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1 INTRODUÇÃO  

 O Projeto da Revista Brasileira sobre Gatos tem o objetivo de apresentar a mesma, 

que foi criada no segundo semestre de 2018 na disciplina de Editoração Científica (código 

CIN7402) ministrada pela professora Ursula Blattmann, oferecida pelo Departamento de 

Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina - CIN/UFSC. Foi utilizado 

o site http://oficinas.incubadora.ufsc.br/ para desenvolver a Revista e o site Wikidot.com para 

comunicação com os alunos e dispobibilizar os tutoriais para edições nas Revistas.  

 O objetivo geral da disciplina é “caracterizar o processo da comunicação e da 

editoração periódicos científicos e recursos tecnológicos disponíveis” (frase retirada do Plano 

de Ensino da professora Úrsula Blattman). No decorrer da disciplina, foram realizadas aulas 

práticas no laboratório de informática para ensinar aos alunos como criar suas próprias 

revistas, desde a parte de criação de uma capa (visual), submissões de artigos, elaboração de 

formulários de avaliação, entre outros.  

 Foram utilizados os trabalhos do semestre anterior indicados pela professora e sua 

estagiária docente, Mariana Faustino dos Passos: Projeto de revista científica: estudos em 

ciências da educação e informação de Beatrice Andrade Ferreira, 2018, e a Revista 

INFINOVEDUC: informação, inovação, educação, de Rocelle Gil Santos, também de 2018. 

Para elaborar as diretrizes para autores foi utilizada a Revista Ágora como inspiração. 

 

1.1 Informações Gerais 

 São apresentadas as informações gerais sobre a Revista, tais quais o título, abreviatura 

e diversos. 

● Título: Revista Brasileira sobre Gatos. 

● Abreviatura conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): R. bras. 

Gatos. 

● Sigla: RBGTS. 

● ISSN impresso: 1234-5678. 

● ISSN eletrônico: 1234-567x. 

● Endereço postal: Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis. R. 

Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 88040-

900, Brasil. 
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2 IDENTIFICAÇÃO: PROJETO DA REVISTA BRASILEIRA SOBRE GATO 

 A Revista Brasileira sobre Gatos foi criada no segundo semestre de 2018 durante as 

aulas da disciplina de Editoração Científica sob a supervisão e orientação da professora 

Úrsula Blattmann na UFSC. 

 Possui publicações semestrais e tem como intuito trazer informações sobre gatos aos 

seus donos, assim como a curiosos e em geral amantes desses animais de estimação, 

ensinando-os a lidar melhor com seus felinos e também a compreendê-los, assim como 

apresentar curiosidades interessantes. Sua missão é sempre ter novidades a compartilhar 

sobre o mundo felino.  

Temos a compreensão de que já que os gatos não falam, temos que aprender a 

compreender suas ações, e o objetivo da Revista é ajudar com a compreensão de seus felinos 

e do que faz bem/mal para os mesmos. Portanto, o público-alvo é tanto os amantes de gatos 

quanto os curiosos sobre esses “bichanos”. 

Os documentos aceitos para publicação na revista são aqueles que tratam de assuntos 

a respeito da saúde, lazer, bem-estar dos gatos e até curiosidades sobre os mesmos. Não há 

necessidade de serem artigos inéditos, apenas que a Revista em si ainda não tenha publicado. 

As seções das revistas são artigos, notícias e notícias informais. Sua periodicidade é semestral 

e está cadastrada no ISSN eletrônico 1234-5678.  

 

2.1 Proponente 

 Universidade Federal de Santa Catarina  

 Disciplina: CIN7004 – Editoração Científica  

 Professora: Úrsula Blattmann.  

 

2.2 Área do conhecimento 

 Utilizando a tabela de áreas do conhecimento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi identificada a área geral de Zoologia 

(código 2.04.00.00-4) para a Revista Brasileira sobre Gatos, sendo a área específica o 

Comportamento Animal (código 2.04.04.00-0). 

