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1 IDENTIFICAÇÃO: PROJETO REVISTA CONSERVARQ  

 

A Revista Conservarq nasceu em 15 de novembro de 2017 durante a disciplina de 

Editoração Científica CIN7402. É dedicada à divulgação de conhecimento científico 

produzido sobre conservação de documentos arquivísticos. Publica artigos, resenhas e 

teses sobre conservação de documentos arquivísticos. Publica pesquisa inéditas sobre 

técnicas e normas de conservação de documentos arquivísticos. Os textos enviados 

poderão passar por adequação editorial. Serão submetidos a revisão cega por pares 

(double blind peer review) e pelo Comitê Editorial da ConservArq.  

Missão -  ser  fonte de informação para arquivistas e estudantes de Arquivologia e canal 

de comunicação para divulgação científica, contribuindo para a conservação do acervo 

arquivístico brasileiro.  

Visão e valores - contribuir para a conservação do acervo arquivístico brasileiro e 

valorizar o trabalho do arquivista conservador. Temos como valores o respeito a 

história, ao acesso e divulgação da informação.  

 

1.1 Proponente  

Universidade Federal de Santa Catarina 

DISCIPLINA CIN7004 – Editoração Científica 

Professora: Ursula Blattmann 

Aluna responsável pelo desenvolvimento: Joceli Padilha 

 

1.2 Área do conhecimento:  

 

Ciências Sociais Aplicadas: Arquivologia. 

 Sub-áreas do conhecimento, Museologia,  Ciência da Informação, História. 

 

INSSN: eISSN 0000-0000 impresso ISSN 1111-1111 

                                               

                                                



3 

 

1.3 Contato Principal 

 

Joceli Padilha 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências da Educação – Curso de GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA 

Campus Trindade 

Florianópolis – SC 

E-mail  joarte2013@gmail.com 

 

1.4 Contato para Suporte Técnico 

 

Joceli Padilha 

E-mail joarte2013@gmail.com 

 

2 Responsabilidades 

 

Responsabilizam-se pelo desenvolvimento e publicação da revista Conservarq  o editor 

chefe e equipe editorial. Fica sob a responsabilidade dos avaliadores o parecer sobre a 

aprovação de aprovação dos artigos.     

 

2.1 Editor(a) chefe 

 

Joceli Padilha- Universidade Federal de Santa Catarina 

 

2.2 Equipe editorial 

 

Editor científico Joceli Padilha - Universidade Federal de Santa Catarina 

Editor Gerente Joceli Padilha - Universidade Federal de Santa Catarina 

Editor de Layout  Joceli Padilla- Universidade Federal de Santa Catarina 

Revisor  Joceli Padilha- Universidade Federal de Santa Catarina 
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2.3 Editor(a) 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

E-mail joarte2013@gmail.com 

 

2.4 Avaliadores 

Avaliador 1 

Jocely Meirelles 

E-mail ricardoqm07@gmail.com 

 

Avaliador  2 

Joceli Padilha 

E-mail  joarte2013@gmail.com 

 

2.5 Revisão 

 

 Joceli Padilha  

Curso de Arquivologia UFSC 

 

3 Políticas 

A Revista ConservArq é dedicada à divulgação de conhecimento científico produzido 

sobre conservação de documentos arquivísticos. Publica artigos, resenhas e teses sobre 

conservação de documentos arquivísticos. Publica pesquisa inéditas sobre técnicas e 

normas de conservação de documentos arquivísticos. Os textos enviados poderão passar 

por adequação editorial. Serão submetidos a revisão cega por pares (double blind peer 

review) e pelo Comitê Editorial da ConservArq.  

Nossa missão é ser  fonte de informação para arquivistas e estudantes de Arquivologia e 

canal de comunicação para divulgação científica, contribuindo para a conservação do 

acervo arquivístico brasileiro.  

