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1 APRESENTAÇÃO  

 
A Revista Bem Dormido está direcionada a um publico mais especifico 

da saúde, pois  suas publicações são especificamente com os benefícios do 

sono, podendo assim ser redirecionada a pesquisadores, docentes, discentes e 

curiosos. 

A mesma busca apresentar conteúdos na área do sono e afins, 

benefícios, qualidades, o que afeta na vida e na saúde entre outros.  

 

Palavras-chave: Sono. Benefícios. Saúde.  

ISSN: 0987-7634 
V.1, n.1, (2017). 
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2 CONTATO E EQUIPE 
 

2.1 CONTATO PRINCIPAL  

 
Luma Rocha Santos Universidade Federal de Santa Catarina 
 
Departamento de Ciência da Informação.  

Centro de Ciências da Educação – UFSC.  

Campus Universitário – Trindade.  

88045-000 - Florianópolis - SC – Brasil.  

E-mail: lumarochas@gmail.com 

 

2.2 Contato para suporte técnico  

 

Luma Rocha Santos 

E-mail: lumarochas@gmail.com 

 

2.2 EQUIPE EDITORIAL 

 
 Editor-gerente – Luma Rocha Santos, Brasil 

 Editor de texto - Luma Rocha Santos, Brasil 

 Revisora - Luma Rocha Santos, Brasil 

 Tradutora - Luma Rocha Santos, Brasil 

 Bibliotecária - Luma Rocha Santos, Brasil 

 Webdesigner - Luma Rocha Santos, Brasil 

 

 

 

 
 

 
  

  

mailto:lumarochas@gmail.com
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3 POLÍTICAS EDITORIAIS 
 
3.1 FOCO E ESCOPO  

 

A Revista Bem Dormido é um periódico científico eletrônico de 

publicação semanal que tem como missão contribuir para a disseminação e 

promoção dos conhecimentos sobre a os benefícios do sono. A Revista contem 

artigos elaborados por professores, mestrandos, doutorandos e profissionais da 

área da saúde que se interessam pelo tema  da Revista. 

 

3.2 POLÍTICAS DE SEÇÃO  

Política padrão de seção: indexado, avaliado pelos pares.  

Utilizar a ABNT 6022:2003, NBR 6023/2002 para referências,  formato 

PDF, em A4. 

Na Revista Bem Dormido serão aceitos artigos de quaisquer entidades 

relacionadas á área em questão, porém passaram por uma minuciosa revisão  

de conteúdo para ver se a mesma se encaixa realmente no escopo da revista. 

 

3.3 PERIODICIDADE  

 

A Revista Bem Dormido tem suas publicação semanal. 

 

3.4 POLITICA DE ACESSO LIVRE  

 

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

o principio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento cientifico ao 

publico proporciona maior democratização mundial do conhecimento. 

 

3.5 PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES  

 
Todos os trabalhos serão avaliados pelo Conselho Editorial, que é 

quem dará o aval de publicação e de envio a parecerista. Os autores serão 

notificados da aceitação ou recusa dos seus artigos. Em caso de aceite de 

trabalhos que necessitem de modificações pontuais, o Conselho Editorial 
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entrará em contato com o autor, devendo o trabalho ser reformulado no prazo 

máximo de 30 dias.  

A equipe Editorial estabelece as seguintes diretrizes editoriais para a 

recepção de originais de artigos, ensaios e resenhas:  

1. Os textos poderão ser apresentados em: português.  

2. Os textos em português deverão ser redigidos conforme a norma 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – NBR6022 de maio de 

2003.  

3. Os textos deverão ser remetidos por correio eletrônico para o e-mail 

da Revista, constando, no assunto, a seguinte informação: artigo para a 

Revista Bem Dormido. 

4. A primeira lauda deve conter: o título do texto e sua versão para a 

língua inglesa; o(s) nome(s), por extenso, do(s) autor(es), seguidos de sua 

qualificação/titulação, ocupação que exerce, nome da instituição a que está 

vinculado e e-mail.  

5. Na segunda lauda, o cabeçalho deverá conter: - O título em 

português, De preferência formatar em PDF/A.  

6. Os textos deverão ser digitados com a seguinte configuração: 

espaço 1,5, corpo 12, tipo Arial, formato de papel A4, sem marcações de 

parágrafo. Expressando, de forma clara, a ideia do trabalho; Escolher as 

palavras-chave que melhor representa o assunto do artigo em português, 

separadas por ponto. Sugere-se a utilização de três a cinco termos de 

palavras-chaves; Resumo informativo em português redigido de acordo com a 

NBR6028 e um abstract em inglês.  

7. Utilizar a norma NBR10520 para citação no texto.  

8. O mesmo para as referências bibliográficas: de acordo com a 

NBR6023. 

 

3.6 INDEXAÇÃO  

 
Incubadoras de revista da Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSC. As áreas e subáreas do conhecimento para a indexação utilizada são 

Saúde, fisioterapia, medicina, educação física, e a classificação do assunto são 

descritores da área da medicina e saúde. 
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4 SUBMISSÕES  
 

4.1 CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO  

 

Os autores (no máximo 3 autores) devem realizar o cadastro 

(Login/Senha) no site da revista; na seção Submissões Online, preencher 

corretamente o perfil e escolher a opção “AUTOR”, observando os campos 

obrigatórios de preenchimento (os que estão acompanhados de asterisco). É 

importante “salvar” as informações registradas.  

