
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO DE JANEIRO 

 

PORTARIA nº 8 de 14 de março de 2019 

 

A presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, de acordo com 

o artigo 13, item VI do Estatuto do IHGRJ, 

RESOLVE 

A Revista do IHGRJ, localizada na Avenida Augusto Severo, 8/12º andar, edifício do 

IHGB, publica artigos originais sobre a História, a Geografia e o Patrimônio Natural 

e Cultural do Estado e da Cidade do Rio de Janeiro. Norteia-se pelo presente 

Regulamento que dispõe sobre as políticas de seu funcionamento. 

 
REVISTA DO IHGRJ 

 
Regulamento da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro 

 

SOBRE A REVISTA 

Histórico 

O primeiro volume da Revista do IHGRJ veio a público em 1987, quando o IHGRJ 

completava 30 anos de existência. Coube ao então secretário-geral Vicente Tapajós a 

organização da mesma, solicitando a cada autor a confecção de um artigo e a contribuição 

pecuniária para a editoração. Dezessete sócios reconheceram a conveniência da iniciativa e 

abraçaram o ideal proposto por Tapajós. 

Até 1998, a Revista do IHGRJ veio à luz como publicação bienal. Desde então, 

porém, com a colaboração de pesquisadores independentes, a Revista passou a ser um anuário. 

O número 16, de 2007, consistiu em um índice dos já abundantes artigos das edições 

anteriores. E graças à então Presidente do Instituto, Cybelle de Ipanema, a impressão 

da Revista obteve patrocínio da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro até 2017. 

A Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, Neusa 

Fernandes, determinou em 2019 a renovação da Revista do IHGRJ, a fim de fazer frente às 

http://www.hospedanit.com.br/desenvolvimento/ihgrj/index.


exigências acadêmicas de excelência e à maior difusão da missão do Instituto em prol do 

Estado e da Cidade do Rio de Janeiro. 

Equipe  

A Revista do IHGRJ é dirigida por uma equipe designada pelo Presidente do 

Instituto no exercício de suas atribuições regimentais.  

EDIÇÃO 

João Carlos Nara Júnior  

Nelson de Castro Senra  

CONSELHO EDITORIAL 

Marco Aurélio Martins dos Santos  

Miridan Britto Falci  

Paulo Knauss  

Rogéria de Ipanema  

CONTATO 

Av. Augusto Severo, 8/12º andar, Glória. 20021-040 — Rio de Janeiro — RJ.  

CNPJ 01.469.848/0001-27  

https://www.ihgrj.org.br/ | revista@ihgrj.org.br  

POLÍTICAS  

Escopo  

A Revista do IHGRJ tem por objetivo precípuo a divulgação de reflexões, estudos e 

análises sobre a História, a Geografia e o Patrimônio Natural e Cultural do Estado e da Cidade 

do Rio de Janeiro, sem escolhas de natureza ideológico-militante ou político-partidária.  

Políticas de Seção  

A Revista do IHGRJ possui as seguintes seções:  

CARTA DOS EDITORES  

Apresentação, feita pelos editores, da coletânea de artigos publicados no ano.  

ARTIGOS ACEITOS  

Artigos considerados pertinentes após a avaliação por pares.  

Artigos vencedores do Concurso Histórias do Rio  

Sempre que o concurso for realizado, serão publicados os artigos ganhadores, a 

critério dos Conselho Editorial.  

RESENHAS DE LIVROS  

Resenhas consideradas pertinentes após a avaliação por pares.  



DISCURSOS E SAUDAÇÕES  

Os discursos de posse de novos sócios, e os respectivos discursos de saudação, serão 

publicados sempre que possível, ouvido o Conselho Editorial. Quando não, ficarão 

disponíveis apenas no portal do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro.  

Processo de Avaliação pelos Pares  

Antes de serem aceitos para publicação, os artigos serão analisados por pelo menos 

dois avaliadores, um dos quais consultor da área de conhecimento da pesquisa.  

Os textos serão enviados aos avaliadores sem identificação de autoria.  

