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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto trata da criação de uma revista eletrônica destinada à 

comunidade acadêmica e a profissionais de TI (Tecnoclogia da Informação) e da CI 

(Ciência da Informação). A revista eletrônica, de publicação semestral, recebeu o 

nome de Big Data e foi desenvolvida por meio da tecnologia OJS (Open Jornal 

Systems - software desenvolvido pela Universidade British Columbia) que permite o 

uso de uma plataforma de Editoração de Revistas Eletrônicas. A criação e  projeto 

desta revista servem de apoio à  aprendizagem na disciplina de Editoração Científica  

- CIN5034, do Curso de Biblioteconomia da UFSC (Universidade Federal de Santa 

Catarina). 

 

A proposta de criação da revista científica Big Data é abranger, de forma 

ampla, uma gama de disciplinas que se concentram em novas tecnologias, políticas 

e inovações de dados, a revista  reúne a comunidade para enfrentar os desafios 

atuais e fazer esforços efetivos para organizar, armazenar, disseminar, proteger, 

manipular e, o mais importante, encontrar estratégias mais eficazes para tornar esta 

incrível quantidade de informações disponível, funcional, em benefício da sociedade, 

da indústria, da academia e do governo.   

 

A revista Big Data é altamente inovadora e revisada por pares, fornece um 

fórum único para pesquisas de classe mundial, explorando os desafios e as 

oportunidades na coleta, análise e disseminação de grandes quantidades de dados, 

incluindo ciência dos dados, grandes infra-estrutura de dados e análises 

abrangentes na área de TI (Tecnoclogia da Informação) e  CI (Ciência da 

Informação). 

 

A seguir são apresentadas as diversas etapas de configuração e 

gerenciamento da revista idealizada para este trabalho, com as informações 

necessárias para esse processo, conforme as etapas definidas no sistema, e a partir 

dos diversos papéis: editor, editor-gerente, editor de seção, autor e avaliador. 
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2 CONTATO E GRUPO DE TRABALHO 

 

2.1 Endereço da revista 

  Campus Universitário Trindade Universidade Federal de Santa Catarina – 

 88045-000 - Florianópolis/SC – Brasil. 

  

2.2 Contato principal 

  Alexandre Compan Granaiola Barcellos - Editor  

Endereço: Campus Universitário Trindade Universidade Federal de Santa 

Catarina - 88045-000 - Florianópolis/SC – Brasil  

E-mail: alexandre.ufsc.cin@gmail.com 

  

2.3 Contato para suporte técnico 

  Alexandre Compan Granaiola Barcellos  

  E-mail: alexandre.ufsc.cin@gmail.com 

 

2.4 Equipe  

    Editor:  

Alexandre Compan Granaiola Barcellos, UFSC, Brasil  

  

     Editores-Gerentes: 

  Alexandre Compan Granaiola Barcellos, UFSC, Brasil  

  Professora Ursula Blattmann, UFSC, Brasil 

  

    Avaliadores: 

  Alexandre Compan Granaiola Barcellos, UFSC, Brasil  

Leonardo Fontes Bassôa, UFSC, Brasil 

Rosane Pinho, UFSC, Brasil 

Professora Ursula Blattmann, UFSC, Brasil 

  

  Revisores: 

  Alexandre Compan Granaiola Barcellos,  UFSC, Brasil  

Rosane Pinho, UFSC, Brasil 
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3 A REVISTA 

 

3.1 Foco e escopo 

Criada em Maio de 2017 a Revista eletrônica Big Data aborda questões que 

envolvem este poderoso e crescente campo da ciência dos dados, o Big data,  

facilitando os esforços de pesquisadores, gerentes de negócios, analistas e 

desenvolvedores, permitindo melhorar as operações, a rentabilidade e as 

comunicações dentro de corporações e instituições.  

Trata-se de uma revista Científica inovadora e revisada por pares. Apresenta 

pesquisas de classe mundial explorando os desafios e as oportunidades na coleta, 

análise e disseminação de grandes quantidades de dados, incluindo ciência dos 

dados. 

