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1 APRESENTAÇÃO

Arquivologia em Foco: Revista eletrônica criada como requisito básico para a disciplina de

editoração científica.  A presente revista foi criada no dia 23 de agosto do ano de 2019 com o

objetivo de divulgar trabalhos inéditos dentro da área de Arquivologia. 

Esta revista possui seu acesso aberto e livre para que todos os públicos possam ter acesso ao

seu  conteúdo.  Em  tal  revista  podem  ser  publicados  artigos  e  resenhas  com  abordagem

interdisciplinar, como Arquivologia e Ciência da Informação aplicada aos arquivos, Documentação,

Paleografia, Diplomática, História e Sociologia – também aplicada aos arquivos -. 
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2 DETALHES DA REVISTA

Arquivologia em Foco: Revista Eletrônica de Arquivologia é um periódico publicado 

anualmente, e tem como função disseminar estudos inéditos dentro da área de Arquivologia para o 

público em geral interessado. 

Esta revista está registrada com o ISSN 1234-5678, e sua área do conhecimento e temáticas, 

de acordo com a tabela disponível de áreas do conhecimento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), engloba a área de Arquivologia conforme lista 

abaixo: 

6.07.03.00-8 Arquivologia

6.07.03.01-6 Organização de Arquivos
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3 POLÍTICA

Em todo período de elaboração da revista,  foram utilizadas  as  normas já  definidas  pela

ABNT, como:

NBR 6021/2016 sobre Informação e documentação: Publicação periódica técnica e/ou científica

para elaborar e organizar o projeto da revista;

NBR  6022/2018:  Para  aceitar  as  submissões  dos  trabalhos  científicos  todos  eles  são

minuciosamente  analisados,  e  somente  aceitos  os  que  seguem  estritamente  as  normas  sobre

elaboração e padronização de trabalhos científicos;

NBR 6027: Para elaboração de Sumários;

NBR 6023/2018: Para Referências;

NBR 6032/2018: Para Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas;

NBR 6024/2012: Para Numeração progressiva de seção de documento;

NBR 10525: Para Número padrão internacional para publicação seriada - ISSN

Para estrutura geral da revista, foram utilizadas as políticas descritas a seguir.

3.1 Foco e escopo

Arquivologia em Foco: Publica artigos e resenhas de livros nas áreas de Arquivologia e Ciência da

Informação aplicada aos arquivos, Documentação, Paleografia, Diplomática, História e Sociologia

aplicada aos arquivos. Textos originais e inéditos!

Focus Archivology: Publishes articles and book reviews in the areas of Archives and Information

Science  applied  to  archives,  Documentation,  Paleography,  Diplomatics,  History  and  Applied

Sociology to the archives. Original and unpublished texts!

3.2 Processo de avaliação por pares

Os Artigos enviados a revista são todos submetidos ao Editor e posteriormente enviados para

a apreciação de três (3) pareceristas que fazem parte do Conselho Editorial, Comissão Editorial ou

convidados. As Resenhas são submetidas ao Editor e posteriormente são encaminhadas à apreciação

de dois (2) pareceristas.  Neste processo,  os originais são lidos inicialmente pelo Editor que, se

estiver de acordo com a linha editorial geral, os remeterá para os pareceristas. 

Quando a avaliação do artigo/resenha for positiva o editor responsável pelo processo de

avaliação notificará ao autor da “Aceitação sem alterações” ou “Aceitação com alterações”.

Ao ser feita “Aceitação com alterações” o autor terá um prazo máximo de 30 dias para

encaminhar  o  artigo/revista  alterado,  onde  o  editor  responsável  pelo  processo  de  avaliação

observará se o texto revisado atendeu as  expectativas da revista.  Após,  informará o autor  se  o

mesmo foi aceito ou não.
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Caso o artigo ou resenha não sejam aceitos os autores serão notificados num prazo de 15

dias com a “Rejeição” e arquivamento do artigo. 

O tempo estimado de resposta desde a aceitação do original até a confirmação de publicação

é de aproximadamente 90 dias. 

3.3 Periodicidade

A revista “Arquivologia em Foco” tem periodicidade anual.

3.4 Política de Acesso Livre

Arquivologia em Foco oferece acesso livre e gratuito a todo seu conteúdo. Possui ainda a

Licença  Creative  Commons  4.0  (CC  Atribuições  4.0  –

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

3.5 Indexada em

Arquivologia  em  Foco  está  indexada  nas  oficinas  do  laboratório  de  Periódicos  da

Universidade Federal de Santa Catarina.

