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1 APRESENTAÇÃO  

 

O projeto da revista “UX Design e Ciência da Informação”, ISSN 1234-

5678, iniciou a partir do requisito de prática editorial da disciplina de Editoração 

Científica, CIN 7402, oferecida no núcleo comum do curso de Ciência da Informação 

do Departamento de Ciência da Informação (CIN) da Universidade Federal de Santa 

Catarina. A disciplina foi ministrada pela professora Dra. Úrsula Blattmann no primeiro 

semestre do ano de 2019.   

Durante o decorrer das aulas ministradas na disciplina, foram oferecidas 

orientações a respeito do funcionamento e normas de publicações de revistas 

científicas, visando que os alunos compreendessem a fundamentação teórica. 

Concomitantemente, através de uma ferramenta da Incubadora da UFSC, se realizou 

o trabalho prático com a simulação de uma revista científica. A disciplina tem como 

objetivo de qualificar os alunos a manusear o sistema de acordo com as atividades 

que lhe forem designadas, tendo como funções aplicadas dentro da revista como 

editor, editor-gerente, autor e avaliador. 

  



 

2 IDENTIFICAÇÃO: PROJETO DA REVISTA UX DESIGN E CIÊNCIA 

DA INFORMAÇÃO 

 

Se apresenta aqui a seguir as informações pertinentes a respeito da 

localização e indivíduos responsáveis pela execução da revista. 

 

2.1 Proponente 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Disciplina 7402 – Editoração Científica 

Professora: Ursula Blattmann 

 

2.2 Área do conhecimento 

Ciências Sociais Aplicadas 

 Sub-áreas do conhecimento: Ciência da Informação    

                                      Organização de Arquivos 

 

2.3 Contato Principal 

Larissa Christine da Silva 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências da Educação 

Departamento de Ciência da Informação 

Curso de Ciência da Informação 

Campus Trindade 

Florianópolis – SC 

E-mail: lardorneles@gmail.com  

Telefone: (48) 99926-5988 

 

2.4 Contato para Suporte Técnico 

Larissa Christine da Silva 

E-mail: lardorneles@gmail.com 

Telefone: (48) 99926-5988 

2.5 Indexação para mecanismos de busca  

Descrição: Revista Ciêntifica para UXD, User Experience Design, e sua relação com 

a Ciência da Informação. 



 

Palavras-chaves: UX; User Experience; Ciência da Informação; Design 

 

 

3 RESPONSABILIDADES 

Nesta seção serão apresentadas informações relevantes às 

responsabilidades pelos editores, equipe editorial, editores, avaliadores e dos 

responsáveis pela revisão da revista. 

 

3.1 Editor(a) chefe 

Larissa Christine da Silva – Universidade Federal de Santa Catarina 

 

3.2 Equipe Editorial 

Cientista da Informação: 

Larissa Christine da Silva - Universidade Federal de Santa Catarina  

Liriani Saikoski - Universidade Federal de Santa Catarina  

 

UX Designer:  

Larissa Christine da Silva - Universidade Federal de Santa Catarina  

 

Desenvolvedor:  

Liriani Saikoski - Universidade Federal de Santa Catarina  

 

Esp. De Usabilidade:  

Larissa Christine da Silva - Universidade Federal de Santa Catarina  

 

3.3 Editor(a) 

Larissa Christine da Silva – Universidade Federal de Santa Catarina 

E-mail: lardorneles@gmail.com  

 

Liriani Saikoski – Universidade Federal de Santa Catarina 

E-mail: lsaikoski@hotmail.com 

 

mailto:lardorneles@gmail.com
mailto:lsaikoski@hotmail.com


 

3.4 Avaliadores 

Larissa Christine da Silva – Universidade Federal de Santa CatarinaE-mail: 

lardorneles@gmail.com  

 

Liriani Saikoski – Universidade Federal de Santa Catarina 

E-mail: lsaikoski@hotmail.com 

 

3.5 Revisão 

 

Larissa Christine da Silva – Universidade Federal de Santa CatarinaE-mail: 

lardorneles@gmail.com  

 

4 POLÍTICAS DA REVISTA 

Neste tópico iremos apresentar as políticas que foram estabelecidas na 

revista “UX Design e Ciência da Informação”. 