 

2.3 Patrocínio da Revista 

 A Revista Brasileira sobre Gatos expressa aqui seus agradecimentos à Coordenação 
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de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por todo o financiamento da 

Revista e aconselhamentos prestados à editora-gerente. Essa primeira edição não seria 

possível sem o imenso apoio da CAPES. 

 

2.4 Histórico 

  Criada no segundo semestre de 2018, a Revista foi criada para a avaliação da 

disciplina de Editoração Científica do Departamento de Ciência da Informação da 

Universidade Federal de Santa Catarina (curso de Biblioteconomia). 

2.5 Sistema de publicação 

 A revista usa o Open Journal Systems (OJS 2.4.7.1), sistema de código livre gratuito 

para a administração e a publicação de revistas, desenvolvido com suporte e distribuição pelo 

Public Knowledge Project sob a licença GNU General Public License. 

2.6 Demais informações 

 Foco: estudantes da área de medicina, principalmente aqueles focados ao bem estar 

dos felinos de estimação e qualquer pessoa que tenha curiosidade sobre esses animais. 

 Escopo: contribuir para que as pessoas conheçam melhor seus animais de estimação 

(gatos), saibam cuidar bem da saúde dos mesmos e também leiam curiosidades e notícias 

sobre eles. 

 Política editorial: as políticas da revista são estabelecidas posteriormente no projeto, 

são elas a adoção do padrão ABNT para a Revista e para os artigos nela publicados, o 

processo de avaliação por pares, a política de acesso livre e as que seguem o foco e escopo. 

  Tags META personalizadas: <META SCHEME=”ISSN”NAME"=”identifier" 

CONTENT="1234-5678". 

Descrição: A revista trata sobre gatos, os animais domésticos que tanto amamos. 

Desde saúde até lazer sobre nossos “bichanos”, aqui você terá informações úteis e 

curiosidades interessantes. 

 Palavras-chave: Gatos; felinos; miau. 
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3 RESPONSABILIDADES 

 Nessa seção são destacadas as responsabilidades da Revista Brasileira sobre Gatos, a 

lista de pessoas que cooperam com a mesma e seus respectivos contatos. 

 

3.1 Contato principal 

 Bianca Skupin 

 Graduanda na Universidade Federal de Santa Catarina  

 Departamento de Ciência da Informação  

 Centro de Ciências da Educação 

 Curso de Graduação em Biblioteconomia 

 Campus Universitário Trindade – Florianópolis/SC  

 CEP: 88045-000 

 E-mail: bellajett@hotmail.com  

 

3.2 Contato para suporte técnico 

 Bianca Skupin 

 E-mail: bellajett@hotmail.com 

 

3.3 Equipe editorial  

 Bibliotecária: Bianca Skupin – Universidade Federal de Santa Catarina  

 Editores: Bianca Skupin – Universidade Federal de Santa Catarina (editora-chefe); 

      Mariana Zanchett – Universidade Federal de Santa Catarina  

  Revisores: Bianca Skupin – Universidade Federal de Santa Catarina;  

        Mariana Zanchett – Universidade Federal de Santa Catarina  

  Capista: Bianca Skupin – Universidade Federal de Santa Catarina  

 Arquivista: Bianca Skupin – Universidade Federal de Santa Catarina  

 Avaliadores: Bianca Skupin – Universidade Federal de Santa Catarina;  

        Mariana Zanchett – Universidade Federal de Santa Catarina  
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4 POLÍTICAS DA REVISTA 

 A Revista, assim como seus artigos publicados, devem estar em conformidade com as 

regras da ABNT, conforme orientação: 

NBR 6021:2016 para organizar o projeto da revista; 

NBR 6022:2018 para preparar um artigo científico; 

NBR 6023 para Referências; 

NBR 6024:2012 para Numeração progressiva de seção de documento; 

NBR 6027 para elaboração do Sumário; 

NBR 6032 para abreviação do título da revista; 

NBR 10520 para citações; 

NBR 10525 para especificar o ISSN. 