Temos como valores o respeito a história, ao acesso e divulgação da informação e 

valorização do trabalho do arquivista conservador.  
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3.1 Linha editorial 

 

A Conservarq tem por objetivo promover e difundir o conhecimento na área da 

Arquivologia está delimitada à área da conservação de documentos. Recebe originais 

inéditos, em língua portuguesa. Artigos resultantes de pesquisas científicas, teóricas e 

de campo.   

 

3.2 Periodicidade 

 

A revista Conservarq é uma publicação semestral com edição de  janeiro à junho e de 

julho à dezembro. Ex: nº1,v1, julho/dezembro 2017. 

 

3.3 Política de acesso livre 

 

Esta revista oferecerá acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de 

que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona 

maior  democratização mundial do conhecimento. 

 

3.4 Indexado em 

Incubadora de Revistas na UFSC - http://periodicos.incubadora.ufsc.br/index.php/ 

 

4 Submissões 

 

Para a submissão online é feita o cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de 

login e senha. O cadastro é necessário para a submissão de trabalhos, bem como para 

acompanhar o processo editorial em curso.  

http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/Jocelipadilha/user/register 

 

4.1 Diretrizes para autores 

 

A revista Conservarq afirma que não se responsabiliza ou concorda com opiniões 

emitidas pelos autores dos textos nela publicados. Salientamos que as opiniões são de 

sua exclusiva responsabilidade. 

http://periodicos.incubadora.ufsc.br/index.php/


6 

 

Os textos  enviados pelos autores deverão  já estar revisados. Seguir a norma NBR 6022 

para artigos científicos. Estar no idioma português (Brasil) e conter também o abstract 

em inglês. O artigo  poderá ser de pesquisa bibliográfica documental ou experimental, 

concluída ou em andamento.  

 

Formato e Dimensões do texto  

Enviar o artigo em Formato.DOC. para que a revista possa editá-lo. Configuração da 

página tamanho A4, margens esquerda, direita, superior e inferior de 1,5cm. Os 

originais de artigos e ensaios submetidos à revista são encaminhados para a apreciação 

de dois pareceristas integrantes do Conselho Editorial. As Resenhas submetidas ao 

Editor são encaminhadas à apreciação de dois pareceristas. Neste processo, os originais 

são lidos inicialmente pelo Editor que, se considerar estarem de acordo com a política 

editorial geral, os remeterá para os pareceristas. 

Os originais poderão ser: 

1. Aceitos na íntegra, sem restrições; 

2. Aceitos na íntegra, com algumas alterações; ou, 

3. Rejeitados. 

 Utilize a norma NBR 6022 para organizar o seu artigo. 

Use as demais normas da ABNT para que o artigo possa ser avaliado pelos pares: 

NBR 6023:2002 - Informação e documentação - Referências - Elaboração NBR 

6024:2003 - Informação e documentação - Numeração progressiva das seções de um 

documento escrito -Apresentação NBR 6028:1990 - Resumos. Procedimento, o resumo 

deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Deve-

se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. As palavras-chave devem 

figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas 

entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Sugere-se utilizar de 100 a 250 

palavras no resumos. NBR 10520:2002 - Informação e documentação - Citações em 

documentos - Apresentação Aceitamos os artigos de 5 a 15 páginas no formato A-4 

margens de 3cm. As resenhas até 2 páginas no formato A-4 com margens de 3cm. O 

formato do arquivo deverá ser enviado  no ODF, ou RTF ou Word 2003. Não serão 

aceitos artigos em quaisquer outros formatos 
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4.2 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. 

1. 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". 

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

3. URLs para as referências foram informadas quando possível. 

4. 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. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos 

em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista. 

6. 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. 

 

4.3 Processo de avaliação por pares 

 

Os artigos enviados  serão avaliados por membros do Conselho Editorial da revista ou 

de avaliadores convidados pela Comissão Editorial. A avaliação para garantir a 

impessoalidade será cega por pares (double blind peer review). O artigo deverá ser 

inédito e ter rigor científico. Poderá passar por adequação editorial. Serão aceitos textos 

na área de Arquivologia sobre conservação de documentos arquivísticos. Sobre 

conservação de documentos em suporte físico e digital. 

