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PORTARIA Nº, 8 DE 22 DE ABRIL DE 2019. 
 
 

Institui a Política Editorial da Revista 
Eletrônica da ABDF.  
 

A Presidente da Associação dos Bibliotecários e Profissionais da Ciência da Informação, 
do Distrito Federal (ABDF), de acordo com o inciso X do art. 48, em conjunto com os 
incisos I e VIII do art. 49 do Estatuto vigente da ABDF, resolve:  
 
Art. 1º Instituir a Política Editorial da Revista Eletrônica da ABDF, anexa.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Brasília, 22 de abril de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUCIANA OLIVEIRA 

CRB1- 1836 

PRESIDENTE DA ABDF 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abdf.org.br/


 
 

SHCGN 702/703, Bl. G, Ed. Coencisa, nº 49, salas 101/102 
www.abdf.org.br 

 
 

ANEXO 
 

Revista Eletrônica da ABDF 

 

TÍTULO: REVISTA ELETRÔNICA DA ABDF 
ISSN: 2447-5750 

 

POLÍTICA EDITORIAL 

Objetivo 
A Revista Eletrônica da Associação dos Bibliotecários e Profissionais da Ciência da 
Informação do Distrito Federal (Revista Eletrônica da ABDF) é uma publicação de natureza 
técnica e informativa, com o objetivo de divulgar conhecimento científico, tecnológico e 
aplicado, bem como de promover a troca de experiências de estudantes e profissionais, 
especialmente arquivistas, bibliotecários, museólogos, pós-graduados em Ciência da 
Informação e ciências afins. 
 
Escopo  
O escopo da Revista está voltado a temas relacionados à informação, em seu conceito e 
contexto mais amplos, que possam ser de interesse de seu público-alvo. 
 
Público-alvo 
Arquivistas, bibliotecários, documentalistas, museólogos, servidores de arquivos, 
bibliotecas e/ou museus, estudantes, profissionais com pós-graduação em Ciência da 
Informação e interessados em geral na área de informação.   
 
Periodicidade 
Semestral. 
 
Acesso e Plataforma de Publicação 
A Revista é de acesso livre e aberto, disponibilizada no Portal da ABDF.  
A Revista utiliza a plataforma Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), 
software desenvolvido para a construção e gestão de publicação periódica eletrônica.  
 
Gestão da Revista 
A gestão da Revista é de responsabilidade do Comitê Editorial, do Conselho Consultivo, 
ambos nomeados por meio de Portaria da Diretoria da ABDF e contará com um banco de 
Pareceristas.  
A descrição das competências e funções dos gestores da Revista estão detalhados no 
Regulamento da Revista, Portaria nº 7 de 22 de abril de 2019, publicada pela ABDF. 
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Idioma e tradução 
Os textos serão publicados em português. 
Contribuições recebidas em outros idiomas deverão ser, necessariamente, traduzidas 
pelo autor para o português, caso o conteúdo seja considerado relevante para os filiados. 
Excepcionalmente, o Corpo Editorial poderá verificar a possibilidade de publicação no 
idioma original. 
 
Seções 
A Revista poderá compreender as seguintes seções, as quais serão publicadas na medida 
em que houver conteúdo submetido, apreciado e aceito pelo Comitê Editorial: 

• EDITORIAL – espaço do editor, para apresentação de questões acerca do fascículo 

ou de temas da área de informação. 

• ENTREVISTAS – entrevistas para divulgação de trabalhos, ações ou conhecimentos 

vinculados à informação, ao movimento associativo ou a outros temas da área.  

• ARTIGOS – textos inéditos com autoria identificada e temas relacionados à área de 

informação, de natureza técnico-científica ou de relato de experiência. 

• PROJETOS DE INFORMAÇÃO – apresentação de pesquisas ou projetos 

inovadores ou de relevante valor social para a área de informação, arquivos, 

bibliotecas, museus ou unidades de informação.  

• VALE A PENA LER DE NOVO – republicação de textos da Revista de 

Biblioteconomia de Brasília, considerados de interesse para os profissionais da 

área, em conformidade com a legislação de direitos autorais. 

• COLUNA "O LIVREIRO" – resenhas sobre livros, filmes ou outros 

veículos/formatos de comunicação, técnicos/científicos ou literários/artísticos, que 

possuam como foco o prescrito no escopo da Revista.  

• ESPAÇO DO ASSOCIADO – espaço aberto para manifestações livres e 

identificadas dos associados acerca da ABDF ou de temas relacionados ao escopo, 

notícias, divulgação de trabalhos técnicos, revisões e/ou artigos de opinião, 

divulgação de trabalhos de literatura, pintura, fotografia, voluntariado ou outras 

manifestações. 

