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1. Apresentação e Detalhes da revista

Este trabalho consiste no projeto de criação de uma revista na plataforma SEER –

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, para fins de aprendizado do processo de

editoração on-line de revistas científicas. A seguir são apresentadas as diversas etapas de

configuração  e  gerenciamento  da  revista  idealizada  para  este  trabalho,  com  as

informações necessárias para esse processo, conforme as etapas definidas no sistema, e

a partir dos diversos papéis: editor, editor-gerente, editor de seção, autor e avaliador. 

A escolha foi configurar uma revista da área da Biblioteconomia, como um exemplo

de um projeto que poderia ser concretizado ou do tipo de revista, de modo geral, que

existe no referido campo de conhecimento. Apesar de se tratar de uma revista comum

que publica originais da área,  por  outro lado não foi  encontrada uma revista  da área

voltada  para  a  formação  dos  bibliotecários  e  aberta  para  publicação  de  trabalhos

produzidos por alunos de graduação, buscando ao mesmo tempo manter a qualidade da

publicação.

Nesta parte em específico são apresentadas as informações básicas gerais que

identificam a revista proposta, bem como os contatos principais da revista, as diferentes

responsabilidades da equipe componente da revista, e outras informações norteadoras na

criação desta publicação.

1.1 Informação geral

Título: Cadernos da Biblio

Sigla: CABIB

Abreviação: Cad-s. Bibl.

ISSN eletrônico: 1122-3344

Endereço postal:

Universidade Federal de Santa Catarina

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Campus Trindade 

Centro de Ciências da Educação – Curso de Biblioteconomia

Florianópolis – Santa Catarina – Brasil - CEP: 88040-970

Telefone: +55 (48) 3721-2237 – FAX: +55 (48) 3721-8648
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1.2 Contato principal

Nome: Sandra Iris Sobrera Abella

Titulação: Bibliotecária

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: sobrera@hotmail.com

Fone: (48)9149-9419

Fax: (48)3721-9336

Endereço postal:

Universidade Federal de Santa Catarina

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Campus Trindade 

Centro de Ciências da Educação – Curso de Biblioteconomia

Florianópolis – Santa Catarina – Brasil - CEP: 88040-970

             
1.3 Contato de Suporte Técnico

Nome: Luís Silva 

E-mail: lsilva@ufsc.br

Telefone: (48)3721-1234

1.4  Identificação de e-mail

-  Cabeçalho  de  e-mail:  A  seguinte  mensagem  será  entregue  em  nome  da  revista

Cadernos da Biblio.

- Assinatura:     

 _______________________________________________________________________

Cadernos da Biblio

1.5 Editora

- Nota de Agradecimento: A Cadernos da Biblio agradece especialmente Laboratório de Periódicos da UFSC. 

- Instituição:  Laboratório de Periódicos da UFSC

- URL: http://www.capes.gov.br
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1.6 Agências de Fomento

- Nota de Agradecimento: A Cadernos da Biblio agradece o financiamento do CNPq e da CAPES. 

- Instituição: CNPq 

- URL: http://cnpq.br

- Instituição: CAPES

- URL: http://www.capes.gov.br

1.7 Contribuidores

- Nota de agradecimento: A Cadernos da Biblio agradece aos contribuidores IBICT e FAPEU. 

- Contribuidor: IBICT

- URL: http://www.ibict.br

- Contribuidor: FAPEU

- URL: www.fapeu.com.br

1.8 Indexação para mecanismos de busca

-  Descrição:  Revista  voltada  para  a  formação  de  bibliotecários,  abrindo  espaço  para

publicação  de  trabalhos  de  estudantes  graduandos  e  pós-graduandos  da  área  de

Biblioteconomia, bem como de docentes e profissionais da área.

- Palavras-chave: Biblioteconomia; Bibliotecas; Formação do Bibliotecário; Deontologia;

Ciência da Informação; Processamento Técnico; Gestão de Bibliotecas; Informatização de

Bibliotecas

- Tags META personalizadas: 

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />

<meta name="DC.title" content="Título da revista" />

1.9 Histórico da revista

- Revista criada entre os meses de maio a junho de 2016 para a disciplina Editoração

Científica do curso de Biblioteconomia da UFSC. 
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1.10 Equipe Editorial

- Editora:

Sandra Iris Sobrera Abella, UFSC

- Editora-Gerente:

Sandra Iris Sobrera Abella, UFSC

- Editores de Seção: 

Editorial – Sandra Iris Sobrera Abella, UFSC

Artigos – Sabrina Martins, UFSC

Relatos de Experiência – Ana Paula Antunes, UFSC

Apresentações e Conferências – Luís Fernando Vanin, UFSC

Traduções – Avelina Freitas, UFSC

Resenhas – Bruna Morgado - UFSC

- Revisora:

Úrsula Blattmann, UFSC

- Conselho Editorial

- Araci Isaltina de Andrade Hillesheim - UFSC

- Bernadete Santos Campello - UFMG

- Elizabeth Adriana Dudziak - USP

- Elizete Vieira Vitorino - UFSC

- Giovana Deliberali Maimone - USP

- Gregório Jean Varvakis Rados - UFSC 
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- Johanna W. Smit – USP 