 

4.1 Foco e Escopo da revista 

     Esta revista possui como objetivo a divulgação e incentivo à troca de 

conhecimento e desenvolvimento de novas pesquisas na àrea de experiência 

do usuário, em especial em interfaces digitais, e sua relação com usabilidade 

e os focos de estudo da Ciência da Informação. O conteúdo pode ser nos 

idiomas português, espanhol ou inglês. 

 

 São aceitos para publicação nesta revista revisões bibliográficas, pesquisas 

de campo e estudos de caso reais que atendam ao assunto central.  

 

4.2 Avaliação pelos pares 

Política e processos que visam à avaliação por integrantes do Conselho 

Editorial, Comissão Editorial e/ou colaboradores. O processo tem como objetivo 

analisar se os trabalhos estão de acordo com as normas e com a política editorial 

geral. Esses podem ser aceitos na íntegra com ou sem alterações e podem ser 

rejeitados.  

 

mailto:lardorneles@gmail.com
mailto:lsaikoski@hotmail.com
mailto:lardorneles@gmail.com


 

4.2.1 Política de avaliação 

 

Se utiliza entre um e dois avaliadores por publicação, sempre avaliando a 

relevância e originalidade do conteúdo publicado, bem como adequação às normas 

da ABNT vigentes no momento da submissão. Uma avaliação pode levar de 1 á 60 

dias para ocorrer, salvo excessões devidamente comunicadas. Os avaliadores são 

tanto profissionais do mercado de trabalho quanto pesquisadores acadêmicos com 

perfil reconhecido na àrea da publicação avaliada. 

  

 

4.2.2 Diretrizes para avaliação 

 

Se avalia a originalidade, relevância do conteúdo, adequação com os proprósitos 

da revista e boa estrutura textual do artigo. É importante que a publicação evidencie 

o interesse do autor para com a junção de UX Design com princípios da Ciência da 

Informação, bem como adequação entre base teórica sólida e comprovações práticas 

do proposto. Adicionalmente, a publicação deve seguir as normas da ABNT vigente 

para artigos. 

 

4.2 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 e/ou a terceiros. 

 

4.3 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. 

4.4 Arquivamento 

Esta revista utiliza o sistema LOCKSS para criar um sistema de arquivo 

distribuído entre as bibliotecas participantes e permite às mesmas criar arquivos 

permanentes da revista para a preservação e restauração. 



 

 

 

4.5 Base de Dados de Avaliadores em Potencial 

EBSO 

http://web-b-

ebscohost.ez46.periodicos.capes.gov.br/ehost/search/basic?vid=0&sid=1487d633-

bd46-4cb5-a76a-d6a6d5b94bd7%40pdc-v-sessmgr01 

5 DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO 

Este item apresenta dados que são de relevância para os autores 

referentes às normas que devem ser adotadas para a submissão de artigos, 

permissões e direitos autorais. 

 

5.1 Diretrizes para autores 

Se solicita a adequação para com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, sendo aceitos resumos, revisões bibliográficas, projetos de pesquisa e 

estudos de caso. 

Em caso de avaliações para além de revisões bibliográficas, é importante que 

sua fundamentação e pesquisa seja completamente registrada e preferencialmente 

referenciada visualmente através de gráficos, compilações de dados e mapeamento 

de instrumentos e técnicas físicas e digitais. 

Os autores devem seguir o padrão das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), baseando-se nas principais:  

a) NBR 6022 – Apresentação de artigos de publicações periódicas; 

b) NBR 6023 – Referências bibliográficas; 

c) NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento; 

d) NBR 6028 – Resumos; 

e) NBR 10520 – Apresentação de citações em documentos. 

 



 

5.2 Condições para submissões 

O processo de submissão, os autores são obrigados a verificar as 

conformidades da submissão conforme listagem a seguir: 

a) 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". 

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

c) URLs para as referências foram informadas quando possível. 

d) 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. 