 Essa seção apresenta as diversas políticas que foram adotadas pela Revista Brasileira 

sobre Gatos nos âmbitos de foco e escopo, processo de avaliação por pares, periodicidade, 

política de acesso livre, indexada e fator de impacto. 

 

4.1 Foco e Escopo 

A Revista Brasileira sobre Gatos é semestral e tem como missão sempre ter novidades 

a compartilhar sobre o mundo felino. O objetivo é informar os leitores sobre curiosidades ou 

assuntos importantes referentes aos gatinhos. O público-alvo são amantes de gatos. 

Os documentos aceitos para publicação na revista são aqueles que tratam de assuntos 

a respeito da saúde, lazer, bem-estar dos gatos e até curiosidades. 

 São publicados artigos originais, os quais são sujeitos a avaliações por pares, assim 

como notícias (para alguma notícia importante) e notícias informais (mais focadas no dia-a-

dia dos felinos, não tão importante e não é exigido um padrão tão rígido para essa seção). 

4.2 Políticas da seção 

A Revista possui cinco seções no total, sendo elas: editorial, artigos, notícias, notícias 

informais e créditos. Algumas passarão pelo processo de avaliação por pares após a 

submissão e outras não, como demonstrado pela imagem 1. 

 

Imagem 1 — políticas de seção da Revista. 
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Fonte: elaborado pela autora (2018). 

4.3 Processo de avaliação por pares 

 A Revista Brasileira sobre Gatos utiliza esse tipo de avaliação para sua seção de 

artigos. O processo consiste na avaliação por pares do artigo original submetido. Os 

avaliadores em questão são aqueles selecionados pela Revista, com grande renome e 

conhecimento na área em questão. Os artigos serão encaminhados para três avaliadores por 

meio da editora-gerente, antes sendo verificada a imparcialidade dos documentos (para tal, 

serão retiradas quaisquer identificações que constem nos mesmos). 

 Antes mesmo de ser iniciado o processo de avaliação, é necessário preencher uma 

lista de requisitos, sendo eles: os autores devem estar cadastrados previamente no site da 

Revista; o texto deve estar nos idiomas da Revista (inglês e português); o formato deve ser 

Word, RTF ou OpenOffice, sendo posteriormente alterado para PDF/A para casar com a 

política de acesso aberto; a formatação do arquivo e do texto deve seguir o formato IMRAD 

(introdução, materiais e métodos, resultados, discussão) assim como seguir às normas da 

ABNT para artigo.   

 

4.4 Periodicidade 

 As publicações da Revista são postadas semestralmente, sendo as primeiras edições 

do ano publicadas em julho e as segundas em dezembro. A primeira edição foi publicada em 

dezembro de 2018. 
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4.5 Política de acesso livre 

 A política de acesso livre ou acesso aberto tem como objetivo a disponibilização 

online de informações científicas para todo mundo gratuitamente, sem restrições. A intenção 

é que a informação atinja todas as pessoas em nível mundial, facilitando também o 

intercâmbio de informações. 

 

4.6 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. 

 

4.7 Indexada em 

 Oficinas do Laboratório de Periódicos - UFSC. Existe a pretensão, também, de estar 

indexada em outras Revistas que estejam na mesma área de conhecimento com a intenção de 

disseminar a informação. 

 

4.8 Fator de impacto 

Para que seja possível ser indexada em bases de dados importantes da área, o fator de 

impacto tem como padrão o dos websites: Portal de periódicos da CAPES, Web of Science, 

Scorpions. 
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5 SUBMISSÕES 

 Nessa seção, estão presentes informações referentes às submissões de artigos, notícias 

e notícias informais para a Revista Brasileira sobre Gatos. 

 

5.1 Submissões online 

 O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são obrigatórios 

para a submissão de trabalhos, bem como para acompanhar o processo editorial em curso. 