- Lígia Café - UFSC

- Maria del Carmen Agustín Lacruz - Univ. Zaragoza (Espanha)

- Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo - USP

- Magda Teixeira Chagas – UFSC

- Miguel Ángel Márdero Arellano - IBICT

- Miriam Paula Manini - UnB

- Regina Célia Baptista Belluzzo – UNESP (Marília)

- Ricardo Rodrigues Barbosa - UFMG

- Rosângela Schwarz Rodrigues – UFSC

- Sônia Elisa Caregnato - UFRGS

- Ursula Blattmann - UFSC

2. Políticas da Revista

2.1 Foco e Escopo da Revista

Cadernos da Biblio é uma revista acadêmica voltada para a formação de bibliotecários,

servindo  como  campo  de  experimentação  para  que  graduandos  em  Biblioteconomia

possam conhecer e aplicar na prática os conhecimentos sobre editoração científica, em

todos as etapas dos processos de gerenciamento e publicação da revista, contando com

a supervisão de professores e com um conselho editorial qualificado. Tendo seu foco na

formação, a revista busca publicar trabalhos acadêmicos (artigos, relatos de experiências

e resenhas) produzidos por alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da área.

Busca publicar também textos de interesse para a formação, abrangendo a publicação de

palestras  e  trabalhos  apresentados  em  eventos,  de  traduções  de  textos  ainda  não

publicados em língua portuguesa e resenhas. Ainda com o foco na formação, a revista

também está  aberta  para  publicação  de  trabalhos  (artigos,  apresentações,  palestras,

traduções e resenhas) produzidos por profissionais bibliotecários de diversas áreas de

atuação da profissão, e por docentes dos cursos de graduação e pós-graduação da área,

do país e do exterior, visando assim contribuir para a melhoria contínua da qualidade do

ensino superior em Biblioteconomia no Brasil, e estimular o desenvolvimento da área.       

5



2.2 Políticas de Avaliação pelos pares

- Política de Avaliação: 

Cada manuscrito é submetido à avaliação cega por dois consultores ad-hoc. O tempo

médio de avaliação é de 45 dias. Os avaliadores ad hoc são Doutores ou Mestres de

reconhecido saber na área dos manuscritos. 

Os textos poderão ser enviados às seguintes seções: Artigos, Relatos de Experiência,

Apresentações  e  Conferências,  Traduções  e  Resenhas,  cuja  avaliação  e  posterior

organização na revista será responsabilidade dos Editores de Seção. 

Os  originais  poderão  ser: aceitos  na  íntegra,  sem  restrições;  aceitos  com  algumas

alterações; ou, rejeitados. Quando houver a necessidade de alterações referentes apenas

a  aspectos  gramaticais,  ortográficos  e  de  ordem  normativa,  com  vistas  a  manter  a

homogeneidade  da  publicação,  a  Comissão  Editorial  se  dá  o  direito  de  fazer  as

modificações  necessárias,  respeitando  o  estilo  do  autor.  Nos  demais  casos,  o  autor

reformulará o texto conforme o que for solicitado pela Comissão.

Cadernos da Biblio não se responsabiliza ou endossa as opiniões emitidas nos textos

publicados, salientando que as opiniões são de exclusiva responsabilidade dos autores.

- Diretrizes para avaliação:

Cadernos  da  Biblio  estabelece  as  seguintes  normas  editoriais  para  a  recepção  de

originais para publicação:

1.  Os  textos  deverão  ser  apresentados  em  língua  portuguesa,  redigidos  conforme  a

norma de apresentação de artigos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

– NBR 6022.

2. Os textos deverão ser remetidos através da plataforma SEER.

3. Os textos deverão ser digitados com a seguinte configuração: espaço 1,5, corpo 12,

tipo  Times  News  Roman,  com  alinhamento  justificado,  formato  de  papel  A4,  sem

marcações de parágrafo e deverão estar formatados em .doc. Deve ser deixado espaço

interlinear branco entre o título e sua versão para a língua inglesa; e entre todos os títulos

de seção e o texto.
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4. A primeira lauda deve conter: o título do texto e sua versão para a língua inglesa; um

resumo informativo em português, redigido de acordo com a NBR 6028, e um abstract em

inglês, ambos contendo em torno de 250 palavras; de 3 a 5 palavras-chave que melhor

representem o assunto  do artigo  em português e  em inglês,  separadas por  "ponto  e

vírgula" logo após os respectivos resumo e abstract.

5. As citações no corpo do texto deverão ser redigidas de acordo com a NBR 10520.

6. As referências bibliográficas deverão ser redigidas de acordo com a NBR 6023.

7. O uso de notas, citações, gráficos, tabelas, figuras, quadros, fotografias etc, deve ser

limitado ao mínimo indispensável.

8. Recomenda-se incluir o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que de alguma maneira auxiliaram
seja  na  coleta  de  dados,  nas  ilustrações,  ou  mesmo  na  utilização  de  laboratórios
mencionando "AGRADECIMENTOS" antes das Referências.

