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1 PESSOAS 

 

1.1 Contato 

Carol Ferreira – Editor 

Campus Trindade – UFSC – CED 

Departamento de Ciência da Informação 

Florianópolis – Santa Catarina 

Telefone: (48) 9900-9597 

E-mail: carolf0613@gmail.com 

 

1.2 Equipe editorial 

Editor gerente: 

Carol Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

Editor: 

Carol Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

Editor de Seção 

Carol Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

Editor de Layout 

Carol Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

Avaliadores 

Carol Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

Jorge Fernando Pereira Cortinhas, Universidade Federal de Santa Catarina 

 

2 POLÍTICAS 

 

2.1 Foco e escopo 

Criada em Março de 2016, a Revista de Fantasia tem sua publicação semestral. Uma 

revista repleta de assuntos relacionados à todos os tipos de fantasias fictícias, porta artigos de 

referência sobre a área, tanto brasileiros como estrangeiros. Sua missão é publicar e disseminar 

informações para todos os tipos de usuários interessados nessa área literária. A Revista traz 

artigos, documentários, entrevistas e todo o tipo de material que possa contribuir para a literatura 

de fantasia. 



5 

 

 

 

 

 

2.2 Políticas de seção 

Artigos 

Utilizar a ABNT 6022:2003, formato PDF, em A4. 

Entrevistas 

Entrevista relacionado a área da literatura. As entrevistas deverão conter no máximo 2 

páginas em A4, incluindo a foto do entrevistado. Terá de apresentar o documento ao uso da 

imagem do entrevistado.  

Documentários 

Documentários de fatos históricos relacionados à literatura de fantasia. Serão aceitos 

fotos e textos.  
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Resenhas 

Somente para obras técnicas de literatura ficcional. 

 

2.3 Processo de avaliação por pares 

A equipe Editorial estabelece as seguintes normas editoriais para a recepção de originais 

de artigos, ensaios e resenhas: 

1. Os textos poderão ser apresentados em: português e inglês; 

2. Os textos deverão ser redigidos conforme a norma Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT – NBR6022 de maio de 2003; 

3. Os textos deverão ser remetidos por correio eletrônico para o e-mail da Revista, 

constando, no assunto, a seguinte informação: artigo para a Revista de Fantasia; 

4. A primeira lauda deve conter: o título do texto e sua versão para a língua inglesa; o(s) 

nome(s), por extenso, do(s) autor(es), seguidos de sua qualificação/titulação, 

ocupação que exerce, nome da instituição a que está vinculado e e-mail; 

5. Na segunda lauda, o cabeçalho deverá conter: título em português ou em inglês; 

preferência formato em PDF; 

6. Os textos deverão ser digitados com a seguinte configuração: espaçamento de 1,5 cm 

entre linhas, corpo 12, fonte Times New Roman, formato de papel A4, com 

marcações de parágrafo; 

7. Expressando, de forma clara, a ideia do trabalho; escolher as palavras-chave que 

melhor representam o assunto do artigo em português ou em inglês, separadas por 

ponto; sugere-se a utilização de três a cinco termos de palavras-chaves; resumo 

informativo em português ou em inglês, redigido de acordo com a NBR6028 e um 

abstract em inglês; 

8. Utilizar a norma NBR10520 para citação no texto. O mesmo para as referências 

bibliográficas: de acordo com a NBR6023; 

9. 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. 

 

2.4 Política de acesso livre 

A Revista de Fantasia é uma publicação semestral, atualmente online, em formato PDFa. 
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2.5 Indexação da Revista 

A revista está atualmente indexada em: Incubadoras de revista da Universidade Federal 

de Santa Catarina – UFSC. 

 

3 SUBMISSÕES 

 

3.1 Diretrizes de autores 

 

1. Utilize a norma NBR 6022 para organizar o seu artigo; 

2. Use as demais normas da ABNT para que o artigo possa ser avaliado: NBR 6023:2002 - 

Informação e documentação - Referências – Elaboração e  NBR 6028:1990 - Resumos – 

Procedimento; 

3. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento; 

4. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular; 

5. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão 

Palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto; 

6. NBR 10520:2002 - Informação e documentação - Citações em documentos – Apresentação 

7. Aceitamos os artigos de duas (2) até cinco (5) páginas no formato A4. As resenhas até duas 

páginas no formato A4; 

8. O formato do arquivo deverá ser enviado em PDF. Não serão aceitos artigos em quaisquer 

outros formatos. 

 

3.2 Itens de verificação para 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, não serão aceitas e 

serão automaticamente devolvidas. 

1. Os arquivos para submissão estão em formato PDF (não ultrapassar 3MB); 

2. Observe se o artigo contém de 2 à 5 páginas no formato A4; 

3. Para resenhas até 2 páginas no formato A4; 

4. Os documentários devem conter até 4 páginas em A4; 

5. Entrevistas deve conter até 2 páginas a contar com a foto do entrevistado; 

 

3.3 Declaração de direitos autorais 

O autor cede os direitos autorais para publicação na Revista. 
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Também aceita-se o uso do Creative Commons: 

a) http://creativecommons.org/choose/resultsone?license_code=by&jurisdiction=&v

ersion=3.0&lang=pt 
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