 

4.4 Declaração de Direito Autoral 

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 a Licença Creative 

http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/Jocelipadilha/about/submissions#authorGuidelines
javascript:openHelp('http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/Jocelipadilha/help/view/editorial/topic/000044')
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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. 

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). 

Embora seja de responsabilidade da revista definir a natureza do acordo de direito 

autoral, o Public Knowledge Project recomenda o uso de uma licença CREATIVE 

COMMONS. São oferecidas para este fim PROPOSTAS DE DECLARAÇÃO DE 

DIREITO AUTORAL que podem ser editadas e inseridas no campo a seguir para 

periódicos que oferecem (a) acesso livre, (b) acesso livre adiado, ou (c) não oferecem 

acesso livre. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Conservarq. ISSN 1111-1111, Florianópolis, Brasil. 

 

Sumário do n. 1, v. 1 

Artigos: 

Artigo 1 - A conservação de documentos arquivísticos no planejamento estratégico 

Artigo 2  - Conservação documento físico e documento digital 

Artigo 3 - Conservação de documentos no curso de Arquivologia 

 

 

 

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/Jocelipadilha/information/sampleCopyrightWording
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/Jocelipadilha/information/sampleCopyrightWording
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/Jocelipadilha/article/view/2190
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/Jocelipadilha/article/view/2119
http://oficinas.incubadora.ufsc.br/index.php/Jocelipadilha/article/view/2189
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5 CRONOGRAMA 

  RECEBIMENTO DE ARTIGOS 

Tempo de 

recebimento 

Artigos que comporão a próxima edição da revista  serão recebidos até   

5 meses antes da publicação.  

Artigos recebidos após o prazo estabelecido serão recebidos e poderão 

compor a edição posterior. 

AVALIAÇÃO 

Tempo de 

avaliação 

 

 

Prazo padrão permitido para 

conclusão de uma avaliação 

4 semanas 

Lembretes aos avaliadores  

E-mails automatizados serão 

enviados ao avaliador, o editor 

também pode enviar lembretes 

ao avaliador. 

Caso o avaliador não responda a uma 

solicitação de avaliação dentro de   5 dias.  

Caso o avaliador não tenha submetido sua 

recomendação dentro de   4 dias após o 

prazo para conclusão da avaliação. 

DESENVOLVIMENTO DA REVISTA 

Tempo para 

efetuar o 

desenvolvime

nto da revista 

Recebimento do artigo, 

Avaliação do editor 

1º mês 

Avaliação dos avaliadores Do 1º ao final do segundo mês 

contando a partir do recebimento 

do artigo. 

Normatização segundo a ABNT e 

correção 

2º mês 

Fazer o design da capa e 

diagramação da revista 

3º mês 

Margem de tempo previsto para 

atrasos e possíveis imprevistos 

4º mês 

Revisão da edição 5º mês. Caso não ajam 

imprevistos essa etapa pode ser 

feita no 4º mês. 

Publicação da 

Edição 

1º dia do 6º mês contando a partir do início do processo. 

Ou 1º dia da edição semestral.  
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6 CUSTOS 

INVESTIMENTO 

Compra Equipamentos Custo 

Computadores, impressora, softuwers, antvirus, 

 ar-condicionado. 

R$ 60.000,00 

DESPESAS FIXAS 

Pessoal Equipe editorial Custo por funcionário Custo ao mês 

4 funcionários 

Editor científico 

Editor Gerente 

Editor de Layout  

Revisor   
 

R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 

 

Consumo/ espaço 

físico 

Produto/serviço Custo  Custo ao mês 

Consumo, serviços Água, lux, 

telefone, internet 

etc. 

R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 

Espaço físico Aluguel  R$ 2.000,00 

MANUTENÇÃO 

Equipamentos  Reservar por mês 

hardware software R$ 2.000,00 

Pequenos consertos R$ 500,00 

TOTAL 

investimento inicial: R$ 60.000,00 Total ao mês: R$ 15.500,00 Total ao ano: 186.000,00 
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