9. Os originais deverão ser paginados.

10.  Os  pareceres referentes  aos originais  serão encaminhados aos autores  no prazo
máximo  de  45  dias,  a  contar  da  data  de  recebimento,  por  meio  de  comunicação
eletrônica.

- Processo de Avaliação: via e-mail/anexo

- Prazo permitido para avaliação: 5 semanas.

- Modalidade: Avaliação pelos pares cega.

2.3 Políticas 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. 

2.4 Decisão Editorial

Incluir o e-mail de todos os coautores, para submissões de múltipla autoria, ao utilizar o e-

mail Notificar autor, em vez de comunicar apenas o autor que submeteu o trabalho. 
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2.5 Base de dados de avaliadores potenciais

Plataforma Lattes

http://lattes.cnpq.br

2.6 Políticas de Seção

Editorial

Somente o editor pode submeter

Artigos científicos

Submissões abertas, indexado e avaliado por pares

Relatos de experiências

Submissões abertas, indexado e avaliado por pares

Apresentações e Conferências

Submissões abertas e indexado

Traduções

Submissões abertas e indexado

Resenha

Submissões abertas e indexado

3. Diretrizes para Submissão

3.1 Diretrizes para Autores

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

1. Cadernos da Biblio, vinculada ao Departamento de Ciências da Informação da UFSC,

aceita para avaliação artigos inéditos, concisos e consistentes, voltados para questões

relevantes para a formação universitária de profissionais bibliotecários.
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Serão aceitas contribuições nas seguintes modalidades:

a)  Artigo:  deve  ser  original,  contribuição  de  caráter  acadêmico  e/ou  técnico-científico

destinada  a  divulgar  resultados  de  pesquisa  acadêmica,  de  natureza  empírica,

experimental  ou conceitual  (mínimo de 15 e máximo de 25 páginas,  incluindo títulos,

resumos, tabelas, figuras, e referências).

b) Relato de Experiência: deve ser original, relativo a experiências de estágios, atividades

de extensão e outras, apresentando as contribuições geradas pela Biblioteconomia nos

seus diversos campos de atuação  (mínimo de 12 e máximo de 18 páginas,  incluindo

títulos, resumos, tabelas, figuras, e referências).

c)  Apresentação em Eventos e Conferências:  textos referentes a comunicações orais,

palestras  e  conferências  apresentados  em  eventos  da  área  da  Biblioteconomia,

independente da abrangência (local,  regional, nacional, internacional),  visando divulgar

informações veiculadas originalmente para um público restrito, ampliando sua divulgação

por meio da revista (mínimo de 8 e máximo de 15 páginas).

d) Tradução: tradução de textos publicados em outros idiomas e que ainda não foram

traduzidos para a língua portuguesa,  de preferência textos recentes publicados há no

máximo 5 anos, contribuindo para a melhoria da formação e da atuação profissional dos

bibliotecários  em  âmbito  nacional.  Podem  ser  artigos  ou  capítulos  de  livros,  sendo

imprescindível  a  autorização  e  cessão  de  direitos  autorais  por  parte  dos  autores  e

publicadores do texto original. 

e)  Resenhas:  análise crítica de livros publicados no Brasil  ou no exterior,  da área da

Biblioteconomia, publicados nos últimos 5 anos, trazendo discussões pertinentes para a

formação  superior  de  bibliotecários  e  para  a  atuação  profissional  dos  profissionais

bibliotecários.

2. Todos os artigos são apreciados por dois avaliadores, através do sistema Blind Review,

ou seja,  “avaliação cega”,  e  caso necessário poderá ser enviado ainda a um terceiro

avaliador,  mas  na  maioria  dos  casos  o  editor  decidirá  por  possíveis  controvérsias,

fundamentado nos registros das avaliações realizadas pelos consultores ad-hoc.

3. Os originais poderão ser: aceito/aprovado para publicação sem restrições; b) aprovado

se cumpridas as modificações sugeridas; e) rejeitado.
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4. É de responsabilidade do(s) autor(es) promover(em) as devidas revisões gramaticais

no texto encaminhado bem como se preocupar com a obtenção de autorização de direitos

autorais com relação ao uso de imagens, figuras, tabelas, métodos etc. junto a outros

autores ou editores, quando for o caso.

5. O conteúdo dos trabalhos é de responsabilidade exclusiva de seus autores.

6. Quando as alterações forem referentes apenas a aspectos gramaticais, ortográficos e

de ordem normativa, com vistas a manter a homogeneidade da publicação, editores e

editores assistentes têm o direito de fazer as modificações necessárias, respeitando o

estilo do autor. 

7.Os  artigos  e  demais  trabalhos  publicados  na  Cadernos  da  Biblio  passam  a  ser

propriedade da revista. A impressão, total ou parcial, fica sujeita à expressa menção da

procedência  de  sua  publicação  citando-se  a  edição,  data  da  publicação,  endereço

eletrônico e data do acesso.

8. Os artigos deverão ser redigidos conforme a norma de apresentação de artigos da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – NBR6022 de maio de 2003.

