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1 APRESENTAÇÃO 

 

A revista online Informática e Sociedade foi desenvolvida na disciplina de 

Editoração Científica da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada pela 

Professora Úrsula Blattmann no segundo semestre de 2019.  

 

A disciplina tem como objetivos listados em seu plano de ensino:  

 

a) Geral: i) Caracterizar o processo da comunicação e da editoração periódicos 

científicos e recursos tecnológicos disponíveis. 

 

b) Específicos: i) Conhecer a organização da comunicação científica e da 

editoração: história e funcionamento; ii) Identificar o processo de editoração 

tradicional e eletrônica; iii) Conhecer o processo editorial de periódicos científicos; iv) 

Identificar e utilizar os recursos tecnológicos para a editoração eletrônica de 

periódicos científicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2   DETALHES DA REVISTA 

 

INFORMÁTICA & SOCIEDADE: tem por objetivo divulgar trabalhos que 

representam contribuição para o desenvolvimento de novos conhecimentos entre 

pesquisadores, docentes, discentes e profissionais em ciência da informação, 

biblioteconomia e áreas afins, independente de sua vinculação profissional e local de 

origem. 

 

ISSN Eletrônico 1234-5678 

 

Área do Conhecimento: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, 

Ciências da Computação, Sistemas de Informação.  

 

Área temática : conforme Áreas da tabela do CNPQ 1.03.00.00-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf


 

3  POLÍTICA 

 

Como norma vigente em todo o território nacional, a revista adota como 

fundamental as normas da ABNT desde sua criação até os trabalhos que são 

enviados para a mesma. Nas próximas seções serão apresentadas as diversas 

políticas adotadas pelo Mundo do automobilismo durante sua estruturação até 

sua publicação. 

 

3.1 FOCO E ESCOPO 

 

INFORMÁTICA & SOCIEDADE tem por objetivo divulgar trabalhos que 

representam contribuição para o desenvolvimento de novos conhecimentos entre 

pesquisadores, docentes, discentes e profissionais em ciência da informação, ciência 

da computação, biblioteconomia e áreas afins, independente de sua vinculação 

profissional e local de origem, além de publicar, sistematicamente, os resumos das 

dissertações aprovadas. A revista exige a originalidade dos artigos submetidos e que 

pelo menos um dos autores tenha titulação de doutor. 

 

 

3.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO POR PARES 

 

O processo de avaliação de originais encaminhados para Informática & 
Sociedade será realizada por, no mínimo, 2 (dois) avaliadores pertencentes ao seu 
Conselho Consultivo, ou avaliadores ad hoc convidados, quando necessário, 
designados de acordo com a área de atuação/pesquisa. Havendo divergência de 
parecer, um terceiro avaliador será convocado. 

Contudo, a decisão final de aceite para publicação competirá apenas aos 
Editores da revista, ouvindo o Comitê Editorial em observância aos pareceres dos 
avaliadores designados. 

Informática & Sociedade prioriza a avaliação de submissões de autores com o 
título de Doutor. 

Submissões de autores apenas graduados, pós-graduados em nível Lato 
Sensu, discentes de graduação ou pós-graduação também poderão ser avaliadas, 
quando destes últimos salvo a indicação dos seus respectivos orientadores com o 
título de Doutor na condição responsável e solidária de coautores. 

Em quaisquer casos, deve-se observar que Informática & Sociedade estimula 
e prioriza a publicação de submissões originais e inéditas de qualidade científica 
contributiva à área que se propõe sob autorias individuais ou coletivas, com pelo 
menos um autor com o título de Doutor. 

 

 

3.3 PERIODICIDADE 



 

Informática & Sociedade é uma revista semestral, sendo publicada nos meses 
de JUNHO e DEZEMBRO. 

Esses prazos podem ser alterados, considerando a demanda de trabalhos 
submetidos. 

Formato A4, PDFA. 

 

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 

4.1 CONTATO PRINCIPAL 

 

Rubens Antonio Duarte 

Estudante em Ciência da Informação UFSC 

Universidade Federal de Santa Catarina 

E-mail: rubens_duarte@outlook.com 

 

 

4.2 CONTATO SUPORTE TÉCNICO 

 

Rubens Antonio Duarte 

Estudante em Ciência da Informação e Editor-Chefe 

Universidade Federal de Santa Catarina 

E-mail: rubens_duarte@outlook.com 

 

Endereço postal 

Ciência da Informação - CIN 

Centro de Ciências da Educação - CED 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC  

Campus Trindande, Florianópolis, Brasil 

 

4.3 EQUIPE EDITORAL 

 

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

 

Leitores de Provas/Normalizadores 

Sr Marcelo Hartmann Barreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Brasil 

Rubens Duarte, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil 

Íris Tramontim Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil 

Avaliadores 

mailto:rubens_duarte@outlook.com
mailto:rubens_duarte@outlook.com
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/rubens_duarte/about/editorialTeamBio/24911')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/rubens_duarte/about/editorialTeamBio/24899')
javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/rubens_duarte/about/editorialTeamBio/24901')


Sr Marcelo Hartmann Barreira, Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Brasil 

javascript:openRTWindow('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/rubens_duarte/about/editorialTeamBio/24911')


 

5   SUBMISSÕES 

 

As diretrizes para submissão estão descritas nos itens a seguir 

 

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 

 

1. Os trabalhos devem ser de autoria de professores que possuam o título de 

doutores, aceitando-se como coautores doutorandos e mestres. 

