique-se que o documento não tenha nenhum comentário ou dado que 
possa identificar aos autores no manuscrito.

Modelos de Templates

 

Os modelos detalham os estilos das seções obrigatórias e opcionais e os subtítulos
que a submissão deve incluir, assim como aborda as orientações básicas sobre a 
formatação de referências e a preparação de figuras e tabelas. Clique no Modelo 
que pretende submeter na revista Diretório do Arquivo para fazer o download do 
respectivo template:

Modelo para Artigos

Modelo para Dossiê

Modelo para Resenha

Modelo para Entrevista

Modelo para Cotidiano

Modelo para Relatos

 

Notas de Autor/a

Os/As autores/as que submeterem Artigos; Artigos Dossiê; Resenha; Entrevista; 
Cotidiano ou Relatos para a revista Diretório do Arquivo devem inserir como 
documento suplementar o arquivo Notas de Autor/a, disponível para download 
abaixo. Todos os autores deverão preencher as informações conforme os campos 
especificados. Esse conteúdo será inserido ao final da submissão, com exceção 
dos dados autorais que irão na primeira página, caso o artigo seja aprovado.

Modelo para Notas de Autor

 Metadados no sistema de submissão

•Os(as) autores(as) devem preencher os metadados no sistema da revista 
zelando pela completude dos dados de todos os autores, incluindo o ORCID.

5.3 CONDIÇÕES PARA A SUBMISSÃO

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/196537
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/196756
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/196755
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/196754
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/196753
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/196752
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/196751


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, OpenOffice 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  casa  de  submissão  a  uma  seção  com  avaliação  pelos  pares  (ex:
artigos), as instruções disponíveis em Assegurando a Avaliação pelos Pares
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 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.

Direitos Autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com di-
reitos de primeira publicação para a revista. Em virtude de aparecerem nesta revista
de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em apli-
cações educacionais e não-comerciais

Além disso, o autor compromete-se a citar a primeira edição do artigo em to-
das as edições posteriores, incluindo em línguas estrangeiras.

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

CAPA conforme ABNT NBR 6021:2016

5.5.1 Capa Indica-se o ano civil em algarismos arábicos na primeira capa. 5.5.1.1
Indica-se o mês, se houver, por extenso. Meses extremos devem ser ligados por
uma barra oblíqua. EXEMPLO v. 2 n. 1 janeiro/março 2014 5.5.1.2 Em periodicidade
inferior à mensal, deve constar a data completa. EXEMPLO v. 1 n. 1 16 setembro
2013 

6.1 PATROCÍNIO DA REVISTA

Está revista foi patrocinada pela Universidade Federal de Santa Catarina

6.2 HISTÓRICO DO PERIÓDICO

Criada  durante  a  disciplina  de  Editoração  Científica  201X.Y,  do  curso  de
Graduação  em  Arquivologia,  Biblioteconomia,  Ciência  da  Informação  na
Universidade Federal de Santa Catarina.

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 CRONOGRAMA

Para  publicação  da  revista,  será  apresentado  o  cronograma  dos  documentos
recebidos até a publicação, conforme demonstrado no quadro 1.

Fonte: Aimã Vogel





6.5 ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

Será  apresentada  uma  estimativa  de  custos  para  elaboração  da  Revista,
apresentado no quadros 2: 

Quadro 2 – Estimativa de custo com equipe editorial 

Equipe Editorial Custos Individuais: (R$) Subtotal: (R$)

Revisor 5.000 15.000

Bibliotecario 5.000 5.000

Tradutor 2.500 2.500

Diagramador 2.500 2.500

Secretária 4.000 4.000

Webdesigner 2.500 2.500

Bolsista 500 32.000

Fonte: o autor

Quadro 3 – Estimativa de custo com infraestrutura 

Equipe Editorial Custos Individuais (R$) Subtotal (R$)

Salas 5.000 15.000

Equipamentos 5.000 5.000

Sftware/Sistemas 5.000 25.000

Fonte: o autor
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