9. Anonimato: No texto submetido para avaliação NÃO deve constar o(s) nome(s) do(s)

autor(es). Solicita-se ao(s) autor(es) que antes de submeter o texto, retire o(s) nome(s) da

autoria ou qualquer identificação do texto ou qualquer identificação do arquivo enviado,

inclusive na opção propriedades do “Word”.

10. Submissão eletrônica: Os artigos deverão ser remetidos via plataforma SEER.

11.  O  arquivo  contendo  o  manuscrito,  que  será  anexado  (transferido),  durante  a

submissão, não poderá ultrapassar o tamanho de 3 MB.

12. Se o autor já estiver cadastrado, é necessário somente fazer o Login e iniciar os

passos para a submissão do trabalho. Se ainda não estiver cadastrado é necessário usar

o link Não está cadastrado? Cadastre-se no sistema, preencha o formulário e complete as

informações.

13. Em seguida, utilize o link Autor e inicie o processo de submissão do artigo. São cinco

passos, lembre-se de salvar no final de cada etapa: Início: escolher em qual seção se

encaixa o texto (Artigo, Relato de Experiência, Apresentação e Conferência, Tradução ou

Resenha):
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a) Confirme marcando nas caixas de seleção que a submissão está em conformidade

com as condições da revista antes de prosseguir ao 2º Passo do processo.

b)  Transferência do Manuscrito:  Transferir  o  arquivo  em .doc ou .docx,  lembrando de

remover qualquer tipo de identificação de autoria;

c)  Inclusão  de  Metadados:  Preencher  os  dados  de  autoria,  inclusive  o  resumo  de

biografia. Caso tenha mais de um autor, clicar em “incluir autor” e preencher os dados.

Preencher  os  campos  de  título  e  resumo  em caixa  baixa.  Preencher  os  campos  de

indexação, palavras-chave é item obrigatório.

d) Transferência de Documentos Suplementares: Etapa opcional. Podem ser anexados

documentos como autorizações de publicação e uso de fontes ou complementos ao artigo

como tabelas, figuras, gráficos, mapas e fotos inerentes ao texto enviado.

e) Confirmação: confirmação de que o arquivo foi anexado ao sistema e conclusão da

submissão.

14. Características gerais do texto: O texto submetido deve ser digitado em Word 2003

(ou superior).

14.1 A formatação do texto e das referências deve seguir as especificações abaixo: a).

Digitado em Word; b). Espaço 1,5 cm; c). Alinhamento justificado; d). Letra tipo Times

New Roman, corpo 12; e). Papel em formato A4; f). Margens superior/esquerda = 3 cm,

inferior/direita = 2 cm; g). Se possível, evite notas de rodapé. Ao utilizá-las, contudo, elas

devem vir ao final da página, em numeração contínua, fonte Times New Roman, tamanho

10, espaçamento simples, alinhamento justificado.

14.2  O  manuscrito  deve  ser  elaborado  nesta  sequência:  Elementos  pré-textuais  (1ª

página): a. Título e subtítulo (se houver) na língua do texto;

I. Resumo deve ter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, expondo a abordagem

principal do texto. Deve ser claro e conciso, num único parágrafo, evitar citar elementos

que  identifique  o(s)  autor(es),  instituição  a  que  está  vinculado,  ficar  em alinhamento

justificado, fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas simples contendo o

objetivo,  metodologia,  resultados  e  conclusões,  seguindo  a  norma  da  ABNT  NBR

6028/2003; c. Palavras-chave na língua do texto.
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I. Devem ser apresentadas, 05 (cinco) palavras-chave que melhor representem o assunto

do artigo.  As palavras  devem ser  separadas por  ponto,  conforme exemplo:  Palavras-

chave: Uma palavra. Duas. Três. Quatro. Cinco palavras.

Elementos textuais (Corpo do texto do artigo):

a. O manuscrito deve ser apresentado em espaçamento 1,5, justificado, fonte Times New

Roman 12.

b.  Sugere-se  que  o  texto  obedeça  à  seguinte  sequência:  Introdução,  Metodologia  ou

Procedimentos  metodológicos/operacionais,  Capítulos  ou  subdivisões  do  corpo  do

trabalho,  Considerações Finais  ou Conclusões,  e  Referências.  Títulos das seções em

caixa alta, negrito. Tabelas, figuras, gráficos e mapas

a. Qualquer tipo de ilustração apresentada deve ser inserida no texto, o mais próximo

possível do trecho a que se pretende ilustrar, evitando expressões como “Figura a seguir”

ou “tabela abaixo” e utilizando sempre a numeração: Conforme tabela 5. De acordo com o

gráfico 10.

b. O tamanho das ilustrações não deve exceder as margens.

c.  As tabelas com informações estatísticas devem seguir  as normas de apresentação

tabular  do  IBGE/1993.  Define-se  tabela,  a  forma  não  discursiva  de  apresentar

informações, na qual se destacam os números e informações estatísticas.

d. A identificação de uma tabela deve ser feita através de números arábicos precedidos da

palavra Tabela e seguidos de seu título.  Essa identificação deverá aparecer acima da

referida tabela.

