Encontros Bibli: Revista Eletrônica de
Biblioteconomia e Ciência da Informação
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO - Versão Português
1. A publicação eletrônica Encontros Bibli, revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação do
Departamento de Ciência da Informação da UFSC, recebe artigos inéditos de Biblioteconomia e Ciência da
Informação, de caráter opinativo, fundamentados em revisão de literatura ou de caráter científico,
fundamentados em pesquisas e/ou relatos de experiências.
2. Os artigos deverão ser aprovados por, no mínimo, três avaliadores.
3. Os originais poderão ser:
3.1 Aceitos na íntegra, sem restrições;
3.2 Aceitos na íntegra, com algumas alterações; ou
3.3 Rejeitados.
4. Quando as alterações forem referentes apenas a aspectos gramaticais com vistas a manter a homogeneidade
da publicação, a Comissão Editorial se dá o direito de fazer as modificações necessárias, respeitando o estilo
do autor.
5. Nos demais casos, o autor reformulará o texto conforme o que for solicitado pela Comissão.
6. Os textos deverão ser apresentados em português ou em espanhol.
7. Os artigos em língua portuguesa deverão ser redigidos conforme a norma de apresentação de artigos da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – NBR6022 de agosto de 1994. Para os artigos em
língua espanhola deverá ser utilizada a norma ISO equivalente. Os artigos deverão ser remetidos em disquete
de 3,5" para o endereço postal informado abaixo ou por correio eletrônico em “attach" para o e-mail:
bibli@ced.ufsc.br, constando, no assunto, a seguinte informação: artigo para o Encontros Bibli,
preferencialmente em RTF (rich text format).
8. Os textos deverão ser digitados em Word 7.0 (ou superior), com a seguinte configuração: espaço 1,5, corpo
12, tipo Time News Roman, formato de papel = A4, entre 10 e 20 páginas, sem marcações de parágrafo.
Poderão também ser digitados em HTML (Hyper Text Markup Language).
9. A primeira lauda deve conter: o título e o nome do(s) autor(es), seguidos de sua qualificação, nome da
instituição a que está vinculado e e-mail.
10. Na segunda lauda, o cabeçalho deverá conter:
10.1 O título em português ou em espanhol, quando for o caso, e em inglês, expressando, de forma clara, a
idéia do trabalho;
10.2 As palavras-chave que melhor representem o assunto do artigo em português ou em espanhol quando for
o caso, e em inglês;
10.3 Um resumo informativo em português ou em espanhol, redigido de acordo com a NBR6028 ou norma
ISO equivalente e um abstract em inglês.
11. As citações no corpo do texto deverão ser redigidas de acordo com a NBR10520 ou norma ISO
equivalente.
12. As referências bibliográficas deverão ser redigidas de acordo com a NBR6028 ou norma ISO equivalente.
13. O conteúdo dos trabalhos são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
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