
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

ZENAIDE AROUCA

PROJETO DE REVISTA CIENTÍFICA 
GENEALÓGICA 

Florianópolis, 2019



ZENAIDE AROUCA

PROJETO DE REVISTA CIENTÍFICA 
GENEALÓGICA

Projeto  da  revista  Genealógica
apresentado na disciplina CIN5034
Editoração Científica ministrada no
curso de Biblioteconomiada UFSC.
Professora  Dra.  Eng.  Ursula
Blattmann.

Florianópolis, 2019



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO................................................................................................4
2 DETALHES DA REVISTA....................................................................................5
3 POLÍTICA..............................................................................................................7

       3.1 Foco e Escopo.....................................…..........................................................7 
3.2 Processo de Avaliação por pares.......................................................................7
3.3 Periodicidade......................................................................................................7
3.4 Política de acesso livre......................................................................................7
3.5 Indexada em.......................................................................................................8
3.6 Fator de impacto................................................................................................8

4 CONTATOS E EQUIPE DE TRABALHO............................................................9
4.1 Contato  Principal..............................................................................................9
4.2 Contato Suporte Técnico...................................................................................9
4.3 Equipe  Editorial.................................................................................................9

5 SUBMISSÕES......................................................................................................11
5.1 Submissões Online............................................................................................11
5.2 Diretrizes para Autores......................................................................................11
5.3 Condições para Submissão..............................................................................11
5.4 Declaração dos Direitos Autorais......................................................................12
5.5 Política de Privacidade......................................................................................12

6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS.............................................................................13
6.1 Visual da Revista...............................................................................................13 
6.2 Cabeçalho da capa............................................................................................13
6.3 Miniatura da capa..............................................................................................14
6.4 Capa da Edição.................................................................................................16
6.1 Patrocínio da Revista.........................................................................................14
6.2 Histórico do Periódico........................................................................................14
6.3 Sobre o Sistema de Publicação.........................................................................14
6.4 Cronograma.......................................................................................................15
6.5 Estimativa de custos..........................................................................................15 

REFERÊNCIAS 



4

1 APRESENTAÇÃO

A  Genealógica é  uma  revista  científica  voltada  aos  estudos  da
ancestralidade e foi criada em Julho de 2019 segundo a necessidade de divulgar
os  trabalhos  acadêmicos  na  área  da  genealogia,  na  universidade.  Com  os
avanços  tecnológicos  que  vem sendo  desenvolvidos  na  área  da  genética,  as
pesquisas da árvore familiar podem contribuir para este campo da ciência pois
demarcam a forma como a hereditariedade é determinante ou não na questão da
saúde do ser  humano.  Muitos  estudos sobre problemas de saúde podem ser
construídos a partir do conhecimento da herança genética. 

Paralelamente os estudos genealógicos também contribuem para a área
da história e geografia, pois ajudam a entender e mapear as migrações. Neste
sentido  a  genealogia  é  considerada  um  braço  da  História.  Já  que  quando
estudamos  o  micro  universo  que  é  a  família  também  contribuímos  para  a
compreensão  do  comportamento  macro,  de  uma  vila,  cidade  e  Estado.  Os
entrelaçamentos familiares são historicamente guiados por interesses financeiros
e de status social. 

Outra questão importante na pesquisa genealógica é o fato de ser uma
construção coletiva  e quando compartilhada enriquece o saber  e  alavanca as
descobertas que pesquisas particulares não poderiam alcançar. Daí a importância
de uma revista que reúna material divulgue o que se tem obtido de resultados
para os pesquisadores.
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2 DETALHES DA REVISTA

O rigoroso processo do saber científico se pauta pela clareza das argumentações
e  pela  apresentação  das  fontes  utilizadas  na  pesquisa,  estes  são  fatores
determinantes  para  a  confiabilidade  do  trabalho  acadêmico.  Desta  forma  a
Genealógica surge no cenário universitário para trazer esta certeza e contribuir
para o avanço das pesquisas e o apoio que os pesquisadores precisam para a
realização do seu trabalho.

ISSN Eletrônico 1234-5678

Área do Conhecimento: História, Geografia, Antropologia, 
Sub-áreas: Ciência da Informação, Genética.