e.  A tabela não é fechada com traços nos lados direito  e  esquerdo,  ou seja,  não há

delimitação  lateral.  Recomenda-se  que  as  tabelas  presentes  no  artigo  possuam

uniformidade gráfica, quanto a cores e layout, utilizando fonte Arial 10 no máximo para os

dados apresentados, ou, no caso de fonte externa, pode ser apresentada como imagem

JPEG. A fonte deve ser indicada abaixo da mesma, conforme exemplo no final  deste

documento.

f.  As demais ilustrações,  como desenhos,  mapas,  organogramas, fotografias e outras,

devem ser  inseridas no texto  em formato JPEG e enviadas também em documentos

suplementares independentes, através do sistema online da revista, no mesmo formato. A

identificação aparece na parte inferior da imagem, com a numeração de ordem sendo a
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mesma identificada no texto. A fonte deve vir em seguida. A formatação da legenda deve

ser em fonte Arial tamanho 10, negrito. Ver exemplos no final deste documento.

g. As fontes utilizadas para quaisquer tipos de ilustração, exceto quando for elaboração do

próprio autor, deverão ser referenciadas ao final do artigo.

Citações

a. As citações diretas com até três linhas devem estar entre aspas duplas, no corpo do

texto.  As  citações  devem  ser  elaboradas  de  acordo  com  a  norma  da  ABNT

NBR10520/2002, usando obrigatoriamente o sistema autor-data. Exemplos: Carvalho e

Schmitz (1990, p.149) afirmam que "até os anos 70 os princípios do fordismo guiaram

internacionalmente a administração na indústria automobilística e em outras indústrias de

produção  em  massa”.  Ou  "Até  os  anos  70  os  princípios  do  fordismo  guiaram

internacionalmente a administração na indústria automobilística e em outras indústrias de

produção em massa” (CARVALHO; SCHMITZ, 1990, p.149).

b. As citações diretas com mais de três linhas (citação longa) devem ser destacadas:

I. com recuo de 4 cm da margem esquerda;

II. em fonte 10;

III. espaçamento simples;

IV. pôr espaçamento antes e depois de 12 pt;

V. sem aspas;

VI.  em caso de supressão de texto, utilizar [...]  Exemplo: São abundantes os sinais e

marcas  de  modificações  radicais  em  processos  de  trabalho,  hábitos  de  consumo,

configurações geográficas e geopolíticas, poderes e práticas do Estado etc.  [...]  ainda

vivemos  uma  sociedade  em que  a  produção  em função  de  lucros  permanece  como

princípio organizador básico da vida econômica. Portanto, precisamos de alguma maneira

representar todos os grandes eventos ocorridos desde a primeira grande recessão do

pós-guerra, em 1973, maneira que não perca de vista o fato de as regras básicas do

modo capitalista de produção continuarem a operar como forças plasmadoras invariantes

do desenvol vimento históricogeográfico (HARVEY, 2002, p.117).

Elementos pós-textuais: (após término do corpo do manuscrito, antes das Referências):
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a. Dar/Inserir quebra de página – os Títulos, resumos e palavras-chave em outras línguas

devem ficar em uma só página.

b. Títulos e subtítulos (se houver) em línguas estrangeiras (inglês e espanhol).

c.  Resumos em línguas  estrangeiras  (inglês  e  espanhol).  i.  Abstract  e  Resumen,  em

alinhamento justificado, fonte Arial 12, espaçamento entre linhas simples.

21.Referências

a) Dar/Inserir quebra de página e iniciar o item Referências. As referências são alinhadas

somente a margem esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada

documento,  em  espaço  simples  e  separadas  entre  si  por  espaço  duplo.  Devem  ser

apresentadas em ordem alfabética.

b) No item das “Referências” somente devem constar os textos, artigos e documentos que

foram utilizados no corpo do texto. Utilizar a norma NBR 6023/2002 para a elaboração

das referências.

c) Quanto ao primeiro nome do autor, deve-se optar por escrevê-lo ou por extenso ou

utilizando-se somente a inicial do primeiro nome, devendo-se seguir um só modo para

todas as obras referenciadas.

d)  A revista  recomenda que vinte  por  cento  (20%) das referências  bibliográficas  e/ou

citações sejam de artigos que façam parte de bases internacionais como, por exemplo:

SciELO, Scopus ou ISI Web of Knowledge, com menos de 10 anos.

e)  Solicita-se  evitar  no  artigo  a  autocitação,  citação  de  monografias,  anais,  resumos,

resumos expandidos, jornais e magazines.

f)  Para  um mesmo autor  referenciado em sequência,  deve-se  repetir  seu nome,  não

utilizando sublinhados.

I. Livro

Quando há apenas um autor: FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São

Paulo: Saraiva, 2003.

SCHÜTZ, Edgar. Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação de metas.

Florianópolis: Insular, 1997.

Quando houver dois ou três autores:
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica.  2. ed. São Paulo: Atlas,

1991.

CASTILLO, G.; KOSTOF, S.; TOBIAS, R. A history of architecture: settings and rituals.

