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O	que	faz	um	editor-chefe	?	
O Temos a justaposição dos cargos: de editor e de chefe.  

O O editor-chefe é também conhecido como o editor executivo, e 
gere todas as operações do dia-a-dia de uma publicação, 
como um jornal, revista, publicação de comércio, ou revista 
acadêmica.  

O O editor-chefe de uma publicação supervisiona o assistente, ou 
departamento, editores, e garante que cada questão seja 
resolvida.  

O Com os editores assistentes, o editor-chefe cria o conselho 
editorial, que pode ser para cada uma das edições, ou 
permanente por um período da publicação.  



O	que	faz	um	editor-chefe	?	
O O editor-chefe comenta todos os artigos, bem como potencial 

de calúnia ou difamação, plágio e ética, e fornece 
sugestões, se necessário, sobre eventuais alterações a 
fazer antes da publicação.   

O Deve mudar e revisar a escrita se necessário. 
  
O Reúne-se regularmente com o editor ou corpo editorial para 

discutir questões, planos e outros assuntos pertinentes à 
publicação.  



O	que	faz	um	editor-chefe	?	
O Tem a responsabilidade de elaborar propostas de orçamento 

e qualquer outra informação solicitada.  

O Gera ideias para novas formas de fazer as coisas, como o 
uso de novas tecnologias, implementação de formas de 
aumentar o número de leitores, e como utilizar as novas 
mídias.  



O	que	faz	um	editor-chefe	?	
O Responsável ainda pela obtenção de recursos para o bom 

andamento da publicação.  

O Pode estar envolvido na concepção inicial de um projeto, 
gestão de toda a criação e garantir que o produto final 
atenda aos requisitos estabelecidos. 



1º.	passo	



2º.	passo	



Características	do	editor-chefe	
O Elevado padrão pessoal/científico. 

O Respeito pela ciência. 

O Pesquisador ativo. 

O Experiência editorial/administrativa anterior,  especialmente em 
tomada de decisões. 

O Amplo conhecimento do assunto tratado pela publicação. 

O Ser respeitado pelos seus pares, incluindo comunidade 
internacional. 



Características	do	editor-chefe	
O Ter entusiasmo por sua atividade. 

O Enérgico e comedido. 

O Ter excelente comunicação interpessoal. 

O Um bom comunicador. 

O Habilidade de criar. 

O Grandes habilidades em gerenciamento. 

 



Características	do	editor-chefe	
O Capacidade de liderança. 

O Habilidade de trabalhar com diferentes pontos de vista e 
aprendizados. 

O Habilidade em delegar responsabilidades. 

O Saber respeitar informações confidenciais. 

O Cooperativo e de mente aberta. 

O Capacidade em resolver problemas. 



Características	do	editor-chefe	
O Capacidade em tomar decisões e finalizar assuntos. 

O Rápido em resolver pendências. 

O Explorar inovações. 

O Competências em formar e administrar equipes. 

 



Rotina	de	trabalho	-	artigos	(resumo)	
Recepção	dos	artigos		
	
Verificação	básica	de	atendimentos	das	normas	de	publicação	

Retorno	aos	autores	ou	entrada	no	programa;	
Editor	

Nova	verificação	e	envio	aos	revisores	(dois);	
Retorno	dos	revisores	

Editor	verifica	se	está	ok	e	retorna	aos	autores;	
Autores	retornam	à	Revista;	
Verificação	pela	editoria	

Aprovação		ou	retorno	aos	autores;	
Envio	para	a	produção;	
Revisão	gramatical	(inglês,	português,	espanhol)	

Retorno	aos	autores	para	correção;	
Diagramação	

Retorno	aos	autores	para	verificação	e	aprovação.	
Aprovação	final	pelo	editor-chefe...	



Inicialmente	observado	pelo	
editor	na	recepção	de	artigos	

	
	

O Verificar	se	o	periódico	é	de	interesse	para	a	publicação	
recebida;	

O Verificar	se	as	Instruções	aos	Autores	(Normas)	do	periódico	
foram	seguidas.	



Itens	de	verificação	no	artigo		
O	que	tem	no	resumo?	
O	que	tem	na	introdução?	
Qual	a	motivação	do	trabalho?	
Como	foi	apresentado	o	trabalho	(estatística,	
gráficos,	tabelas)?	

Quais	são	suas	contribuições?	
O	que	tem	no	estado	da	arte?	
Os	resultados	estão	bem	discutidos?	
As	contribuições	são	descritas	claramente?		
A	conclusão	é	clara	e	de	acordo	com	os	objetivos?	
As	referências	estão	completas	e	atualizadas?	
 



Sobre	o	artigo:	Dicas	
iniciais	

O Anote	os	três	pontos	centrais	de	seu	trabalho;	

O 	Resuma	o	seu	artigo	em	uma	sentença;	

O Descreva	o	seu	trabalho	para	um	colega	em	um	
minuto.	



Sobre	o	artigo	
1.	Desenvolver	uma	mensagem	central	do	
manuscrito	

Prepare	uma	frase/mensagem	central	(20-25	
palavras).	Se	lhe	pedissem	para	resumir	seu	artigo	
em	uma	sentença,	o	que	você	diria?	Tudo	no	
manuscrito	será	escrito	para	suportar	esta	
mensagem	central;	
	

 



Sobre	o	artigo		

2.	Definir	os	materiais	e	os	métodos	

}  Exponha	a	população	com	a	qual	você	trabalhou,	o	
método	de	amostragem	empregado,	os	materiais	
que	você	usou	e,	o	mais	importante,	os	métodos	
que	usou	para	realizar	o	estudo;	

	
 



Sobre	o	artigo	
	
	
3.	Resumir	a	questão	(ões)	e	problema	(s)	
	
O	que	era	conhecido	antes	de	começar	o	estudo?	
Que	respostas	são	necessárias	para	resolver	o	
problema	(s)?	Liste	os	principais	pontos	relativos	
à	questão	(ões)	e	problema	(s).	O	que	você	fez	
para	responder	à	pergunta	(s)?	