5.2 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. Caso a publicação já esteja publicada em alguma outra revista, deve-se justificar em 

"Comentários ao editor". 

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

final, publicado na Revista, será em PDF/A. 

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. 

 

5.3 Diretrizes para autores 

 A “Revista Brasileira sobre Gatos, ISSN 1234-5678” é um periódico de publicação 

semestral que tem como objetivo divulgar a produção do conhecimento que tenha relação 

com os animais de estimação felinos. 
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Existem diversas seções que estão abertas para que pessoas que tenham conhecimento 

sobre o assunto realizem suas publicações, sendo elas: artigos, notícias e notícias informais. 

 

Regras para aceitação de artigos: 

a. Artigos: os artigos submetidos serão avaliados por pares. Não necessitam ser 

originais, porém se já tiverem sido publicados em outra revista deve-se justificar na 

área “comentários para o autor”. O autor deve atentar em não revelar dados pessoas 

(sendo eles nome e informações institucionais, agradecimentos, vinculação do artigo a 

projetos de pesquisa, ou a instituições universitárias) no documento anexado para 

assegurar a avaliação por pares cega. Os documentos devem utilizar formato IMRAD 

(introdução, materiais e métodos, resultados, discussão), lembrando-se de acrescentar 

o resumo e utilizar as regras da ABNT para artigos (ABNT: 6028 para resumos, 

10520 para citações, 6023 para referências, seguindo a NBR 6022 (artigo científico). 

b. Notícias: São notícias que apesar de não serem avaliadas por pares devem ter 

credibilidade, indicar fontes e trazer informações relevantes sobre os felinos. A 

formatação do arquivo e do texto deve conter início, meio e fim (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). 

c. Notícias informais: não são revisadas por pares e possuem intuitos diversos: 

diversão, informativo... Não possui formato rígido e tendem a ser menores (portanto 

menos elaboradas) e mais rápidas de ler. 

d. Para todos: O título do artigo deve conter até 100 caracteres com espaços. Cada nota 

de rodapé deve conter no máximo 400 caracteres com espaços. Essa são restrições 

necessárias ao projeto gráfico do periódico, e portanto não serão toleradas exceções. 

Toda referência bibliográfica deve obedecer ao padrão ABNT, maiores detalhes 

visitar o website http://www.abnt.org.br/normalizacao/lista-de-publicacoes/abnt. 

Todos os documentos (notícias, artigos…) devem obedecer a Lei de Direito Autoral, 

n.9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Processo de avaliação: 

 

• Todos os artigos submetidos (seção artigos) serão avaliados pelo menos por dois 

avaliadores (double-blind review) com experiência e competência profissional na área do 

trabalho, obrigatoriamente sobre felinos, e que emitirão parecer fundamentado, os quais serão 
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utilizados pelos Editores para decidir sobre a aceitação do mesmo. 

• Os critérios de avaliação dos artigos incluem: contribuição para corpo de conhecimento da 

área, adequação metodológica, clareza e atualidade. 

• É obrigatório aos autores cederem os direitos autorais. Essa declaração é exigida no 

momento da submissão do artigo no sistema.  

• Portanto, a Revista Brasileira sobre Gatos se reserva o direito autoral. São permitidas 

citações de seus conteúdos em outros sites/revistas de informação científica com citação da 

fonte. 

• Os documentos enviados são avaliados pelo Conselho Editorial. Caso necessite de 

reformulação, os mesmos são retornados ao autor para as modificações necessárias, com 

prazo de 30 dias para devolução. 

• Os documentos aceitos são agrupados na seção em que melhor se enquadrarem. 
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6 VISUAL DA REVISTA 

 A identidade visual da Revista Brasileira sobre Gatos foi desenvolvida pela capista. A 

capa da Revista foi inspirada em como transmitir todo o amor que a editora-gerente sente 

pelos felinos para os leitores da mesma, sendo assim foi escolhida uma foto encontrada no 

Google Fotos, a qual foi editada acrescentando os detalhes sobre a Revista. 