Oxford: Oxford University Press, 1995.

Quando  houver  mais  de  três  autores:  CAJUEIRO,  Daniel  Oliveira  et  al.  Modelo  de

localização industrial para o planejamento de um pólo de alta tecnologia. Brasília: IPEA,

2005. 18p. (Texto para discussão, 1.134).

MAGALHÃES, A. D. F. et al. Perícia contábil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

BRITO, E. V. et al. Imposto de renda das pessoas físicas: livro prático de consulta diária.

São Paulo: Frase Editora, 1996.

Quando houver organizador (Org.), coordenador (Coord.) ou editor (Ed.):

BOSI, A. (Org.). O conto brasileiro contemporâneo. 6. ed. São Paulo: Cultrix, 1989.

VERSIANI,  Flávio  Rabelo;  BARROS,  José  Roberto  Mendonça  de  (Org.).  Formação

econômica do Brasil: a experiência da industrialização. São Paulo: Saraiva, 1978.

Quando não há local de publicação:

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. Todos os sócios do presidente.

3. ed. [S.l.]: Scritta, 1992. 195 p.

Quando não há o nome da editora:

VALÊNCIA, I. Das mulheres e das flores. Belo Horizonte: [s.n.], 1974.

Quando não há data da edição: sempre deve ser indicada uma data, seja de publicação,

de  distribuição,  do  copyright,  de  impressão  ou  outra.  Se  nenhuma  data  puder  ser

determinada, coloca-se uma data aproximada entre colchetes [ ], como segue: [1971] data

certa, mas não indicada no material [1989?] data provável da publicação [ca1965] data

aproximada da publicação

Quando o autor for uma entidade:

BRASIL.  Ministério  da  Educação.  Secretaria  de  Administração  Geral.  A educação  no

Brasil na década de 80. Brasília: MEC, 1990. 106 p.

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.  NBR  6023:  Informação  e

documentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2000. 3 p.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL Recuperação ambiental da bacia hidrográfica

do Rio Cascavel. Cascavel: FUNDETEC. 1995. 164 p.

Quando a obra tiver título e subtítulo:

CERTEAU, M.  de.  Histoire  et  psychanalyse:  entre science et  fiction.  Paris:  Gallimard,

1987.

Autoria desconhecida: Quando não existe nome de autor, a primeira palavra significativa

do  título  é  escrita  em  caixa  alta.  Não  se  usa  o  termo  “anônimo”.  Exemplo:  O

PENSAMENTO vivo de Nietzsche. São Paulo: Martin Claret, 1991. 110p. II. Capítulo de

livro III.

MOURA,  Rosa.  Políticas  públicas  urbanas:  ausências  e  impactos.  In:  MENDONÇA,

Francisco (Org.).  Impactos socioambientais urbanos. Curitiba: Ed. UFPR, 2004. p.149-

168.

PINHEIRO,  Armando  Castelar;  GIAMBIAGI,  Fabio;  GOSTKORZEWICZ,  Joana.  O

desempenho macroeconômico do Brasil nos anos 90. In: GIAMBIAGI, Fabio; MOREIRA,

Maurício Mesquita (Org.). A economia brasileira nos anos 90. Rio de Janeiro: BNDES,

1999. p.11-41.

LIMA, L. de O. Ativação dos processos didáticos na escola secundária. In: LIMA, L. A

escola secundária moderna: organização, métodos e processos. Rio de Janeiro: Forense-

Universitária, 1976. cap. 12, p. 213-234.

HORTA,  J.  S.  B.  Planejamento  educacional.  In:  MENDES,  Dumerval  Trigueiro  (Org.).

Filosofia da Educação Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. p.195-239.

IV. Artigo em periódico

TORRES, Haroldo da Gama et al. Pobreza e espaço: padrões de segregação em São

Paulo. Estudos Avançados, São Paulo, v. 17, n. 47, p. 97-128, jan./abr. 2003.

ARAÚJO, S. M. P. Indústria automobilística e sindicato: atuação renovada no Paraná dos

anos 2000. Cadernos do CRH, Salvador, v. 19, n. 46, p. 49-62, 2006.

SCHNEIDER, Sergio; BLUME, Roni. Ensaio para uma abordagem territorial da ruralidade:

em busca de uma metodologia.  Revista  Paranaense de Desenvolvimento,  Curitiba,  n.

197, p. 109-135, jul./dez. 2004.
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AZZONI, Carlos R.; CARMO, Heron E. do; MENEZES, Tatiane. Comparações da paridade

de  poder  de  compra  entre  cidades:  aspectos  metodológicos  e  aplicação  ao  caso

brasileiro. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 33, n. 1, p. 91-126, abr.

2003.

VI. Dissertação e Tese Dissertação de Mestrado: RODRIGUES, M. V. Qualidade de vida

no  trabalho.  1989.  180  f.  Dissertação  (Mestrado  em  Administração)  -  Faculdade  de

Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1989.

Tese de doutorado: DELGADO, Paulo Roberto. Precarização do trabalho e condições de

vida:  a situação da Região Metropolitana de Curitiba nos anos 90.  2001.  163 f.  Tese

(Doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2001.

FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da expectativa temporal

para o desempenho de humanos em tarefas de tempo de reação.  2001.  130 f.  Tese

(Doutorado em Psicologia)  -  Instituto  de  Psicologia,  Universidade  de  São  Paulo,  São

Paulo, 2001. VII. Acesso via Internet.

Artigo de Internet com autor: MOULIN, Carolina. Os direitos humanos dos humanos sem

direitos: refugiados e a política do protesto. Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo, v. 26, n. 76,

jun.  2011.  Disponível  em: .  Acesso em: 16 dez. 2011.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

69092011000200008.

CAPITANI,  Daniel  Henrique  Dario;  MIRANDA,  Sílvia  Helena  Galvão  de;  FILHO,  João

Gomes  Martines.  Determinantes  da  demanda  brasileira  por  importação  de  arroz  do

Mercosul. Rev. Econ. Sociol. Rural, Brasília, v. 49, n. 3, set. 2011.Disponível em: . Acesso

em: 27 dez. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20032011000300002.

SCAFFO, Maria  Fátima;  FARIAS,  Francisco Ramos.  A transmissão dos protocolos  de

gênero  como  dispositivo  de  submissão  feminina  à  violência  conjugal.  INTERthesis,

Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 134-159, Jul./Dez. 2011 Disponível em: Acesso em: 28 dez.

2011.

MONT'ALVAO, Arnaldo. Estratificação educacional no Brasil do século XXI. Dados, Rio de

Janeiro,  v.  54,  n.  2,  2011  .  Disponível  em:  .  Acesso  em:  28  dez.  2011.

http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582011000200006.

Artigo de Internet sem autor especial:  CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. Brasília,  v.26. n.3,

1997. Disponível em: . Acesso em: 19 mai. 1998. 
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3.2 Declaração de Direito Autoral

O(s) autor(es) transfere todos os direitos autorais do artigo para a revista Cadernos da

Biblio.

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:

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

primeira  publicação,  com  o  trabalho  simultaneamente  licenciado  sob

aLicença     Creative  Commons  -  Atribuição  4.0  Internacional que  permite  o

compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial

nesta revista.

2.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.

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

online após a sua publicação (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página

pessoal) já que isso pode aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado

(Veja O Efeito do Acesso Livre).

4.

Este trabalho está licenciado com uma Licença     Creative Commons - Atribuição

4.0 Internacional  . 

3.3 Indexação da Submissão

- Área e sub-área de conhecimento acadêmico: Biblioteconomia; Ciência da Informação;

Editoração Científica; Educação

- Classificação de assunto:

020  -  Biblioteconomia  e  ciência  da  informação;  Tabela  de  Código  de  Assuntos  da

Biblioteca Nacional
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- Palavras-chave:

Bibliotecas Escolares; Disseminação da Informação; Catalogação; Indexação; Editoração

Científica; Bibliotecas Especializadas; Biblioterapia

- Tipo (Método/Processo/Enfoque)

Revisão de Literatura; Pesquisa Empírica de Campo; Relato de Experiência;  Pesquisa

Qualitativa; Análise Crítica

4. Administração da Revista

4.1 Configurações de Acesso e Segurança

- 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. 

4.2 Periodicidade de Publicação

Cadernos da Biblio tem periodicidade semestral. O primeiro número anual é publicado em

julho; e o segundo em dezembro. 
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5. Visual da Revista

5.1 Cabeçalho da Capa

- Logotipo:

- Miniatura da publicação:
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5.2 Conteúdo da Capa

- Descrição: 

Cadernos da Biblio é uma revista acadêmica que visa contribuir para a melhoria contínua

da  qualidade  do  ensino  superior  em  Biblioteconomia  no  Brasil,  e  estimular  o

desenvolvimento  da  área.  Publica artigos,  relatos  de  experiência,  apresentações  e

conferências, traduções e resenhas. 

- Capa/imagem para a página inicial:

5.3 Cabeçalho das Páginas Internas

5.4 Visual

Uncommon Theme

21



5.5 Informação

- Para Leitores:

Convidamos os leitores a se cadastrarem no serviço de notificação de publicação da

revista. Clique em Cadastro no menu superior da página. O cadastro permitirá ao leitor

receber o sumário via e-mail a cada nova edição. A lista procura também reivindicar um

nível básico de apoio ou de leitura da revista. Leia a Política de privacidade, que assegura

aos leitores que seus nomes e endereços informados não serão utilizados para outros

fins. 

- Para Autores:

Deseja  enviar  contribuições à  revista?  Convidamos todos a  conferir  a  seção Sobre  a

revista e ler as políticas das seções disponíveis, bem como as Diretrizes para autores. É

necessário que os autores se cadastrem no sistema antes de submeter um artigo; caso já

tenha  se  cadastrado  basta acessar o  sistema  e  iniciar  o  processo  de  5  passos  de

submissão. 

