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1 APRESENTAÇÃO 
 

Leia-me: a revista do Pesquisador é uma revista criada na disciplina Editoração Científica do 

curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no semestre 

2016.1, sob orientação da professora Dra. Úrsula Blatmann. O período tem por objetivo 

principal a divulgação de trabalhos acadêmico-científicos de linguística aplicada na educação 

básica. 

Os alunos participantes das atividades de editoração formaram a primeira turma desta 

disciplina que trabalhou com a NBR 6021:2016. 
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2 DETALHES DA REVISTA 
 

 

2.1 Áreas temática 

 

 Pesquisa, Ciências Humanas, Leitura. 

 

 

2.2 Subáreas 

 

 Resultado de pesquisas; Área do Conhecimento. 

 

 

2.3 Foco e escopo 

 

 A Revista Eletrônica LEIA-ME: a revista do pesquisador é um periódico mensal, 

revisado por pares, com o objetivo maior de divulgar, discutir, promover e fomentar o 

desenvolvimento da ciência em seus mais variados aspectos, através da publicação de artigos 

originais, revisões da literatura, simpósios temáticos, estudo teórico, relato de experiência 

profissional, pontos de vista, descrição de métodos, técnicas, resumos de dissertações, 

monografias e teses e trabalhos apresentados em eventos científicos, relacionados à pesquisa. 

Os manuscritos, que poderão estar em português, inglês e espanhol, devem ser inéditos 

e destinar-se exclusivamente à LEIA-ME: A Revista do Pesquisador, sendo permitida sua 

apresentação simultânea a outro periódico, tanto no que se refere ao texto, como figuras ou 

tabelas, quer na íntegra ou parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares 

publicados em Anais de Reuniões Científicas. 

Será um dos meios de divulgação das pesquisas realizadas em diversas áreas do 

conhecimento. É indexada em bases de dados nacionais. Seu Conselho Editorial, que tem 

caráter consultivo, é constituído por pesquisadores em diversas áreas da educação de 

nacionalidade e origem institucional diversificados, e é o principal responsável pela qualidade 

do conteúdo da revista.  

Os autores poderão fazer a submissão dos artigos diretamente via e-mail e acompanhar 

todo o processo de publicação dos artigos submetidos, resultando em maior agilidade na 

edição da publicação.  
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Ao submeter seus artigos, os autores consentirão na livre distribuição de seus trabalhos 

e transferência dos seus direitos, referentes às leis de propriedade intelectual existentes.  

A Revista Eletrônica LEIA-ME: A Revista do Pesquisador publica pesquisas de todas 

as áreas. Não assume responsabilidade por conceitos e opiniões emitidos pelos autores dos 

manuscritos, porque não refletem necessariamente a opinião do Comitê Editorial da revista. 
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3 POLÍTICAS EDITORIAL 
  

3.1 Políticas de seção 

 

 Artigos, leitura, capa, resenha e figuras. 

 

 

3.2 Processos de avaliação por pares 

 

3.2.1 Dependendo da seção de submissão, os textos são submetidos à avaliação de dois 

consultores pareceristas, provenientes de instituição diferente daquela do(s) autor(es), em um 

processo cego, no qual os trabalhos são analisados em relação aos seguintes aspectos: 

 

Adequação do título ao conteúdo;  

Estrutura da publicação;  

Clareza e pertinência dos objetivos;  

Metodologia;  

Resultados e discussão;  

Informações inteligíveis;  

Citações e referências adequadas às normas técnicas adotadas pela revista, e  

Pertinência à linha editorial da publicação. 

  

3.2.2 Os consultores preenchem o formulário de parecer, aceitando, recusando ou 

recomendando correções e/ou adequações necessárias. Todo parecer incluirá sua 

fundamentação. Esse processo de avaliação inicial pode durar em média três (3) meses. 

 

3.2.3 No caso de solicitação de alterações no artigo, este poderá ser reencaminhado aos 

autores para que efetuem as correções solicitadas no prazo de 30 dias corridos, quando devem 

reapresentar o manuscrito para nova avaliação pelos consultores. 

 

3.2.4 Em caso de não reapresentação do manuscrito no prazo determinado, os editores enviam 

um e-mail solicitando um retorno por parte dos autores no prazo de sete (7) dias corridos e 

posteriormente o processo de submissão é arquivado. 
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3.2.5 O processo de avaliação por pares preservará a identidade dos autores e suas afiliações. 

 

3.2.6 Após pareceres dos consultores o manuscrito é avaliado pelo Editor que pode solicitar 

outros ajustes antes da aprovação final. 

 

3.2.7 Em alguns casos, o editor pode ainda solicitar pareceres do Conselho Editorial antes da 

decisão pela aprovação ou rejeição do artigo. 

 

3.2.8 A decisão editorial é então comunicada ao(s) autor(es). 

 

 

3.3 Periodicidades 

 

 Mensal 

 

 

3.4 Políticas 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 Indexação 

 

 O material está disponível em bibliotecas eletrônicas e mecanismos de busca on-line. 