Depois de ter realizado esses passos, passar para “SUBMISSÕES 

ATIVAS” e iniciar o processo de submissão através do link “CLIQUE AQUI 

PARA INICIAR O PROCESSO DE SUBMISSÃO”, no qual irá realizar os cinco 

passos básicos:  

1. Início: Iniciar o processo de submissão, confirmando se está de 

acordo com as condições estabelecidas pela revista (marcando 

as caixas de seleção das condições e da declaração de direito 

autoral) e selecionar a seção artigos;  

2. Inclusão de metadados: indicar os dados principais – nome, 

sobrenome (o sistema traduz como prenome e nome), e-mail, 

instituição, cidade, estado e país, resumo da biografia, título e 

resumo; indicação dos financiamentos de agências de fomento 

relacionados ao trabalho a ser publicado;  

3. Transferência de originais: realizar a transferência do arquivo 

para o sistema;  

4. Transferência de documentos suplementares: realizar a 

transferência de arquivos com informações. 

5. Confirmação: Concluir a submissão.  

 

Após concluir os cinco passos, o autor deve ficar de olho na revista 

entrando com sua senha e login. Os artigos, após a submissão, são 

designados aos pareceristas definidos pelo conselho editorial. A política de 

seleção dos artigos é definida pelos membros do Conselho Editorial.  

 

4.2 DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO AUTORES  
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Os artigos e demais trabalhos publicados na Bem dormido, passam a 

ser propriedade da revista. Uma nova publicação do mesmo texto, fica sujeita à 

expressa menção da precedência de sua publicação neste periódico, citando-

se a edição e data dessa publicação. 

Os originais são encaminhados para a apreciação de três pareceristas 

integrantes do Conselho Editorial, “ad hoc”. Neste processo, os originais são 

lidos inicialmente pelo Editor que, se considerar estarem de acordo com a 

política editorial geral, os remeterá para os pareceristas. 

Os originais poderão ser: - Aceitos na íntegra, sem restrições; - 

Aceitos na íntegra, com algumas alterações; ou, - Rejeitados. Quando 

houver a necessidade de alterações referentes apenas a aspectos gramaticais, 

ortográficos e de ordem normativa, com vistas a manter a homogeneidade da 

publicação, o Conselho Editorial se dá o direito de fazer as modificações 

necessárias, respeitando o estilo do autor.  

Dimensões do texto 

Os textos a serem apresentados poderão ter a forma e dimensões que 

permitam ser inseridos nas seguintes seções da Revista: 

a - Artigo - Texto resultante de pesquisa (bibliográfica, documental, 

experimental...), preferencialmente concluída, destacando a fundamentação 

teórico-metodológica, procedimentos empregados na pesquisa e resultados 

alcançados - máximo 15 laudas. 

Normas Editoriais da Revista Bem Dormido 

O Conselho Editorial da Bem Dormido estabelece as seguintes normas 

editoriais para a recepção de originais de artigos: 

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". Os textos poderão ser apresentados em língua portuguesa 
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2. Os textos em língua portuguesa deverão ser redigidos conforme a 

norma de apresentação de artigos da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT – NBR 6022 de maio de 2003. Para os artigos nas demais 

línguas deverão ser utilizadas as normas ISO equivalentes (com a exclusão da 

informação de autoria). 

3. Os textos deverão ser remetidos por correio eletrônico para o e-mail 

da Revista, constando, no assunto, a seguinte informação: artigo para a 

Revista Bem Dormido. 

4. A primeira lauda deve conter: o título do texto e sua versão para a 

língua inglesa; o(s) nome(s), por extenso, do(s) autor(es), seguidos de sua 

qualificação/titulação, ocupação que exerce, nome da instituição a que está 

vinculado e e-mail.  

5. Na segunda lauda, o cabeçalho deverá conter: - O título em 

português, De preferência formatar em PDF/A.  

6. Os textos deverão ser digitados com a seguinte configuração: 

espaço 1,5, corpo 12, tipo Arial, formato de papel A4, sem marcações de 

parágrafo. Expressando, de forma clara, a ideia do trabalho; Escolher as 

palavras-chave que melhor representa o assunto do artigo em português, 

separadas por ponto. Sugere-se a utilização de três a cinco termos de 

palavras-chaves; Resumo informativo em português redigido de acordo com a 

NBR6028 e um abstract em inglês.  

7. Utilizar a norma NBR10520 para citação no texto.  

8. O mesmo para as referências bibliográficas: de acordo com a 

NBR6023. 

 
4.3 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. 
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5 HISTÓRICO DO PERIÓDICO   
 

A Revista Bem Dormido foi criada na Disciplina CIN5034 Editoração 

Cientifica, ofertada pelo Departamento de Ciência da Informação da 

Universidade Federal de Santa Catarina, ministrado pela professora Dra. 

Úrsula Blattmann. 

5.1 DIRETRIZES PARA AUTORES  

 

Utilize a norma NBR 6022 para organizar o seu artigo. Use as demais 

normas da ABNT para que o artigo possa ser avaliado: - NBR 6023:2002 - 

Informação e documentação - Referências - Elaboração - NBR 6028:1990 - 

Resumos - NBR 10520:2002 - Informação e documentação - Citações em 

documentos - Apresentação Aceitamos os artigos de duas (2) até cinco (5) 

páginas no formato A-4 margens de 3 cm. As resenhas até 2 páginas no 

formato A-4 com margens de 3 cm O formato do arquivo deverá ser enviado 

em PDF. Não serão aceitos artigos em qualquer outros formatos.  

 

5.2 ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA SUBMISSÃO  

 

Os autores são obrigados a verificar as conformidades de submissão 

de acordo com as Normas da ABNT. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas, não serão aceitas e devolvidas. 
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