2. Os artigos devem ter um mínimo de 15 (quinze) e um máximo de 20 (vinte) 

laudas, digitadas na fonte Times New Roman, tamanho 12, obedecendo a 

espaçamento entre linhas de 1,5, margens esquerda e superior com 3cm e margens 

direita e inferior com 2cm. Os artigos em língua estrangeira serão publicados no seu 

idioma de origem a critério do Conselho Editorial. 

3. Resumo em português ou no idioma de origem e em inglês, ressaltando 

objetivo, método e conclusão do trabalho (no máximo 100 palavras). Indicação de 

três palavras-chave em português ou no idioma de origem, e em inglês. 

4. Os artigos deverão atender o seguinte conteúdo: introdução, 

desenvolvimento, conclusão e referências. Considera-se que esses tópicos estejam 

claramente destacados e especificados ao longo do texto. Subtítulos, quando 

existentes, devem ser concisos e vir claramente indicados. 

5. Os textos em português devem estar escritos de acordo com a regra de 

apresentação de artigos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABN – 

NBR6022, de maio de 2018. Artigos estrangeiros devem usar a regra ISO equivalente. 

6. A primeira lauda deve conter: o título e subtítulo (se houver) do texto em 

sua língua de origem e sua versão para a língua inglesa. 

7. Não deve ter a identificação dos autores no arquivo. No ato da submissão, 

no preenchimento dos metadados, deverão constar todos os autores, inclusive o 

currículo resumido de cada um. 

8. Citações ao longo do texto devem seguir a NBR10520 ou norma ISO 

equivalente. 



9. As referências das fontes citadas devem obedecer à norma ABNT NBR6023, 

seguindo o sistema AUTOR/DATA. Elas devem conter todos os dados necessários para 

identificar a publicação original. 

10. As resenhas devem ter um máximo de 2 (duas) laudas e precisam estar 

adstritas aos mesmos critérios metodológicos para o artigo em relação ao tipo e ao 

tamanho da fonte, bem como ao espaçamento entrelinhas. 

 

5.3 CONDIÇÕES PARA A SUBMISSÃO 

 

1 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. 

2 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". 

3 O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF. 

4 URLs para as referências foram informadas quando possível. 

5 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. 

6 O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em 

Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista. 

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 

 

Declaração de Direito Autoral. Proposta de Aviso de Direito Autoral 

Creative Commons: 

1. Proposta de Política para Periódicos de Acesso Livre. Autores que publicam 

nesta revista concordam com os seguintes termos: 

Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Com-
mons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento 
da autoria e publicação inicial nesta revista. 

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. 

Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho 

online (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 

(Veja O Efeito do Acesso Livre). 

Proposta de Política para Periódicos que oferecem Acesso Livre Adiado. Autores 

que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: 

Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho licenciado simultaneamente sob uma Licença 

Creative Commons Attribution [2 anos] após a publicação, permitindo o 

compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e 

publicação inicial nesta revista. 

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. 

Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho 

online (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 (Veja O Efeito do 
Acesso Livre). 

 

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 VISUAL DA CAPA  

 

O visual da revista foi elaborado pelo autor da revista e nela consta 

informações necessárias de acordo com as Normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).  

 

6.1 CABEÇALHO DA CAPA  

 

A Revista possui um cabeçalho onde foi relatado o nome da revista e seu 

registro 

Figura 1 – Cabeçalho 

 
Fonte: o autor, 2019. 

 

6.2 MINIATURA DA PUBLICAÇÃO E CAPA DA REVISTA 

 

A seguir apresenta a miniatura elaborada para complemento do visual da 

revista, que foi utilizada também como capa da revista  

Figura 2 – Miniatura e capa da revista 

 

Fonte: o autor, 2019. 11 



 

6.3 CONTEUDO DA CAPA  

 

A revista Informática e Sociedade é um periódico que traz informações 

relevantes sobre as tecnologias e os impactos na sociedade.  

 

6.4 CAPA DA PRIMEIRA EDIÇÃO  

 

A seguir apresentará a capa da primeira edição da revista Informática e 

Sociedade. 

FIGURA 3 – Capa da primeira edição 

 

 

Fonte: o autor, 2019. 

 

6.5 INFORMAÇÃO  

 

O visual da revista foi elaborado pelo autor e nela consta informações 

necessárias de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) 

 

 

 

 

 



7   INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

7.1 PATROCÍNIO DA REVISTA 

 

Está revista foi patrocinada pela Universidade Federal de Santa Catarina 

 

7.2 HISTÓRICO DO PERIÓDICO 

 

Criada durante a disciplina de Editoração Científica 2019.2 do curso de 

Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

7.3 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. 

 

 

7.4 CRONOGRAMA 

 

O cronograma foi estimado pela periodicidade da revista que se dá a cada três 

meses, desde o recebimento dos artigos, revisão e publicação da revista. 

 

ATIVIDADES AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

RECEBER 

DOCUMENTO 

X   

AVALIAÇÃO DO 

CONCELHO 

EDITORIAL  

X X  

REVISÃO 

EDITORIAL DA 

REVISTA  

 X  

CAPA   X 



PUBLICAÇÃO   X 

 

 

7.5 ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

 

A seguir são apresentados os custos para a confecção da revista. 

 

EQUIPE  CUSTO MENSAL 

INDIVIDUAL  

CUSTO TOTAL POR 

EDIÇÃO  

EDITOR  R$: 3.000,00 R$: 9.000,00 

COMIÇÃO EDITORIAL  R$: 2.000,00 R$: 6.000,00 

REVISOR DE 

CONTEÚDO  

R$: 3.000,00 R$: 9.000,00 

WEB DESIGNER R$: 4.000,00 R$: 12.000,00 

 Total  R$: 36.000,00 
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