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RESUMO
Deve ser um texto conciso, contendo a introdução, os objetivos da pesquisa, a metodologia (abordagem da pesquisa, incluindo os principais métodos adotados), resultados (referindo-se às análises/discussões) e considerações finais (apresentando o valor/originalidade da pesquisa e as suas implicações práticas e sociais). O resumo é do tipo informativo, até 300 palavras, espaço simples e fonte Times New Roman, tamanho 11. Não usar verbo no futuro e, necessariamente, ser escrito no indefinido com verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome "se". Usar apenas um "enter" entre o "Resumo" e as "Palavras-chave". 

PALAVRAS-CHAVE: Máximo de 4 palavras, separadas entre si por ponto. 


ABSTRACT
É a tradução do resumo, que pode ser escrito em inglês (ABSTRACT) ou em espanhol (RESUMEN); espaço simples e fonte Times New Roman, tamanho 11.

KEYWORDS: Máximo de 4 palavras em inglês (KEYWORDS) ou em espanhol (PALAVRAS CLAVE), separadas entre si por ponto. 














Título em espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito e caixa baixa: se houver subtítulo, tirar negrito e caixa baixa


1 INTRODUÇÃO

O texto deve ser apresentado em português. A partir da "introdução" até as "considerações finais", deve ser escrito em Times New Roman, tamanho 12, espaço simples e formato de papel = A4. O parágrafo deve ser recuado em 1,5cm.
É importante não usar o verbo no futuro; usar o verbo no passado. A pessoa verbal pode ser o (1) indefinido com verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome "se" ou a (2) primeira pessoa do plural. Como já informado, todo o artigo deve ser escrito em espaço simples e fonte Times New Roman, tamanho 12, excetuando-se as citações com mais de três linhas e os títulos e fontes de figuras, gráficos, tabelas, quadros, que devem figurar no tamanho 11. A seção deve ser enumerada, começando pela introdução com o numeral hum. Todas as seções primárias devem ficar em negrito e caixa alta.
Nesta parte do artigo, a saber, a "introdução", precisa conter a justificativa da proposta e a sua relevância para a área; o objetivo do estudo e a pergunta da pesquisa. Esta precisa ser respondida nas considerações finais. Evitar nesta parte do texto o uso de citações diretas com mais de três linhas. O artigo deve ter o mínimo de dez laudas, não devendo ultrapassar as vinte, incluindo as referências. Evitar ao máximo a inclusão de notas de rodapé. 


2 METODOLOGIA: pode trocar este título, é apenas uma sugestão

Nesta seção, sinalizar a abordagem (quantitativa, qualitativa ou quanti-quali); descrever o universo e a amostra. No uso de instrumentos usados para a coleta de dados, informar quais foram utilizados e como foram aplicados. Explicar a apresentação e a análise dos dados (se pesquisa empírica for).
Atenção: ao indicar cada elemento da pesquisa, precisa está relacionada ao estudo (FRAGOSO, 2008). Queremos dizer: se fez uso de abordagem quantitativa, é necessário informar como se aplica na pesquisa, assim como nos demais procedimentos metodológicos.


3 REFERENCIAL TEÓRICO: pode trocar este título, é apenas uma sugestão

Geralmente, usa-se subsessões: se secundária, negrito e caixa baixa, conforme exemplo: 3.1 Desenvolvimento: desenvolvimento; se terciária, apenas, caixa alta, exemplo: 3.1.1 DESENVOLVIMENTO: desenvolvimento; se quaternária, caixa baixa e itálico: 3.1.1.1 Desenvolvimento: desenvolvimento.
Ter o cuidado para que cada citação indicada, seja apresentada nas referências (consultar a Norma Brasileira Registrada (NBR) 6023), não devendo ser usado a nota de rodapé para indicar site; basear-se nos exemplos: Falcão (2007) e Maia e Ferreira (2013). Usamos este exemplo para chamar atenção quanto ao erro muito comum nos artigos: a data de publicação do documento, geralmente, não é a mesma de acesso. Quando citar, a data usada, conforme NBR 10520, é a de publicação do documento.
No uso de citação direta com menos três linhas, usar aspas. Assim como nas citações diretas com mais de três linhas, a página deve ser informada; nesta, não usar aspas. No caso das citações com mais de três linhas, usar recuo de quatro centímetros:

Os sistemas mais utilizados são: alfabético e numérico (ordem de citação no texto). As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para citação no texto. [No caso do sistema alfabético], as referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou do capítulo, em ordem alfabética de seus elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente (ASSOCIAÇÃO..., 2018, p. 58).

Só podem ser referenciadas as obras citadas ao longo do texto (JORDÃO, 2009; MONTENEGRO, 1994; MORAIS, 1979; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011).
No uso de expressões estrangeiras no artigo, destacá-las em itálico. E reforçamos que na utilização de siglas, primeiro, apresenta-se o termo por extenso, a saber, Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Para melhor informar, seguir as normas indicadas no quadro 1:

Quadro 1: Normas Brasileiras Registras (NBR) usadas na revista
NBR
Título
6023
Informação e documentação - Referências - Elaboração
6028
Informação e documentação - Resumo - Apresentação
10520
Informação e documentação - Citações em documentos - Apresentação
14724
Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020).

Conforme apresentado acima, seja quadro, tabela ou qualquer outra ilustração, deve ficar com o tamanho 11, espaço simples e centralizado. Sempre que utilizar ilustrações, precisam ser comentadas e nunca concluir seção ou subseção sem comentário abaixo delas.


RESULTADOS/DISCUSSÃO

Apresentar os resultados da pesquisa, podendo usar ilustrações. Muito importante é realizar os comentários de acordo com a teoria estudada.


CONSIDERAÇÕES FINAIS: pode trocar este título, é apenas uma sugestão

Os artigos devem ser remetidos via plataforma para http://racin.arquivologiauepb.com/index.php/racin/login. Para isso, precisa se cadastrar e preencher o formulário no sistema; é obrigatório preencher os endereços Orcid e Lattes e o e-mail. Atualmente, estamos com problemas técnicos no sistema Open Journal Systems (OJS) e, por esse motivo, os artigos podem ser enviados para o e-mail racin.revista@gmail.com, junto com os outros documentos listados nos Requisitos para submissão.
Enquanto o OJS da Revista Analisando em Ciência da Informação (RACIn) estiver inativo, desconsidere este parágrafo. Uma vez cadastrado, o autor utilize o link "autor", iniciando o processo de submissão. São cinco passos e lembre-se de salvar no final de cada etapa: 1. Início; 2. Inclusão de Metadados; 3. Transferência do Manuscrito; 4. Transferência de Documentos Suplementares; 5. Confirmação.
Os originais poderão ser: "aceito na íntegra - sem restrições", "aceito na íntegra - com algumas alterações" ou "rejeitado". O seu conteúdo é de total responsabilidade do(s) seu(2) autor(es). Contudo, os artigos e demais trabalhos publicados na Revista Analisando em Ciência da Informação (RACIn) passam a ser propriedade da revista.
Caso tenha algum problema de envio, entrar em contato por meio do e-mail racin.revista@gmail.com.
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