3.6 Fator de Impacto

Com o intuito da revista Arquivologia em Foco ser indexada em importantes bases de dados

da área, o fator de impacto tem como padrão: 

Portal de periódicos da CAPES;

Web of Science;

Google acadêmico.

Áreas do conhecimento acadêmico: Arquivologia, Arquivística, Ciência da Informação.

Palavras-chaves: Arquivologia, Arquivística, Arquivista.
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4 CONTATOS E EQUIPE DE TRABALHO

Para  a  construção da  revista  Arquivologia  em Foco,  foi  criada  uma equipe  de  trabalho

especializada.

4.1 Contato Principal

NAYARA JULIANA COELHO SOUZA

Discente em Arquivologia, UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências da Educação – Santa Catarina 

E-mail: nayfbae@gmail.com

4.2 Contato suporte técnico

NAYARA JULIANA COELHO SOUZA

Discente em Arquivologia, UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências da Educação – Santa Catarina 

E-mail: nayfbae@gmail.com

4.3 Equipe editorial

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

Comissão Editoral: Nayara Juliana Coelho Souza. Discente em Arquivologia, UFSC. Universidade

Federal de Santa Catarina. Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências da Educação

– Santa Catarina. E-mail: nayfbae@gmail.com.

Editor: Nayara Juliana Coelho Souza. Discente em Arquivologia, UFSC. Universidade Federal de

Santa Catarina. Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências da Educação – Santa

Catarina. E-mail: nayfbae@gmail.com.

Cientista  da  Informação: Nayara  Juliana  Coelho  Souza.  Discente  em  Arquivologia,  UFSC.

Universidade Federal de Santa Catarina. Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências

da Educação – Santa Catarina. E-mail: nayfbae@gmail.com.
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Capista: Nayara Juliana Coelho Souza. Discente em Arquivologia, UFSC. Universidade Federal de

Santa Catarina. Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências da Educação – Santa

Catarina. E-mail: nayfbae@gmail.com.

Avaliadores: Nayara  Juliana  Coelho  Souza.  Discente  em  Arquivologia,  UFSC.  Universidade

Federal de Santa Catarina. Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências da Educação

– Santa Catarina. E-mail: nayfbae@gmail.com.

Arquivista: Nayara Juliana Coelho Souza. Discente em Arquivologia, UFSC. Universidade Federal

de Santa Catarina. Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências da Educação – Santa

Catarina. E-mail: nayfbae@gmail.com.

Revisores  de  metadados: Nayara  Juliana  Coelho  Souza.  Discente  em  Arquivologia,  UFSC.

Universidade Federal de Santa Catarina. Campus UFSC Trindade, Florianópolis, Centro de Ciências

da Educação – Santa Catarina. E-mail: nayfbae@gmail.com.

8



5 SUBMISSÕES

Para serem realizadas as submissões de trabalhos científicos, os autores devem seguir certas

diretrizes e condições descritas a baixo:

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

A “Arquivologia em Foco, ISSN 1234-5678” é um periódico de publicação semestral que

tem como objetivo divulgar a produção do conhecimento relacionado à área da Arquivologia.

Está aberta aos estudantes, pesquisadores, professores de Arquivologia e à profissionais de

áreas afins que desejam veicular as suas produções nas seguintes seções: artigo técnico-científico;

artigo de revisão; artigo de opinião; resenhas e instrumentos de pesquisa.

Sobre os artigos e resenhas aceitos: 

Artigo  técnico-científico: Estudo  resultante  de  pesquisa  técnico-científica  que  apresente  dados

originais.  Sua estrutura é a  convencional,  utilizando: Introdução (com a importância do estudo,

objetivos), Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. Seguir a norma da ABNT NBR 6022;

Artigo  de  revisão: Síntese  de  resultados  de  estudos  originais,  sendo  eles  quantitativos  ou

qualitativos, com o objetivo responder à pergunta(s) específica(s) e que tenha ligação com a área de

Arquivologia;

Artigo de opinião:  Somente os  que são previamente encomendados pelo Conselho Editorial  a

indivíduos de notório saber na área de Arquivologia e áreas afins, onde emitem sua opinião pessoal

sobre assuntos pertinentes;

Resenha: Texto crítico de livros editados na área de Arquivologia.

Todos  os  artigos  submetidos  serão  avaliados  pelo  menos  por  três  (03)  avaliadores  na

respectiva área do trabalho e que emitirão um parecer fundamentado. 