 

 Redalic scielo  

Creative communs 
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4 CONTATO E EQUIPE 
 

 

4.1 Endereço postal 

 

R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 88040-900 

 

4.2 Contato principal 

 

Alvelina de Souza (Lina) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 88040-900 

E-mail: alvelinasouza@gmail.com 

 

4.3 Contato para suporte técnico 
 

Creative communs 

 

 

4.4 Equipe Editorial 

 

Alvelina de Souza (Lina), UFSC- Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 

 Creative communs 
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5. EDITORA 
 

O material é editado pela Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. 
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6. SUBMISSÕES 
 

 A seguir são apresentadas as diretrizes para autores e as condições de submissão de 

trabalhos que devem ser observadas pelos interessados na publicação de artigos científicos 

para LEIA-ME: A Revista do Pesquisador.  

 

6.1 Diretrizes para autores 

 

 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.  

 

Para a apresentação e preparo dos manuscritos os autores devem observar as seguintes 

diretrizes. 

 

6.1.1. Formato: os textos devem ser formatados em arquivo DOC, O padrão de formatação 

exigido é Word for Windows – versão 6.0 ou superior, página padrão A4, fonte Arial 

(tamanho 11), espaçamento entre linhas 1,5 e numeração sequencial em todas as páginas. 

Margem esquerda e superior 3cm e margem direita e inferior 2cm. Notas de rodapé não são 

permitidas. Os conceitos e opiniões expressos nos manuscritos, bem como a exatidão e a 

procedência das citações, são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es). 

IMPORTANTE 

. Os arquivos DOC não devem conter nomes e instituição de nenhum dos autores do artigo.  

. Durante o processo de submissão do manuscrito até a publicação do artigo, a identificação 

de autoria é informação restrita aos Editores da LEIA-ME, sendo incluída somente no campo 

de cadastro de metadados, durante a submissão eletrônica. 

6.1.1.1 Originalidade: no sentido de fortalecer a originalidade científica dos artigos 

publicados na RBMFC é necessário que os Artigos Originais explicitem quatro pontos 

obrigatórios na seção Discussão, organizados em subtópicos: (1) Resumo dos principais 

achados do estudo; (2) Fortalezas e limitações do estudo; (3) Comparação com a literatura já 

existente; e (4) Implicações para a pesquisa na área e/ou para a prática dos profissionais.  

6.1.2 Apresentação (arquivo DOC) 

6.1.2.1 Título: deve ser apresentado nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. Os autores 

também devem fornecer um título resumido no idioma do artigo. O título completo deve ser 

conciso e representar com precisão o conteúdo do artigo. Evitar títulos longos e com 
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abreviaturas. Os títulos devem ser chamativos a fim de atrair o interesse dos leitores para 

facilitar a divulgação dos conteúdos publicados na LEIA-ME: A Revista do Pesquisador. 

6.2.2 Resumos: devem ser apresentados em Português, Inglês (Abstract) e Espanhol 

(Resumen), estruturados no formato “Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão" 

dependendo da seção. O limite de palavras pode variar de acordo com a seção de submissão. 

Devem ser evitadas abreviaturas nos resumos. 

6.1.2.3 Palavras-chave: em Português, Inglês (keywords) e Espanhol (palabras clave): mínimo 

de 3 e máximo de 5 palavras-chave ou descritores do conteúdo do trabalho de acordo com o 

vocabulário estruturado e trilíngue – Descritores em Ciências Informação. 

Observação: a versão final do título, resumo e das palavras-chave para os idiomas inglês e 

espanhol ficarão sob responsabilidade da própria Revista. 

6.1.3 Texto principal: de acordo com a estrutura recomendada para cada seção da LEIA-ME. 

Observação: a designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a primeira 

ocorrência desta no texto, a menos que se trate de uma unidade de medida padrão. 

6.1.3.1 Nomenclatura: devem ser observadas as regras de nomenclatura "Science Information 

and Library Science", assim como abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas 

especializadas. 

6.1.4 Ilustrações (tabelas, quadros, gráficos, e figuras) devem ser enviadas junto ao texto 

principal, conforme a ordem de aparecimento. Todo o material ilustrativo deve ser numerado 

consecutivamente em algarismos arábicos, com suas respectivas legendas e fontes, e a cada 

um deve ser atribuído um breve título. Todas as ilustrações devem ser citadas no texto sempre 

como figuras, exceto as tabelas, os quadros e gráficos que têm indicações próprias. As 

fórmulas e equações devem ser descritas no texto. As ilustrações devem ser confeccionadas 

em programas digitais que permitam boas condições para editoração e reprodução. São 

consideradas ilustrações: 

6.1.4.1 Tabelas (elementos demonstrativos como números, medidas, percentagens, etc.). 

6.1.4.2 Quadros (elementos demonstrativos com informações textuais). 

6.1.4.3 Gráficos (demonstração esquemática de um fato e suas variações). 

6.1.4.4 Figuras (demonstração esquemática de informações por meio de mapas, diagramas, 

como também por meio de desenhos ou fotografias). 

6.1.4.5 Fórmulas e Equações (expressões matemáticas ou químicas) devem ser apresentadas 

na sequência normal do texto, destacando-as para facilitar a leitura e compreensão. Por 

exemplo, no parágrafo as fórmulas e equações devem estar centralizadas e identificadas por 

algarismos arábicos consecutivos colocados entre parêntese na extrema direita da linha, 
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enquanto que sua citação no texto deve ser indicada pela palavra seguida do número entre 

parênteses. 

 

6.2 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. 

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". 

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

URLs para as referências foram informadas quando possível. 

O texto está em espaço simples; usa uma fonte 11 ou 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. 

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. 
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