Sobre	o	artigo	
4.	Definir	as	principais	conclusões	e	resultados.	
	
Sua		mensagem	central	provavelmente	engloba	os	
achados	 mais	 importantes.	 Pode	 haver	 outros	
pontos	 que	 devem	 ser	 incluídos.	 Listar	 estes	 na	
forma	de	nota.	Não	se	preocupar	com	a	ordem	ou	
quantidade;	



Sobre	o	artigo		
5.	Descrever	as	conclusões	e	implicações.	

}  Faça	breves	notas	sobre	cada	uma	das	implicações	
que	surgem	a	partir	do	seu	estudo.		

}  Quais	são	as	principais	conclusões	das	suas	
descobertas?		

}  O	que	é	novo	em	seu	trabalho?		
}  Quais	são	as	limitações	e	as	implicações	de	seus	
resultados?		

}  Há	alguma	mudança	na	prática,	abordagens	ou	
técnicas	que	você	recomendaria?	



Sobre	o	artigo	
6.	Organize	idéias	e	grupos	relacionados.	
	
	Listar	cada	ponto-chave	separadamente.	Pontos-chave	podem	
ser	dispostos	em	ordem	cronológica,	por	grau	de	importância	
ou	por	outro	padrão.		

	O	regime	de	organização	deve	ser	claro	e	bem	estruturado.	
Você	pode	usar	um	mapa	de	cluster,	fluxograma,	numeração	
ou	qualquer	outra	estrutura	organizacional.	

	
Identificar	os	detalhes	importantes,	descrever	os	principais	
achados	e	verificar	a	sua	análise	e	conclusões	que	contribuem	
para	cada	ponto-chave;	

	

 



Sobre	o	artigo		
	

7.	Identificar	as	referências	que	pertencem	a	cada	
ponto-chave;	
	

 



Sobre	o	artigo	
8.	Desenvolver	a	introdução.	
	
	
}  Antes	de	dar	início	à	introdução,	leia	as	notas	que	você	
fez	até	agora	no	seu	resumo.	Leia-os	completamente	e	
verifique	 se	 existe	 uma	 forma	 coerente	 e	 coesa	 e	 um	
tema	unificador	que	está	no	resumo.	

}  Seu	 esboço	 da	 introdução	 deve	 começar	 com	 a	
mensagem	 principal,	 descrever	 qual	 o	 propósito	 ou	
objetivo	 de	 seu	 estudo,	 como	 você	 andou	 fazendo	 o	
estudo,	 o	 que	 você	 encontrou	 e	 quais	 são	 as	
implicações	do	que	você	achou.	



Pontos	a	serem	observados	pelo	
editor	–	evitar	de	publicar	

O assuntos	de	pouco	interesse	científico,		
O trabalhos	desatualizados,		
O artigos	com	conclusões	incorretas	ou	inaceitáveis,		
O Pesquisa	dividida	em	vários	artigos	que	não	permitam	um	fechamento	

de	idéias	e	conclusões	em	uma	única	leitura.	

Ter	começo	meio	e	fim...	



Case:		Food	Science	and	Technology	

Editor-chefe	(Suzana	Lannes)	
Editor	Associado	(Maria	Angela	Meireles)	
Assistente	Editorial	(Marcos	Luis	Alves)	



Food	Science	and	Technology-	
CTA	

O Surgimento da ideia de criação das publicações da SBCTA, 
iniciadas em 1967 com o Boletim de edição quadrimestral, 
cujos editores eram André Tosello e Ruth S. Garruti. O 
último Boletim foi editado em dezembro de 2003. 

O Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos começou a ser 
editada em 1981, inicialmente como revista semestral com 
publicação de 5 artigos por número, cujos primeiros 
editores foram Franco Maria Lajolo e Ciro Gonçalves 
Teixeira. 









ISSUU		WWW.SBCTA.ORG.BR		























Cálculo	do	fator	de	impacto	

Figure 1: Calculation for journal impact factor. 
A= total cites in 1992 
B= 1992 cites to articles published in 1990-91 
(this is a subset of A) 
C= number of articles published in 1990-91 
D= B/C = 1992 impact factor 

http://wokinfo.com/essays/impact-factor/ 



Fator	de	impacto	para	
mudança	de	título	

Figure 4: Unified 1992 impact factor calculation for title change. 

A=1992 citations to articles published in 1990-91 (a1 + a2) 
A1=those for new title 
A2=those for superseded title 
B=number of articles published in 1990-91 (B1 + B2) 
B1=those for new title 
B2=those for superseded title 

C=unified impact factor (A/B) 
C1=A1/B1 = JCR® factor for the new title 
C2=A2/B2 = JCR factor for the superseded title 

http://wokinfo.com/essays/impact-factor/ 



https://jcr-incites-thomsonreuters.ez88.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalProfileAction.action?
pg=JRNLPROF&journalImpactFactor=0.393&year=2014&journalTitle=Food%20Science%20and
%20Technology&edition=SCIE&journal=FOOD%20SCI%20TECH-BRAZIL 
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