Os critérios de avaliação dos artigos incluem: Sua originalidade, contribuição para corpo de

conhecimento da área, adequação metodológica, clareza e atualidade.

Os artigos aceitos para publicação poderão sofrer revisões editoriais.
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Todo e qualquer artigo submetido a publicação deverá observar a Lei de Direito Autoral,

n.9.610, de 19 de fevereiro de 1998, bem como a revisão em Língua Portuguesa e Inglesa (título,

resumo e palavras-chave) e o estilo, são de total responsabilidade dos autores.

É recomendado o uso das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

6028 para resumos, 10520 para citações, 6023 para referências conforme recomendado na NBR

6022 (artigo científico).

Os  autores  devem  obrigatoriamente  declarar  a  cedência  de  direitos  autorais  e  também

afirmar que seu trabalho é original, e que não está submetido – nem parte nem em seu todo – à

análise para publicação em outra revista. Esta declaração será exigida no momento da submissão do

artigo.

A revista ARQUIVOLOGIA EM FOCO se reserva o direito autoral. Permite citações de

seus  conteúdos  em  outros  veículos  de  informação  técnico-científica,  desde  que  seja

obrigatoriamente citada a fonte.

Os  trabalhos  enviados  serão,  preliminarmente,  examinados  pelo  Conselho  Editorial.

Havendo necessidade de reformulação,  serão encaminhados ao autor para as modificações com

prazo de 30 dias para devolução.

5.3 Condições para 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 serão devolvidas aos autores.

1. A contribuição deve ser original e inédita, e não deve estar sendo avaliada – nem em

partes nem ao todo - para publicação por outra revista.

2. O arquivo da submissão deverá estar em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF.

3. URLs para as referências devem ser informadas quando possível.

4. O texto deve estar em espaço simples; utilizar uma fonte de 12-pontos; empregar itálico

em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas devem ser inseridas

no texto, e 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.
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6. 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

Os  direitos  autorais  para  os  artigos  publicados  nesta  revista  -  Arquivologia  em Foco  -

pertencem ao autor,  com direitos de primeira publicação para a revista. Por constarem em uma

revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações

educacionais e não-comerciais. Verificar Creative Commons.

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.
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6 VISUAL DA REVISTA 

O layout da revista foi elaborado pelo autor do determinado periódico, utilizando como base 

os layouts previamente disponíveis. 

6.1 Cabeçalho da capa

A imagem do cabeçalho da revista possui uma foto com o nome da revista e seu ISSN.

Figura 1 - Cabeçalho 

Fonte: o autor, 2019. 

6.2 Capa da edição

A seguir é apresentada a capa da primeira edição de Arquivologia em Foco:

12



Figura 2 – Capa da primeira edição

 Fonte: o autor, 2019. 
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7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Aqui serão descritos os patrocínios da revista,  seu histórico,  o sistema de publicações  e

estimativa de custos. 

7.1 Patrocínio da revista

Está revista foi inteiramente patrocinada pela Universidade Federal de Santa Catarina

7.2 Histórico do periódico

Revista criada durante a disciplina de Editoração Científica 2019.2, do curso de Graduação

em Arquivologia, na Universidade Federal de Santa Catarina.

7.3 Sobre o sistema de publicação

A revista presente 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.

7.4 Cronograma

Para  elaborar  a  publicação  da  revista,  será  apresentado  o  cronograma  dos  documentos

recebidos até a presente publicação, conforme demonstrado a seguir: 

Quadro 1 – Cronograma

Etapas 30 dias 60 dias 90 dias

Recebimento x

Avaliação Editor x

Avaliação Pares x

Revisão x

Revisão Metadados x

Correções Necessárias x

Tradução x
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Publicação x
Fonte: o autor, 2019. 

7.5 Estimativas de custos

Será apresentada a seguir uma estimativa de custos para elaboração da Revista incluindo a

equipe editorial e infraestrutura necessária:

Quadro 2 – Estimativa de custo com equipe editorial e infraestrutura.

Equipe/Infraestrutura Custo Individual Subtotal

Avaliador R$ 10.000,00 R$ 30.000,00

Revisor R$ 10.000,00 R$ 20.000,00

Arquivistas R$ 12.000,00 R$ 24.000,00

Cientista da Informação R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

Bolsista R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

Sala (Aluguel) R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Equipamentos (geral) R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

Software R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

Total (R$) R$ 165.000,00
Fonte: o autor, 2019. 
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