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1 APRESENTAÇÃO 

A Revista Brasileira de Jazz e Bossa Nova foi criada por meio do Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas (SEER), disponibilizado em <http://oficinas.incubadora.ufsc.br>, com 

o intuito de aprendizado e prática acerca do processo de editoração científica eletrônica, na 

disciplina de Editoração Científica (CIN7402), ministrada pela professora Ursula Blattmann na 

Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2018. 

A revista tem como escopo reunir publicações que abordem aspectos musicais e sociais 

do Jazz e da Bossa Nova, estilos que tiveram e têm muita influência no meio musical. 

As Figuras 1 e 2 apresentam a imagem da capa do site da revista e a imagem da capa da 

primeira edição da revista. 

Figura 1 - Capa do site da revista 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 2 - Capa da primeira edição da revista 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018). 
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2 DETALHES DA REVISTA 

Os dados gerais da revista são os seguintes: 

 

a) ISSN Eletrônico: 1234-5678 

b) Área do Conhecimento: Música, Ciências Sociais e Cultura. 

c) Subáreas: História, Literatura, Sociologia e Filosofia. 

d) Área temática: conforme Áreas da tabela do CNPQ 

e) Foco: Jazz e Bossa Nova 

f) Escopo: música e sociedade 

g) Periodicidade: semestral 

h) Editor: Confederação Brasileira de Música. 
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3 POLÍTICA 

A política da Revista Brasileira de Jazz e Bossa nova está explicitada nas subseções a 

seguir. 

3.1 FOCO E ESCOPO 

A Revista Brasileira de Jazz e Bossa Nova tem como escopo reunir publicações que 

abordem aspectos musicais e sociais desses estilos musicais. 

3.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO POR PARES 

A avaliação dos artigos publicados na Revista Brasileira de Jazz e Bossa Nova é 

realizada por, no mínimo, dois estudiosos das áreas envolvidas. 

3.3 PERIODICIDADE 

A peridiocidade da revista é semestral (janeiro / julho), publicada em arquivo digital no 

formato PDF (Portable Document Format) e em página de tamanho A4 (210mm × 297mm). 

3.4 POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 

A 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 INDEXAÇÃO 

A revista é indexada na SciELO (Scientific Electronic Library Online) e na Brapci (Base 

de Dados em Ciência da Informação). 
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4 CONTATOS E EQUIPE DE TRABALHO 

Neste capítulo serão apresentados os meios de contato com a revista e a equipe que 

realiza as diversas atividades de manutenção da revista. 

4.1 CONTATO PRINCIPAL 

O contato principal é o sr. Marcelo Fistarol, estudante de Ciência da Informação na 

Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, SC), cujo e-mail é: 

jazzebossa@gmail.com. 

4.2 CONTATO SUPORTE TÉCNICO 

O contato para suporte técnico é o sr. Marcelo Fistarol, estudante de Ciência da 

Informação na Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, SC), cujo e-mail é: 

jazzebossa@gmail.com. 

4.3 EQUIPE EDITORAL 

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

 

a) Conselho Editoral: Marcelo Fistarol 

b) Editor: Marcelo Fistarol 

c) Bibliotecário: Marcelo Fistarol 

d) Capista: Marcelo Fistarol 

e) Avaliador: Marcelo Fistarol 

f) Arquivista: Marcelo Fistarol 

g) Revisor de metadados: Marcelo Fistarol 

h) Revisor de ortografia e gramática: Marcelo Fistarol 
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5 SUBMISSÕES 

O processo de submissão ocorre todo por meio digital, tem diretrizes e atravessa 

algumas etapas, conforme explicitado nas subseções a seguir. 

5.1 SUBMISSÕES ON-LINE 

Para as submissões, o cadastro no sistema, para o posterior acesso, por meio de login e 

senha, são obrigatórios, bem como para acompanhar o processo editorial em curso. 

5.2 DIRETRIZES PARA AUTORES 

As subseções a seguir apresentam as diretrizes para os autores. 

5.2.1 Extensão do artigo 

Os artigos submetidos para a publicação devem ter a extensão mínima de 1 e máxima 

de 25 laudas (1 lauda = 2.100 caracteres, incluindo espaços). E, no máximo, 10 páginas entre 

anexo ou apêndice. 