 

3.2 Público-alvo 

 A revista Big Data destina-se a: mineradores de dados, cientistas da 

informação, bibliotecários, cientistas da computação, estatísticos, pesquisadores, 

cientistas de dados, engenheiros de banco de dados, engenheiros de software, 

desenvolvedores web, formuladores de políticas, CEOs de startups de dados, 

professores de informática, matemática, física, estatística e biologia computacional, 

entre outros. 

 

3.3 ISSN 

Número do ISSN 1234:4321 

 

3.4 Periodicidade:    

A periodicidade da Revista eletrônica Big Data é semestral. Seu formato 

padrão, para identificação de edições e  volumes é da  seguinte  forma de 

representação:  volume, número, ano e título, sendo que o formato poderá 

apresentar modificações nas edições especiais. 

    

3.5 Política de Acesso Livre:  

  Esta revista oferecerá acesso livre ao conteúdo, seguindo os princípios do 

Acesso Aberto (Open Acess) e da Ciência Aberta (Open Science), disponibilizando, 
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gratuitamente, o conhecimento científico ao usuário e  proporcionando maior 

democratização do acesso ao conhecimento. 

   

3.6 Indexação:  

  Incubadoras de revista da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

 

4.   SUBMISSÔES 

 

4.1 Submissões Online 

  Fazer o cadastro na revista eletrônica Big Data é necessário para ter acesso 

ao sistema por meio de login e senha, para a submissão de trabalhos, bem como 

para acompanhar o processo seleção dos artigos. 

 

4.2 Diretrizes para autores: 

  Para produção textual os autores que pretendem submeter artigos devem 

utilizar a norma ABNT NBR 6022. Também devem utilizar normas para resumos, 

citações e referências  (6028, 6023 e 10520 respectivamente);  

As  palavras-chave  devem  ser  apresentadas   após  o  resumo  em 

português e após o abstract em inglês, as estas deverão ser separadas por ponto e 

terminadas em ponto. O envio de arquivos deve obedecer ao formato RTF (Rich Text 

Format). As resenhas aceitas deverão seguir a norma de resumos ABNT NBR 6028 

e terão um limite de até 2 páginas, 2 páginas no formato A-4 com margens de 3cm. 

Já os artigos terão limite de até 5 páginas, no formato A-4, margens de 3cm. 

Além das recomendações acima, a equipe Editorial estabelece as seguintes 

diretrizes editoriais para a recepção de originais de artigos e resenhas: 

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

2. 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. 

3. Na segunda lauda, o cabeçalho deverá conter: - O título em português ou 

em inglês. 
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4. Recomenda-se incluir o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que de alguma maneira 

contribuíram para o processo, como por exemplo, na coleta de dados, nas 

ilustrações, ou mesmo na utilização de laboratórios mencionando “agradecimentos” 

antes das Referências. 

5. Os textos poderão ser remetidos por correio eletrônico, para o e-mail da 

Revista, ou submetidos online. 

 

 

4.3 Políticas de seleção artigos 

 Na Revista Big Data serão aceitos artigos de quaisquer entidades 

relacionadas à área de TI e CI, contudo, o  artigo  passará  por  um processo de 

análise de conteúdo. Os materiais serão avaliadas por 3 (três) 

professores/pesquisadores especializados. 

  

 

4.4 Processo de avaliação pelos pares 

Os trabalhos inéditos enviados serão apreciados pelo Conselho Editorial. Os 

autores serão notificados da aceitação ou recusa dos seus artigos. Em caso de 

aceite de trabalhos que necessitem de modificações pontuais, o Conselho Editorial 

entrará em contato com o autor, devendo o trabalho ser reformulado no prazo 

máximo de 25 dias. 

 

4.5 Declaração de Direito Autoral 

O autor cede os direitos autorais para publicação para a Revista.  

Também será aceito o licenciamento do direito de uso definido pela Creative 

Commons e disponível no site da mesma: http://cretivecommond.org/chosse/results-

one?license_code=by&jurisdiction+&version=3.0&lang=pt  

  

.  
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