Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina,
Florianópolis, v. 25, n. 1, p. 2-2, dez./mar., 2019/2020.

EDITORIAL

1
2

Mais informações para autores: https://revistaacb.emnuvens.com.br/racb/about/submissions#authorGuidelines
COPE - https://publicationethics.org/

Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis (Brasil) - ISSN 1414-0594

Esta obra está licenciada sob uma Licença CreativeCommons.

Página

Editor gerente da Revista ACB - 2020

2

A Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina apresentará uma série de trabalhos neste
volume, sendo resultado de trabalhos que ainda constavam no fluxo de avaliação. Todavia, comunicamos
a todos os autores que a partir de agora é necessário submeter o trabalho utilizando o nosso template e
seguirem à risca as nossas regras. Alertamos a todos para olharem as diretrizes para autores, pois seremos
muito rigorosos em nossos procedimentos de recepção, análise e avaliação para posterior publicação em
nossa revista. Desta feita, informamos que o preenchimento dos Metadados é de inteira responsabilidade
dos autores, sendo imprescindível que preencham para todos os autores: Nome completo dos autores;
ORCID; e-mail; Instituição ou Afiliação; País; Resumo da Biografia. Preencher título e resumo e todos os
campos de INDEXAÇÃO. Outras informações verificar na Revista1. Apesar das diretrizes constarem na
página da RACB, nós chamamos a atenção para as que seguem abaixo.
ATENÇÃO: Título com fonte TIMES NEW ROMAN em tamanho 12, com espaçamento entre
linhas SIMPLES. Com apenas a primeira letra em MAIÚSCULA, o restante deverá estar em letra
minúscula. EXCEÇÃO: Nomes próprios. Exemplo: Universidade Federal de Santa Catarina. Resumo com
fonte TIMES NEW ROMAN em tamanho 10, com espaçamento entre linhas SIMPLES. Palavras-chave
com fonte TIMES NEW ROMAN em tamanho 10, com espaçamento entre linhas SIMPLES. Usar até 5
palavras-chave que tenham correlação com o título e resumo do trabalho. Title, Abstract e Keywords
seguem as mesmas regras estipuladas para a língua portuguesa. Todo o texto em inglês deverá estar em
itálico. Todas as Seções Primárias devem estar em CAIXA ALTA E EM NEGRITO. Exemplos: 1
INTRODUÇÃO. 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL. Todas as Seções Secundárias
devem estar em CAIXA ALTA E SEM NEGRITO. Exemplo: 2.1 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. 2.2
BIBLIOTECONOMIA. 2.3 ARQUIVOLOGIA. Todas as Seções Terciárias devem estar com APENAS a
primeira letra em MAIÚSCULA e o restante em MINÚSCULAS. Com o uso do Negrito. Ex: A ciência da
informação e a sub-área da biblioteconomia. EXCEÇÃO: Nomes próprios. Ex: Casa Rui Barbosa.
ATENÇÃO: TODOS os trabalhos deverão constar metodologia aplicada. Inclusive RELATOS DE
EXPERIÊNCIA, que devem ter introdução constando: aporte teórico e/ou conceitual; objetivo do relato;
justificativa; metodologia; descrição da experiência; conclusão; referências.
ATENÇÃO: A Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina tem por objetivo publicar
trabalhos originais e inéditos. Nós da equipe editorial não temos o interesse em publicar trabalhos
apresentados em eventos que não sejam o Painel Biblioteconomia em Santa Catarina. No caso de tradução,
torna-se obrigatória anexar à submissão do texto traduzido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
assinado pelo autor do texto original. A equipe fará uma prévia análise de todos trabalhos em softwares de
Plágio. Seguimos as diretrizes do Comitê de Ética em Públicações (Committee On Publications Ethics COPE2).
ATENÇÃO: Aos autores, fica a informação de que será permitida apenas uma única publicação
anual, em caso de artigo individual. Na hipótese da escrita de trabalhos em parceria com outros autores, o
autor poderá ter uma segunda publicação no ano. Não excederemos a uma terceira publicação. Para todos
os tipos de trabalhos o máximo de extensão é de 20 páginas já com as referências. Trabalhos que não
estiverem dentro das diretrizes da Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina não serão
encaminhados para avaliação, iremos arquivar e avisar aos autores dos problemas constantes no momento
da submissão. É preciso revisar o trabalho no tocante às regras ortográficas e gramaticais vigentes.
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