5.2.2 Formatação do artigo 

O autor deve entregar o artigo para a submissão formatado do seguinte modo: 

  

a) Configuração de página: tamanho do papel A4 (210mm x 297mm) e todas as margens 

com 3 cm; 

b) Tipo de letra: Times New Roman tamanho 12 para o corpo do texto e tamanho 10 

para notas de rodapé e legendas de ilustrações; 

c) Espaçamento do texto: simples; 

d) Deslocamento da primeira linha: sem deslocamento; 

e) Norma a seguir: ABNT NBR 6022 - Informação e documentação - Artigo em 

publicação periódica científica impressa - Apresentação. 
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5.2.3 Resumo 

O resumo do artigo deve estar de acordo com a ABNT NBR 6028 - Informação e 

documentação - Resumo - Elaboração. 

5.2.4 Formatação de tabelas 

Se houver tabelas no artigo, elas devem seguir a terceira edição das "Normas de 

Apresentação Tabular" do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), além de 

apresentarem a legenda e a fonte. 

5.2.5 Ilustrações 

As ilustrações devem ter qualidade mínima de 300 dpi e tamanho máximo de 8 cm X 5 

cm, além de apresentarem a legenda e a fonte. 

5.2.6 Referências 

Todas as referências do artigo devem seguir a ABNT NBR 6023 - Informação e 

documentação - Referências - Elaboração. 

5.3 CONDIÇÕES PARA A SUBMISSÃO 

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

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

não estiverem de acordo com as normas descritas a seguir serão devolvidas aos autores. 

 

a) A contribuição deve ser original e inédita, e não estar sendo avaliada para publicação 

por outra revista, caso contrário, o autor deve relatar isso e apresentar uma 

justificativa, em "Comentários ao editor". 

b) O arquivo da submissão deve estar em formato Microsoft Word (DOC), OpenOffice 

(ODT) ou RTF. 

c) URLs para as referências devem ser informadas, quando possível. 
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d) O texto deve estar em espaço simples, com fonte de 12, empregar itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL) e as figuras e tabelas devem estar inseridas 

no texto e não no final do documento na forma de anexos. 

e) O texto deve seguir os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em 

“Diretrizes para Autores”, na página “Sobre a Revista”. 

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

instruções disponíveis em “Assegurando a avaliação pelos pares cega” devem ser 

seguidas. 

5.4 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

Autores que publicam na Revista Brasileira de Jazz e Bossa Nova concordam com os 

seguintes termos: 

 

a) Os autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative 

Commons Attribution, que permite o compartilhamento com reconhecimento da 

autoria e publicação inicial nesta revista. 

b) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 

distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: 

publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento 

de autoria e publicação inicial nesta revista. 

c) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho on-line 

(ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes 

ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem 

como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado. 

5.5 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

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

serviços prestados na publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 

terceiros. 
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6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Nesta seção apresenta informações relevantes não apresentadas anteriormente. 

6.1 PATROCÍNIO DA REVISTA 

A revista foi patrocinada pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

6.2 HISTÓRICO DO PERIÓDICO 

A Revista Brasileira de Jazz e Bossa Nova foi criada durante a disciplina de Editoração 

Científica, no segundo semestre de 2018, do curso de Graduação em Ciência da Informação na 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

6.3 SOBRE O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO 

A revista utiliza 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). 
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7 ESTIMATIVAS DE CUSTOS  

Os custos estimados para a elaboração da Revista Brasileira de Jazz e Bossa Nova 

envolvem a hospedagem do site (e serviços associados, como backup dos dados e registro de 

domínio) e os custos com pessoal. Equipamentos, material de expediente, energia elétrica, 

dentre outros, não fazem parte da estimativa de custos, pois a revista não terá uma sede física e 

os colaboradores serão contratados como freelancers. O Quadro 1 apresenta as estimativas de 

custo. 

 

Quadro 1 - Estimativa de custos 

RECURSO/PESSOAL VALOR 

Hospedagem do site e outros serviços correlatos R$ 1000,00 por ano 

Técnico em TI R$ 100,00 por hora 

Editor R$ 200,00 por artigo 

Designer R$ 50,00 por hora 

Avaliador A R$ 50,00 por artigo 

Avaliador B R$ 50,00 por artigo 

Revisor de gramática, ortografia e formatação R$ 150,00 por artigo 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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8 CRONOGRAMA 

O cronograma para a publicação da revista, desde a submissão pelo autor até a 

publicação, envolve um período de 6 meses e está explicitado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Cronograma de publicação na revista 

ETAPA 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

Processo de submissão       

Avaliação pelo editor       

Avaliação pelos pares       

Revisão e aprovação       

Ajustes do autor       

Editoração final (revisão/formatação) e criação da capa       

Publicação       

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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