Área temática conforme Áreas da tabela do CNPQ.
As áreas de importância para os estudos de ancestralidade estão em azul:

7.03.00.00-3 Antropologia
7.03.01.00-0 Teoria Antropológica
7.03.02.00-6 Etnologia Indígena
7.03.03.00-2 Antropologia Urbana
7.03.04.00-9 Antropologia Rural
7.03.05.00-5 Antropologia das Populações Afro-Brasileiras 
7.05.00.00-2 História
7.05.01.00-9 Teoria e Filosofia da História
7.05.02.00-5 História Antiga e Medieval
7.05.03.00-1 História Moderna e Contemporânea
7.05.04.00-8 História da América
7.05.04.01-6 História dos Estados Unidos
7.05.04.02-4 História Latino-Americana
7.05.05.00-4 História do Brasil
7.05.05.01-2 História do Brasil Colônia
7.05.05.02-0 História do Brasil Império
7.05.05.03-9 História do Brasil República
7.05.05.04-7 História Regional do Brasil
7.05.06.00-0 História das Ciências
7.06.00.00-7 Geografia
7.06.01.00-3 Geografia Humana
7.06.01.01-1 Geografia da População
7.06.01.02-0 Geografia Agrária
7.06.01.03-8 Geografia Urbana
7.06.01.04-6 Geografia Econômica
7.06.01.05-4 Geografia Política

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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2.00.00.00-6 Ciências Biológicas
2.01.00.00-0 Biologia Geral
2.02.00.00-5 Genética
2.02.01.00-1 Genética Quantitativa
2.02.02.00-8 Genética Molecular e de Microorganismos
2.02.03.00-4 Genética Vegetal
2.02.04.00-0 Genética Animal
2.02.05.00-7 Genética Humana e Médica
2.02.06.00-3 Mutagênese
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3 POLÍTICA

O manuscrito submetido à publicação somente será enviado a parecerista
externo  após  aprovado  em  uma  análise  prévia,  por  membros  da  Comissão
Editorial, na qual serão observados: adequação aos objetivos e à política editorial
da Genealógica, formato de apresentação de artigos e potencial de publicação. 

3.1 FOCO E ESCOPO

A Genealógica é uma publicação que tem por objetivo a contribuição para
o estudo e a pesquisa da ancestralidade. Com o intuito de trazer à luz pesquisas
em  andamento  de  forma  a  somar  informações  que  conduzam  à  novas
descobertas. Os avanços na pesquisa genealógica geralmente se dão a partir do
compartilhamento  de  informações.  A  Genealógica  busca  ser  um  elo  entre
pesquisadores da área tanto genealógica quanto histórica, pois a genealogia pode
contribuir  muito  para  elucidar  a  História.  Artigos  sobre  os  temas:  História,
Imigração, história da divisão política do território catarinense. Relatos históricos
sobre a fundação das cidades do Estado de Santa Catarina. O público alvo são os
pesquisadores das áreas de História, de Geografia, de Genealogia, Genética e
Antropologia.

3.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO POR PARES

Avaliação pelos pares às cegas

Avaliação é feita por dois ou três pareceristas à escolha dos editores. Tanto os 
avaliadores quanto os autores não são revelados uns aos outros. Todos os 
documentos enviados devem omitir a autoria. Recomendamos verificar resquícios
de autoria no corpo do texto, notas e propriedades do arquivo.

3.3 PERIODICIDADE

Peridiocidade trimestral, 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.
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3.5 INDEXADA EM

A Genealógica é uma publicação que está indexada nas bases de dados
da SciELO, Biblioteca Universitária UFSC, UFSC e  Brapci.

3.6 FATOR DE IMPACTO

O padrão para websites utilizado é o Portal de periódicos da CAPES, Web
of Science, Google acadêmico.
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4 CONTATOS E EQUIPE DE TRABALHO

Os  leitores  que  tiverem  interesse  em  comentar  os  artigos  publicados  podem
escrever para nosso contato principal que segue abaixo. 

4.1 CONTATO PRINCIPAL

Zenaide Arouca

Estudante de Biblioteconomia da UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: zenaidearouca@gmail.com

4.2 CONTATO SUPORTE TÉCNICO

Daniela Stubert

Estudante em Biblioteconomia e Editor-Chefe

Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: danielastubert@gmail.com

4.3 EQUIPE EDITORAL

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

Conselho Editoral 

Zenaide Garcia Arouca, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Alicia Dill Loose, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Andréia Letícia Johann, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Editor 

Zenaide Garcia Arouca, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Bibliotecário 

Alicia Dill Loose, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Capista

Gustavo Manoel Ricardo, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Avaliador

mailto:danielastubert@gmail.com
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24897')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24912')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24905')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24914')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24912')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24905')
mailto:zenaidearouca@gmail.com
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Zenaide Garcia Arouca, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Arquivista

Andréia Letícia Johann, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Revisor de metadados

Gustavo Manoel Ricardo, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Endereço postal

Centro de Educação CED

Departamento de Ciência da Informação CIN

Campus Universitário Trindade

88045-000 - Florianópolis - SC Brasil

javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24897')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24914')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/editorialTeamBio/24905')
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5  SUBMISSÕES

A  política  de  submissões  para  a  Genealógica  se  pauta  pelo  rigor  das
normas que guiam as publicações científicas. Os artigos enviados para a revista
deverão  seguir  todos  os  critérios  estabelecidos  nos  seguintes  termos
apresentados.