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

diretrizes para autores, na página Sobre a Revista.  

f) 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. 

g) O conteúdo é fundamentado em diretrizes de ciência da informação e design que 

seguem metodologia fundamentada, análise e comprovação científica. 

 

5.3 Permissões 

5.3.1 Declaração de Direitos Autorais 

 

Autores que publicam nesta revista “UX Design e Ciência da Informação”  

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 a Licença Creative 

Commons Attribution 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. 

about:blank
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

3. 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). 

 

5.4 Conflito de interesses 

 

Solicitado como exigência que os autores apresentem os registros de conflitos 

de interesse com submissão e avaliação realizada. 

 

5.5 Indexação da submissão 

 

É um padrão emergente para proporcionar acesso com base na indexação a 

recursos eletrônicos de pesquisa em escala global. Os autores farão uso de um 

padrão similar para incluir os metadados da submissão. 

a) Área e sub-área de conhecimento acadêmico: Design; Sociologia; 

Psicologia; Ciência da Informação; Arquitetura; Tecnologia da 

Informação; Administração; Marketing; 

b) Palavra-chave: UX Design, UI Design, Arquitetura da Informação, 

Estudos de Usuário, Sistemas de Informação, Taxonomia, Ontologia, 

Competência em Informação, Usabilidade de Software; 

c) Cobertura; 

d) Tipo (Método/Processo/Enfoque): Revisão de Literatura; Pesquisa 

Empírica de Campo; Entrevista Controlada; Prototipagem; Estudos de 

Caso; Revisão de Dados; 

 

5.6 Cadastrar a revista para indexação (coleta de metadados) 
 

Para ter o conteúdo desta revista indexado dentro de um sistema global de 

distribuição de bases de pesquisa, cadastre a URL da revista no Coletador de 

Metadados do Public Knowledge Project. Esta ferramenta coleta os metadados de 

cada item indexado desta revista, possibilitando buscas coletivas e precisas entre os 

portais de pesquisa que utilizam o protocolo de coleta de metadados do Open 

Archives Initiative, OAI-PMH.  

http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://pkp.sfu.ca/harvester/add.php
http://pkp.sfu.ca/harvester/
http://pkp.sfu.ca/harvester/
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm#Introduction
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm#Introduction


 

Caso o administrador do portal já tenha cadastrado a revista no portal do 

Coletador do PKP, a revista será automaticamente indexada, sem necessidade de 

registro individual.  

Clique aqui e digite http://oficinas.incubadora.ufsc.br no campo Site URL, e 

http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/LaniKarineNeoFerreira/oai no campo 

Base URL for OAI Archive. 

 

5.7 Notificação de submissão 
Ao concluir o processo de submissão, o autor receberá automaticamente 

um e-mail de confirmação (personalizado na seção E-mails).  

 

5.8 Assistente de marcação de citações 
 

Foram habilitadas as ferramentas que irão permitir ao usuário coletar dados. 

  

http://pkp.sfu.ca/harvester/add.php
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/LaniKarineNeoFerreira/oai


 

6 ADMINISTRAÇÃO DA REVISTA 

Neste item possui as informações de configurações de acesso e segurança dos 

conteúdos que irão ser publicados na revista “UX Design e Ciência da Informação” 

 

6.1 Configurações de acesso e segurança aos conteúdos 

6.1.1 Acesso ao conteúdo 

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. 

 

6.1.2 Cadastro de Usuários 

Usuários podem se cadastrar em uma revista, assumindo um ou mais 

papéis, listados a seguir: 

a) Leitores (recebem notificações e podem ser considerados assinantes); 

b) Autores (podem submeter documentos à revista); 

 

6.2 Periodicidade de publicação 

Os itens da revista são publicados coletivamente, em periodicidade 

semestral. 

 

6.3 Identificação do conteúdo 

Artigos e edições podem receber um código ou texto identificador, 

empregando um sistema de registro como o Identificador de Objeto Digital (DOI):  

a) Identificadores personalizados serão utilizados para identificar as 

edições; 

b) Identificadores personalizados serão utilizados para identificar itens 

publicados; 

c) Identificadores personalizados serão utilizados para identificar 

composições finais (ex.: documentos HTML ou PDF) de itens 

publicados; 

d) Identificadores personalizados serão utilizados para identificar 

documentos suplementares da submissão.  