 No rodapé da Revista foram fixadas as seguintes informações: “Revista Brasileira 

sobre Gatos, ISSN 1234-5678, Florianópolis - Brasil”. 

Imagem 2 — Capa da Revista. 

 

Fonte: elaborado pela autora com imagem do Google Imagens (2018). 
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 O cabeçalho da capa foi feito de acordo com o padrão das revistas da Universidade 

Federal de Santa Catarina, adaptados para a Revista. 

 

Imagem 3 — Cabeçalho da capa da Revista. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

 A miniatura da publicação é uma imagem de um gato, assim como a imagem de capa, 

constando informações como ISSN, nome da Revista e fonte da imagem. 

Imagem 4 — Miniatura da publicação da Revista. 

 

Fonte: elaborado pela autora com imagem do Google Imagens (2018). 
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7 CONCRETIZAÇÃO DA REVISTA 

 Após concluir toda a parte de planejamento da pesquisa, considerando suas 

publicações, seu objetivo, entre outros, são organizados os processos para concretizar a 

publicação da Revista. Alguns serviços, como o de contratação de um capista, já foram 

realizados (tanto é que a capa já está pronta), entretanto outros custos como a contratação de 

avaliadores de artigos ainda não foram concretizados, portanto foram estimados, com valores 

estabelecidos abaixo. 

7.1 Estimativa de custos 

 

 Foi realizada uma pesquisa no mercado de qual o valor médio para cada uma das 

profissões necessárias para que a Revista vire realidade. Para início, não serão muitos 

funcionários, porém conforme a Revista for crescendo serão contratados mais trabalhadores. 

Portanto, a princípio, serão contratados dois avaliadores (necessários para o processo de 

avaliação por pares), um arquivista, um capista, dois revisores de metadados, dois editores e 

um bibliotecário. 

Quadro 1 — Estimativa de custos de funcionários. 

EQUIPE EDITORIAL CUSTOS INDIVIDUAIS CUSTOS TOTAIS 

Arquivistas 2.626,00 2.626,00 

Avaliadores 7.206,00 14.412,00 

Capistas 1.000,00 1.000,00 

Revisores 2.946,00 5.892,00 

Editores 8.300,00 16.600,00 

Bibliotecários 3.692,00 3.692,00 

TOTAL  44.222,00 

Fonte: adaptado pela autora de SANTOS (2018). 

 Além dos funcionários contratados, devem constar no orçamento os gastos com 

infraestrutura. Para tal, iniciaremos a Revista em uma única sala comercial contendo dois 

escritórios, o que julgamos ser o suficiente para jornadas de trabalho com revezamento, com 

horários dos funcionários alternados para utilização dos escritórios. Serão comprados os 
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equipamentos adequados e existirá também um custo com o sistema online para publicação 

da revista. 

Quadro 2 — Estimativa de custos de infraestrutura. 

INFRAESTRUTURA CUSTOS FINAIS 

Sala 5.000,00 

Equipamento 10.000,00 

Sistema 7.000,00 

TOTAL 22.000,00 

Fonte: adaptado pela autora de SANTOS (2018). 

 Portanto, o gasto total inicial com a Revista é de R$ 66.222,00. 

7.2 Cronograma 

 Foi realizado um cronograma desde a submissão de um artigo científico até sua 

avaliação, estimado em 4 meses, de acordo com o quadro abaixo. 

Quadro 3 — Estimativa de avaliação de um artigo científico. 

Mês 1 2 3 4 

Recebimento do documento x    

Avaliação do editor x    

Avaliação por pares  x   

Revisão  x   

Revisão de metadados  x   

Correção do autor   x  

Correção da equipe   x  

Construção da capa    x 

Publicação    x 

Fonte: adaptado pela autora de SANTOS (2018). 
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