5.1 SUMISSÕES 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 indicação de autoria em um artigo científico, seguindo o Guia pra autores
da COPE (inglês), se deve apenas àqueles que:

a)  contribuem  intelectual,  direta  e  substancialmente  na  concepção  da
pesquisa/artigo (aquisição, análise ou interpretação dos dados apresentados);

b)  participam  na  construção  das  versões  preliminares  ou  revisão  crítica  do
conteúdo do artigo;

c)  responsabilizam-se pela autoria a fim de garantir  exatidão e integridade do
artigo.

O(s) autor(es) deve(m) declarar a  existência de conflito de interesses quando for
o caso, utilizando o campo apropriado disponível no template notas da obra que
será  enviado  como  documento  suplementar  do  artigo,  e  também  no  campo
correspondente do sistema durante o processo de  submissão.

Os autores têm a possiblidade de fazer uma publicação ampliada disponibilizando
seus dados de pesquisa como documento suplementar, sempre que se apresente
em um formato  aberto  (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats)  e  se
adicione a referência bibliográfica do artigo no suplemento (quando for possível).

Retratação e manifestação de preocupação

O editor tem o dever de agir na suspeita ou alegação de má conduta identificada.
Esta investigação se estende tanto às submissões quanto aos artigos publicados.

Genealógica tem como instrumento os  fluxogramas COPE para apurar fatos e
determinar as ações necessárias na resolução dos casos. Também adota o Guia
pra registro e publicação de retratação do Scielo.

5.3 CONDIÇÕES PARA A SUBMISSÃO

https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf
https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf
http://www.scielo.org/local/File/Guia%20para%20o%20registro%20e%20publica%C3%A7%C3%A3o%20de%20retrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.scielo.org/local/File/Guia%20para%20o%20registro%20e%20publica%C3%A7%C3%A3o%20de%20retrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20English%20flowcharts_9Nov2016.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats
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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 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 instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos 
pares cega foram seguidas.

 
5.4 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

Direitos Autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com
direitos 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 aplicações educacionais e não-comerciais

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

  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.

javascript:openHelp('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/help/view/editorial/topic/000044')
javascript:openHelp('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/help/view/editorial/topic/000044')
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/zenaidearouca/about/submissions#authorGuidelines
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6   INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A revista se reserva o direito a publicar somente os artigos que seguirem
os pré-requisitos anunciados. 

6.1 VISUAL DA REVISTA 

O layout da revista foi elaborado de acordo com as normas da ABNT.

6.1 CABEÇALHO DA CAPA

A Logomarca da revista aparece sobre imagem de uma árvore e traz o ISSN na
margem superior direita.

Figura 1: Cabeçalho

Fonte: a autora 2019

2 MINIATURA

A figura de uma arvora frondosa representa a Genealógica em miniatura.

Figura 2: Miniatura 

Fonte: a autora, 2019
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6.3 CAPA DA EDIÇÃO 

A Capa da edição segue as normas da ABNT com a inscrição do ISSN no canto
superior direito e o local, volume, número e data no final da figura.

Figura 3 Capa da Edição

Fonte: a autora, 2019

6.4 PATROCÍNIO DA REVISTA

Esta revista foi patrocinada pela Universidade Federal de Santa Catarina

6.5 HISTÓRICO DO PERIÓDICO

Criada durante a disciplina de Editoração Científica 2019.2, do curso de
Graduação  em  Arquivologia,  Biblioteconomia,  Ciência  da  Informação,  na
Universidade Federal de Santa Catarina.

6.6 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.
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6.7 CRONOGRAMA

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

Quadro 1: Cronograma

ETAPA Mês 01    Mês 02 Mês 03 Mês 04
Recebimento dos originais         X
Análise  do  Conselho
Editorial 

        X

Avaliação por pares         X
Revisão         X
Revisão por metadados                 X
Correção do autor         X
Tradução                           X
Publicação            X

Fonte: Elaborado pela autora, 2019

6.8 ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

Será  apresentada  uma  estimativa  de  custos  para  elaboração  da  Revista,
apresentado no quadro 2. Os custos com infraestrutura estão no quadro 3.

Quadro 2 : Estimativa de custo com equipe editorial 

EQUIPE EDITORIAL CUSTO INDIVIDUAL (R$) SUBTOTAL (R$)
Editor 6.000,00     6.000,00
Bibliotecário 5.000,00     5.000,00
Capista 3.000,00     3.000,00
Avaliador 4.000,00   16.000,00
Arquivista 3.000,00     3.000,00
Revisor de metadados 3.000,00     3.000,00
Bolsista    650,00        650,00
Tradutor 2.500,00     2.500,00
Total    39.150,00

Fonte: Elaborado pela autora 2019

Quadro 3 : Estimativa de custo com infraestrutura 

RECURSOS CUSTO UNITÁRIO (R$) SUBTOTAL (R$)
Salas 4.000,00 12.000,00
Equipamentos 5.000,00   5.000,00
Softwares/Sistemas 5.000,00   5.000,00
Total 22.000,00

Fonte: elaborado pela autora 2019
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