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1 APRESENTAÇÃO

A Revista Científica DeOlhonaEaD é uma revista de caráter pluralista e tem como
missão discutir, divulgar, promover e possibilitar o desenvolvimento científico em
diversos aspectos com enfoque principal na divulgação das produções científicas da
educação na modalidade EaD.
É uma revista semestral que publica artigos, resenhas e entrevistas. Eventualmente,
publica números especiais tratando de assuntos específicos da área.
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É publicada on-line desde 2009 e indexada pela Editora.wikidot.com.
Esta revista adota uma política de acesso livre, não incidindo na cobrança de
qualquer valor para consulta à publicação.

2 FOCO

A Revista tem como foco publicações que tratam sobre todas as esferas que
permeiam a educação na modalidade EaD.
As contribuições escritas podem ser na língua portuguesa, inglesa ou espanhola,
sendo que a língua oficial é a portuguesa.
É editada pelas acadêmicas Claudia Kautzmann, Priscila Silveira e Rosiane Maria
que cursam a disciplina CIN 5034 Editoração do Curso de Graduação em
Biblioteconomia, ministrada pela Profa. Ursula Blattmann, no semestre 2009-1, na
Universidade Federal de Santa Catarina.
Esta Revista é parte do exercício prático dos conteúdos abordados nesta disciplina.
A Revista se exime da responsabilidade pelas opiniões e conceitos emitidos pelos
autores dos artigos aqui publicados.

3 COMISSÃO EDITORIAL

3.1 Editora Responsável
Priscila Silveira

3.2 Editora Assistente
Rosiane Maria
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3.3 Conselho Editorial
Claudia Kautzmann
Débora Elisabete Mariano
Andrea Lapa Brandão

3.4 Corpo de Revisores
Isabella Benfica Barbosa
Roseli Zen Cerny
Nilza Godoy Gomes
Vanessa Gonzaga Nunes
Juliana Machado
Felipe Vieira Pacheco

Os artigos serão examinados por dois consultores, que podem ser membros do
Corpo de Revisores ou consultores ad hoc.

4 CONTATOS

Revista Científica DeOlhonaEaD
Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Trindade
CED/UFSC
Florianópolis-SC-Brasil
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E-mail: claudiaktz@gmail.com

5 NOTA AOS AUTORES

Os artigos devem ser submetidos à avaliação através do endereço de e-mail:
claudiaktz@gmail.com.
Os autores, na submissão dos artigos à avaliação pela revista, devem atentar-se
para a seguinte padronização:
• Possuir até 20 páginas;
• Título em negrito, corpo de texto fonte Times New Roman e tamanho 12;
• Corpo do texto fonte Times New Roman e tamanho 12, exceto os casos
previstos na NBR 10520, com espaçamento entre linhas de 1,5;
• Autoria alinhada à direita, logo após o título, fonte Times New Roman e
tamanho 10;
• Mini currículo em nota de rodapé, contendo resumidamente a formação
acadêmica e a atuação profissional, fonte Times New Roman e tamanho 10;
• Resumo contendo, no máximo, 150 palavras, fonte Times New Roman e
tamanho 10;
• Abstract contendo, no máximo, 150 palavras, fonte Times New Roman e
tamanho 10;
• Referências conforme as normas da ABNT 6023;
• Atentar para as Normas NBR 6021, 6022, 10520 para a produção integral do
material a ser avaliado;
• Formato do arquivo: OpenOffice ODT, LaTeX, ou Word RTF ou DOC.

A revista aceita artigos inéditos, que não foram submetidos à análise de
outras revistas simultaneamente.
É recomendado que se faça revisão gramatical criteriosa.
Ao enviar o artigo para apreciação, os autores aceitam a autoridade final do
editor quanto à avaliação e edição do texto.
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5.1 Na avaliação espera-se encontrar os seguintes quesitos:
• Título;
• Resumo;
• Palavras-chave (de 3 a 5);
• Introdução;
• Desenvolvimento;
• Metodologia;
• Resultados;
• Conclusão;
• Referências.

6 PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES

Primeiramente, os artigos recebidos são submetidos à apreciação do editor
responsável e encaminhados pelo menos a dois revisores da revista, onde será feita
a aprovação ou o indeferimento do material analisado.
O prazo para a análise pelos revisores será de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento do artigo. Se necessário, o editor encaminhará ao respectivo autor
para possível correção.
A revista reserva-se no direito de encaminhar quaisquer materiais recebidos para
revisão por consultores ad hoc e de não publicar a identidade desses avaliadores.

6.1 Procedimento após a avaliação
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6.1.1 Aprovados:
O artigo pode ser aceito para publicação na íntegra, sem restrições ou na íntegra,
com algumas alterações. Serão permitidas somente pequenas correções. Após as
correções, os autores deverão enviar ao editor uma nova versão do artigo por email.

6.1.2 Recusados:
Os artigos que não forem aceitos serão devolvidos para os autores juntamente com
o parecer dos revisores.

7 DIREITOS AUTORAIS

O material recebido para análise pela Revista DeOlhonaEaD deve estar em
consonância com a Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro d e 1998.

7.1 Termo de cessão de direitos autorais
Os autores que vierem a publicar na Revista DeOlhonaEaD concordam em ceder os
direitos autorais a essa instituição, relativo à obra avaliada e publicada, e aceita os
seguintes preceitos:
1. O autor declara que a obra é inédita e não infringe direitos autorais, além de
estarem especificados, e em concordância, todos os autores da obra
submetida à revista;
2. O autor assume total responsabilidade por quaisquer informações contidas no
artigo publicado, inclusive gravuras, fotografias, gráficos e informações afins;
3. A cessão dos direitos autorais é gratuita, não incidindo quaisquer tipos de
remuneração decorrente deste procedimento;
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4. O copyright dos artigos publicados são de propriedade da Revista Científica
DeOlhonaEaD, sendo que não poderão ser publicados sem permissão do
editor;
5. Por concordar com todas as disposições e normas da Revista DeOlhonaEaD,
o cedente imprime, data e assina o termo de cessão de direitos autorais e
encaminha via Correios para o endereço da revista;
Data: ____/____/____.
Autor(es): ____________________________________________________
Assinatura(s): _______________________________________________________