 

6.4 Notícias 

Este tópico, existente na revista, visa dar destaque às notícias e eventos 

que venham a ser importantes para as áreas correlatas. 

 

6.4.1 Notícias publicadas 

A revista “UX Design e Ciência da Informação” publicou em seu mural 

de 2 notícias.  

a) Revista Aberta para Submissões: Saiba mais sobre a UX Design e 

Ciência da Informação 

b)  Qual a principal área de CI para UX? Descubra qual a área de estudo 

da ciência da informação está presente com mais clareza na atuação do UX 

Designer no Brasil; 

 

 

6.5 Editores de Layout 

Os editores de layout serão responsáveis pela elaboração da arquitetura 

do formato de publicação na revista. 

 

6.5.1 Instruções para layout 

A revista eletrônica "UX Design e Ciência da Informação" segue as 

normas da ABNT, quanto aos espaçamentos, citações, títulos, autores, referências, 

notas de rodapé e todas as demais normas e padrões do visual da revista. 

 

6.6 Leitor de Prova 

 

6.6.1 Instruções para leitura de prova 

 

O processo de leitura de provas tem por objetivo corrigir erros de ortografia, 

gramática e formatação na composição. Alterações mais importantes não podem ser 

realizadas nesta etapa sem o consentimento do editor responsável pela submissão. 

Na seção Layout, clique em Visualizar prova para ver a composição em HTML, PDF 

ou outro formato disponível. 

  



 

7 VISUAL DA REVISTA 

A identidade visual da revista “UX Design e Ciência da Informação” foi 

produzida pela autora, com as imagens sendo publicadas em formato .png e seguindo 

as normas da  ABNT. 

 

7.1 Capa 

 

Fonte:  o autor, 2019 

 



 

7.1.1 Cabeçalho em formato de imagem 

 

Fonte: o autor, 2019 

 

 

7.2 Conteúdo da capa 

A revista "UX Design e Ciência da Informação" possui o objetivo de 

publicar artigos, resenhas e ensaios com a intenção de contribuir para o 

desenvolvimento da área de Ciência da Informação. 

 

7.3 Rodapé 

Revista ”UX Design e Ciência da Informação”, Florianópolis, ISSN 

1234-5678, 2019.  

 

8 ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

 

As estimativas de custos listados possui os valores estimados com os 

gastos mensais com a equipe, prevendo os pagamentos dos editores, revisores, 

designer, avaliadores e suporte técnico. Além dos básicos de infraestrutura com 



 

aluguel do espaço físico,água, energia e internet, além das assinaturas de servidor 

para hospedagem da revista e conta em nuvem para backup online dos documentos. 

 

Quadro 01 – Infraestrutura 

EQUIPE EDITORIAL CUSTOS INDIVIDUAIS CUSTOS TOTAIS 

Editores R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

Revisores R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 

Designer R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

Diagramadores R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

Avaliador R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 

Suporte R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Total  R$ 29.000,00 

Fonte: o autor, 2018 

 

 

Quadro 02 – Estimativa de custos 

Infraestruturas CUSTOS TOTAIS 

Aluguel espaço físico R$ 3.000,00 

Energia Elétrica R$ 250,00 

Água R$ 100,00 

Conexão à internet R$ 289,90 

Hospedagem em servidor R$ 28,90 

BackUp em nuvem R$ 26,90 

Total R$ 3.695,70 

Fonte: o autor, 2018 

 

 

9 CRONOGRAMA 

 

A publicação de trabalhos da revista segue o cronograma presente no 

quadro 03. 

 

Quadro 03 – Cronograma na publicação na revista 

Atividades 
Mês 

1 
Mês 

2 
Mês 

3 
Mês 

4 
Mês 

5 
Mês 

6 

Recebimento do documento X X X    

Avaliação do editor X X X    

Avaliação por pares  X X X X  

Revisão   X X X  



 

Correção do autor   X X X  

Construção da capa      X 

Publicação      X 

Fonte: o autor, 2019. 
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