Eventualmente, conforme as avaliações, poderá haver retorno aos autores com 

solicitação de mudanças, dando-se prazos para tanto, sob pena dos textos não mais poderem 

ser publicados na revista do ano em curso.  

Eventualmente, conforme as avaliações, os textos poderão ser recusados para 

publicação. Nesse caso as devidas explicações serão dadas aos autores pelos editores.  

Após as devidas correções e possíveis sugestões, o artigo será aceito se tiver dois 

pareceres favoráveis, mas será rejeitado quando dois pareceres forem desfavoráveis. No caso 

de um parecer favorável e outro desfavorável, a decisão sobre a publicação ou não do artigo 

será do Conselho Editorial.  

Em nenhum caso as identidades dos avaliadores serão reveladas aos articulistas. Mas 

na versão impressa haverá uma relação dos avaliadores daquele número citando seus nomes, 

seus títulos e instituições, a não ser que eles requeiram o contrário.  

DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO  

1. O assunto tratado no artigo é relevante para ser veiculado pela Revista do IHGRJ?  

2. O artigo é original?  

3. O título reflete clara e suficientemente o conteúdo do artigo?  

4. A apresentação, a organização e o tamanho do artigo são satisfatórios?  

5. A discussão é pertinente e suficiente?  

6. Os dados justificam as interpretações?  

7. Há necessidade de acréscimo de algum item que possa enriquecer o artigo?  

8. É necessária a redução ou a retirada de alguma parte do artigo?  

9. As ilustrações e tabelas são necessárias e pertinentes?  

10. As figuras são ilustrativas e apresentam boa qualidade para reprodução?  

11. As palavras-chave são adequadas ao artigo?  

12. O resumo dá uma boa informação sobre o trabalho?  

13. As referências são adequadas e necessárias?  

14. As referências estão redigidas de acordo com as normas da ABNT?  

15. Os autores referenciados no texto estão citados nas referências?  

Periodicidade  

Os textos recebidos, avaliados e aceitos para publicação já serão disponibilizados ao 

longo do ano no portal do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro.  



Modalidade de publicação  

A Revista do IHGRJ, ISSN 1519-5678, é publicada na modalidade publicação 

contínua pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, reunindo na versão 

impressa os artigos veiculados durante o ano. 

Política de privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou 

à terceiros. 

SUBMISSÕES  

Diretrizes para Autores  

POLÍTICA DE ACESSO ABERTO 

A Revista do IHGRJ oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o 

princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 

proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Por isso, é publicada sob o 

modelo Acesso Aberto e permite a qualquer um a leitura e download, bem como a cópia e 

disseminação de seu conteúdo de acordo com as políticas de copyright Creative Commons 

Attribution 4.0. Os direitos autorais pertencem, porém, exclusivamente aos autores. 

TAXA DE SUBMISSÃO E PROCESSAMENTO  

A Revista do IHGRJ não cobra aos autores qualquer tipo de taxas.  

POLÍTICA CONTRA PLÁGIO E MÁS CONDUTAS EM PESQUISA  

A integridade dos artigos publicados pela Revista do IHGRJ exige que se evite o 

plágio, fraudes, possíveis violações de ética e abertura de processos.  

Os autores devem fazer referência ao eventual apoio financeiro recebido para a 

execução do seu trabalho.  

Com o objetivo de evitar práticas endógenas e estimular a diversidade de autores 

publicados, exige-se que os autores não publiquem mais de um artigo por ano na Revista do 

IHGRJ.  

Artigos que contenham informações de outras publicações devem referenciá-las de 

maneira explícita. Da mesma forma, artigos que contenham uma revisão crítica do conteúdo 

intelectual de outros autores, estes deverão ser devidamente citados.  

No caso de algum sócio do IHGRJ, que seja membro da equipe editorial, submeter 

um artigo para apreciação, o interessado não participará do processo concernente à avaliação 

e aceitação de sua submissão.  

Submissões online  

O envio dos artigos deverá ser realizado na página da Revista do IHGRJ, em 

conformidade com as Normas de Submissão. 