- Para Bibliotecários:

Convidamos as bibliotecas a listar revistas de Acesso Livre em seus catálogos de revistas

eletrônicas. Este sistema de publicação é desenvolvido também para ser hospedado e

operado por bibliotecas, em apoio ao trabalho de publicação das revistas do seu corpo

acadêmico (saiba mais acessando a página oficial do Open Journal Systems). 
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6. Sumário da edição atual

v. 1, n. 2 (2016)

Sumário

Editorial
Editorial
Sandra Iris Sobrera Abella

1-6

Artigos
A biblioteca como espaço de aprendizado sobre gestão de pessoas
Daniel Garcia Petrônio

7 a 19

O ensino-aprendizagem em Biblioteconomia na Universidade Federal de Santa 
Catarina
Patricia Mendes

20-35

Relatos de Experiência
Contribuições da Biblioteconomia na Biblioteca Comunitária Toca da Coruja, da Costeira do
Pirajubaé – Florianópolis - SC
Laura Gacez

36-51

Um relato de experiência de estágio na biblioteca do Colégio de Aplicação da UFSC
Raquel Damasceno

52-65

Apresentações e Conferências
Acessibilidade e inclusão social em bibliotecas escolares
Marcelo Marinho Pessoa

66-76

Traduções
Para pensar uma nova biblioteca
João Antunes

77-87

Resenhas
Novas contribuições para os estudos de usuários.
Moira Machado

88-92

ISSN: 1122-3344
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7. Sumário da edição anterior

v. 1, n. 1 (2016)

Edição completa
Ver ou baixar a edição completa SEM TÍTULO ()

Sumário

Editorial
Editorial
Sandra Iris Sobrera Abella

TEXTO
1-7

Artigos
A importância da competência informacional para a formação do bibliotecário em Santa 
Catarina no contexto das bibliotecas universitárias
Gertrudes Pacheco Silva, Analice Lemos

01/0
8/19

Pesquisa sobre formação de bibliotecários
Sandra Iris Sobrera Abella

TESTE
20-35

Relatos de Experiência
Experiência de estágio junto ao PPGFAP da UFSC
Sandra Iris Sobrera Abella

TEXTO
36-50

Apresentações e Conferências
O ensino da Biblioteconomia no Século XXI
Luis Fernando Firmino

51-62

Traduções
Compreendendo o MARC, tradução de “Understanding MARC Bibliographic: Machine-
Readable Cataloging”, de Bettie Furrie
Marcos Mello Filho

63-67

Resenhas
Usos da internet e sua avaliação por parte dos bibliotecários
José Carlos Macedo

68-72

ISSN: 1122-3344

24

http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1667
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1666
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1666
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1665
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1610/1441
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1610
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1590/xml
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1590
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1663
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1663
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/article/view/1607/1445
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/sandra/issue/viewDownloadInterstitial/621/_1


REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6021: Informação e
documentação –  Publicação  periódica  científica  impressa  -  Apresentação.  São Paulo:
ABNT, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023: Informação e
Documentação – Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.  NBR  6027:  Informação  e
documentação - Sumário – Apresentação. Rio de janeiro, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6028: Informação e
Documentação – Resumo - Apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).  NBR 6032:  Abreviação
de títulos de periódicos e publicações seriadas. São Paulo: ABNT, 1989. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10520: Informação
e Documentação – Citação em documentos - Apresentação. Rio de  Janeiro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10525: Informação
e  documentação  -  Numeração  Internacional  para  Publicações  Seriadas  -  ISSN.  São
Paulo: ABNT, 2005.

BLATTMANN, Úrsula. Oficinas sobre o OJS/SEER. Disponível em: 
<http://editora.wikidot.com>. Acesso em: 10 de junho de 2016. 

25



ANEXO

CADERNOS DA BIBLIO
ISSN 1122-3344

Roteiro Parecer

Código do manuscrito: 
Título do manuscrito:
Seção:

Título, resumo e objetivos: estão adequadamente formulados? 

(     )  Sim (     ) Não 

Estilo: a linguagem é clara e sem ambigüidades? 

(     )  Sim (     ) Não 

Teoria: as conexões teóricas estão bem formuladas?

(     )  Sim (     ) Não 

Literatura: são mencionadas as referências necessárias?

(     )  Sim (     ) Não

Método: é apropriado ao objeto de pesquisa ou análise crítica?

(     )  Sim (     ) Não

Interpretação: é coerente com os dados ou elementos de análise?

(     )  Sim (     ) Não

Conclusão: os objetivos propostos são alcançados?

(     )  Sim (     ) Não

Normas: a estrutura de apresentação, formatação, citações e referências bibliográficas segue as 
normas da revista?

      (     )  Sim (     ) Não

Avaliação final 

(     )  Não recomendado para publicação.

(     )  Recomendado para publicação, mas deve ser reformulado quanto ao conteúdo.

(     )  Recomendado para publicação, mas necessita ser revisto quanto à forma.
(     )  Recomendado para publicação. Não é necessário rever.

PARECER (justifique a avaliação do manuscrito, comentando seus aspectos positivos e negativos,
e especifique as alterações necessárias, se for o caso, para publicá-lo)
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