• ESPAÇO DA DIRETORIA – contempla normas emanadas pela diretoria, relatórios 

de gestão, divulgação das atividades, prestação de contas e comunicações e outros 

tópicos relacionados à administração da Associação.  
 
Seções eventuais podem ser inseridas ou removidas a critério do Comitê Editorial, em 
concordância com o foco da revista e/ou conteúdo do fascículo, que poderá ser variado 
ou temático.  
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Diretrizes para envio de proposta de publicação e instrução aos autores  
Para envio de proposta de publicação de texto nas seções deve-se atender às seguintes 
normas: 

• Utilização da NBR 6022:2018 Informação e documentação – Artigo em publicação 

periódica técnica e/ou científica – Apresentação como orientação de ordenação dos 

conteúdos, sem a necessidade de apresentação de resumos, mas incluindo as 

palavras-chave no idioma do artigo.  

• Apresentação dos originais na versão definitiva. 

• O texto deve ser submetido no template da Revista em formato Word, entre 10 e 15 

páginas (incluindo notas e referências bibliográficas), papel A4 (21 x 29,7 cm), em 

Times New Roman, corpo 12, com espaçamento entre linhas de 1,5, parágrafo de 1 

cm em relação à margem esquerda; margens justificadas e normais (2,5 cm inferior 

e superior; 3 cm direita e esquerda). 

• Na primeira página do texto devem ser incluídas apenas as seguintes informações:  

o Título do artigo apenas com a primeira letra maiúscula, centralizado, em 

negrito, com a fonte 14; 

o Duas linhas abaixo do título, nome completo dos autores na forma direta, 

formação acadêmica, filiação institucional, endereço eletrônico de contato, 

endereço postal e telefone. 

o Indicação de três a cinco palavras-chave em português e, se for o caso, no 

idioma original, separadas por ponto e vírgula. 

• O corpo do artigo deve ser incluído em páginas posteriores, sem identificação de 

autoria, apenas com título no alto da página. 

• Indicação, no caso de ilustrações como quadros, tabelas, fotografias e gráficos, seu 

número de ordem e os locais onde figurarão no texto, com indicação da fonte. 

• Destaque de partes do texto em itálico, evitando usar negrito ou sublinhado. 

• Inclusão, se for o caso, de notas explicativas no rodapé do texto, indicadas em 

sobrescrito, imediatamente após a frase à qual faz menção. 

• Indicação de agradecimentos, quando necessários, após o texto. 

• Inclusão de anexos/apêndices apenas quando estritamente necessários. 

• Citações no texto deverão estar de acordo com a norma NBR 10520/2002 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), utilizando-se o sistema autor-

data. 

• Referências bibliográficas, elaboradas de acordo com a NBR 6023/2018, devem 

aparecer em lista única no final do artigo em ordem alfabética, sendo a sua exatidão 

de inteira responsabilidade dos autores. 

• Os dados e conceitos emitidos, bem como a originalidade, serão de inteira 

responsabilidade do autor. 

• Observância de ineditismo do texto.  

• Não será admitido plágio, ainda que parcial. 

• Inclusão das URLs dos documentos ou informações citados que estiverem 

disponíveis on-line. 
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• Sugere-se que o texto contenha introdução (incluindo problema, justificativa e 

objetivos ou a apresentação do tema do artigo), referencial teórico (quando for o 

caso), metodologia (ou descrição do desenvolvimento do projeto, se for a descrição 

de um trabalho profissional aplicado), análise, discussão, conclusões e referências 

bibliográficas. 
 
Para envio de proposta de publicação de texto nas seções COLUNA “O LIVREIRO” e 
ESPAÇO DO ASSOCIADO, deve-se atender às normas anteriores, incluindo também: 

• Para a seção Coluna “O Livreiro”, devem constar as seguintes informações:  

o Dados sobre a obra resenhada: título, autor, informações de catalogação; 

o Dados sobre o autor da resenha: nome completo, endereço eletrônico, filiação 

institucional. 

o Resenha: deve apresentar uma síntese clara da obra, apresentando os seus 

aspectos essenciais. Deve também trazer o ponto de vista do autor da resenha, 

com base em pesquisas bibliográficas ou na própria obra analisada. 

 

• Para a seção Espaço do Associado, devem constar as seguintes informações: 

o Dados sobre o autor: nome completo, endereço eletrônico, filiação 

institucional.  

o Dados das obras quando for o caso, nos mesmos padrões definidos para a Seção 

“O Livreiro”. 
Nesta seção, não haverá qualquer tipo de interferência do Comitê Editorial com 
relação à forma de expressão ou linguagem, desde que não se constitua em algum tipo 
de agressão a pessoas ou grupos, ou que se destine a defender ou agredir alguma 
bandeira político-partidária, grupo social, religião ou crença específicos. 

 
A seleção dos textos para a seção VALE A PENA LER DE NOVO será de responsabilidade do 
Comitê Editorial, mas os leitores podem sugerir conteúdos, encaminhados ao e-mail 
revista@abdf.org.br, com devida justificativa. A autorização do autor para republicação 
será providenciada pelo Comitê Editorial da Revista Eletrônica da ABDF. Se possível, 
comentários do autor do artigo podem ser incluídos. 
Todos os artigos terão a autoria final identificada, contendo nome completo, formação 
acadêmica, filiação institucional e endereço eletrônico de contato.  
 
Processo de Avaliação  
Todo texto proposto à Revista da ABDF, que atenda esta política editorial, será apreciado 
por pelo menos dois membros do Comitê Editorial ou pareceristas ad hoc, seguindo o 
critério de avaliação cega, ou seja, os nomes dos avaliadores não são fornecidos aos 
autores, nem o nome dos autores aos avaliadores, independentemente de o trabalho ser 
aprovado ou não. 
Os critérios a serem apreciados são: relevância, originalidade, coerência, objetividade, 
estrutura do trabalho, consistência, aspectos éticos e adequação ao escopo editorial, 
além da observância dos seguintes itens: 

• Adequação às normas gramaticais e de submissão da Revista;  
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• Interesse técnico e informativo;  

• Originalidade do trabalho; 

• Clareza e precisão do texto. 
A carta decisória será enviada ao autor, podendo: 

• Aprovar sem alterações; 

• Aprovar com alterações, com indicação do prazo de até um mês para proceder às 

mudanças sugeridas e reenviar a segunda versão do trabalho. Se o autor não seguir 

as recomendações solicitadas, o texto poderá ser rejeitado; 

• Reprovar, com indicação das razões, que podem ter relação com o conteúdo, forma 

ou política editorial da Revista. 
Apenas os textos aprovados serão encaminhados para publicação, desde que as 
alterações sugeridas, se houver, sejam atendidas pelo autor. 
Se o trabalho submetido apresentar questões relacionadas a preconceitos contra pessoas, 
comunidades, grupos sociais, étnicos, comunidades LGBT, segmentos profissionais, 
tendências político-partidárias ou de cunho religioso, publicações que ataquem ou 
defendam a comunicação científica em relação aos seus conteúdos, entre outros temas, 
sob a perspectiva da Ciência da Informação, a possibilidade de publicação será 
considerada no processo avaliativo, na medida em que sejam estudos sobre essas 
questões e não conteúdos que incitem ou defendam preconceitos de qualquer natureza. 
A Revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, 
ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua e a credibilidade 
do veículo, respeitando, no entanto, o estilo dos autores. A exceção desta regra é apenas 
na seção ESPAÇO DO ASSOCIADO, em que o autor terá liberdade de se expressar de modo 
livre, utilizando outros códigos ou modos de se comunicar.  
 
Direitos autorais e informações adicionais 
Os autores concordam que mantêm 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 gratuito do trabalho, 
desde que citada a fonte. 
Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da Revista Eletrônica da ABDF, ficando 
sua republicação total ou parcial sujeita a autorização expressa da Revista e em todas as 
citações posteriores, deverá ser informada a fonte original de publicação. 
Artigos republicados na seção VALE A PENA LER DE NOVO estarão em conformidade com 
a legislação de direitos autorais. 
A Revista não remunera pelas colaborações e a aprovação dos trabalhos para publicação 
implica na cessão imediata e sem ônus dos direitos de publicação nesta revista. 
A Revista Eletrônica da ABDF se caracteriza como veículo de comunicação da direção da 
Associação com seus filiados. 
A Diretoria da ABDF poderá comercializar espaços da Revista Eletrônica da ABDF para 
veicular propagandas de pessoas ou entidades profissionais ou comerciais que não firam 
ou agridam quaisquer bandeiras político-partidárias, grupos sociais ou alguma religião ou 
crença específica. 
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Os nomes e endereços informados na Revista serão usados exclusivamente para os 
serviços prestados pela publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou 
a terceiros. 
Casos omissos serão analisados e decididos pelo Comitê Editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
LUCIANA OLIVEIRA 

CRB1- 1836 

PRESIDENTE DA ABDF 
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