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three years of preparation and 5 months of operation 



“The medium is the message /o meio é a mensagem”
McLuhan, Understanding media: the extension of man, 1974

Web / Internet é o meio que estrutura a pesquisa e sua comunicação 

desintermediação – disrupção – convergência de atores
transformativo
desaparecimento de atores 

virtualização

Estrutura da pesquisa científica - conhecimento científico
- interno: avanço da pesquisa - pesquisador, grupos, instituições, países 
- externo: tecnologias, inovações, informar políticas públicas, atualizar .... 
- externo: sociedade

conhecimento científico como capacidade de ação  - bem público global



Definição de preprint adotado pelo SciELO

Preprint é um manuscrito
pronto para ser submetido a um periódico

ou  já aprovado por um periódico em processo de publicação

aceito para disponibilização em acesso aberto 
em um servidor de preprints

No modus operandi da ciência aberta uma pesquisa é comunicada 
por meio de vários objetos de comunicação: 
manuscritos de resultados de pesquisas, manuscrito de descrição 
de dados, pareceres, arquivo de dados, arquivo de códigos, ....



Tipo de organização responsável Servers

Publishing organisation (publisher) 11

Academic institution 10

Academic community group 5

Funding organisation (funder) 4

Scientific society 4

Individual or community 3

Academic community group; charity 2

Life sciences tech company 2

Charity 1

Funding organisation (funder); Medical research organisation 1

Funding organisation (funder); Membership organisation 1

Publishing services organisation 1

Research infrastructure program 1

Scientific society; Publishing organisation (publisher) 1

separate infrastructure and governance responsibilities 1

unknown 1

Grand Total 49

Servidores de Preprints – instâncias do ecossistema de comunicação de pesquisa

Indexador Servers

Google Scholar 39

SHARE 27

Unpaywall 22

Europe PMC 12

SciLit 10

Prepubmed 8

Crossref 6

Unknown 6

Altmetric 1

Chemical Abstracts Services 1

Chinese Academy of Sciences (also in Chinese) 1

INSPIRE-HEP 1

Meta 1

Microsoft Academic Search 1

OpenChannels.org 1

Researcher-app 1

ROAR (Registry of Open Access Repositories) 1

The NASA Astrophysics Data System (ADS) 1



Rapidez na comunicação dos resultados das pesquisas

Primazia da autoria de descobertas, ideias, propostas, ...
Transparência no processo de comunicação das pesquisas

Oportunidade de comunicação de inovações

Oportunidade de publicação em acesso aberto sem pagamento de APC

Atualiza oportunamente relatórios de pesquisa, currículos, concursos, ...

Versionamento  - melhoramento dos manuscritos 

Porquê?, como? ... O pesquisador no controle

Oportunidade de comunicação de pesquisas sem novidades | resultados negativos

Medir desempenho do manuscritos antes / durante avaliação por pares

Acompanhamento oportuno da produção e desenvolvimento científico



comunica pesquisas sem peer review

afeta o método de peer review dos periódicos – por exemplo, inviabiliza duplo cego  
gera várias versões de manuscritos 

vários DOIs, indexação, agrupamento

Efeitos disruptivos / transformativos do preprints

contagem e atribuição das citações 
equivalência entre preprint e version of record

periódicos privilegiam pesquisas originais mas não inéditas 

redefine o início do fluxo de comunicação das pesquisas



Desafios para os servidores de preprints

sustentabilidade operacional – 24x7, 99% online 
- segurança, preservação digital                    
- infraestrutura, recursos financeiros e humanos 
- institucionalidade

identificador persistente  

controle de qualidade – boas práticas 

estabelecer-se, ser percebido e operado como servidor confiável 

versionamento  

interoperabilidade:    - fluxo global de informação científica
- indexação: Google Scholar, ....
- autoria, instituição, financiamento, ....
- periódico de publicação final – version of record

desempenho  - visualizações, redes sociais, citações, ... aprovado por um periódico  



Desafios para os periódicos

Renovar / atualizar política editorial e gestão editorial

Assegurar que o preprint aponte para o artigo publicado 

Verificar na recepção de manuscritos se é preprint e procedimentos de análise
--- tempo no servidor de preprints
--- desempenho do preprint
--- se aceito para peer review informar antecedentes para os pareceristas
--- ajustar modalidade de peer review pois a identidade dos autores é conhecida      

Definir servidores de preprints confiáveis 

Oferecer aos autores a opção de postar o manuscrito em avaliação como preprint  

Número de referências a preprints  
Liderança na adoção do modus operandi da ciência aberta  



Desafios para os autores
Decisão de disponibilizar manuscrito de pesquisa original como preprint

- temor face à avaliação do preprint por periódicos - percepção ou legítimo 
- fragmentação – desempenho  
- perspectivas de maior visibilidade - impacto  

- política institucional  
- política nacional ou da agência financiadora 

- disponibilizar pesquisa em acesso aberto rapidamente e sem pagar APC  



Desafios para os índices bibliográficos

Selecionar servidores 

Agrupar versões 

Desempenho – contagem de views, presença na web e citações 



Desafios para o sistema de pesquisa – financiamento e avaliação

adoção plena do modus operandi da ciência aberta

financiamento de pesquisas
avaliação 
capacitação
infraestrutura



Conclusão

Preprints vieram para ficar, com diferentes níveis de aceitação

Forças motoras interna à estrutura de produção científica 
agências de financiamento e avaliação
instituição de pesquisa
periódicos e publishers
indexadores - indicadores  

Forças motoras externas à estrutura de produção científica 

a natureza disruptiva / transformativa da web com meio de comunicação
demandas políticas e sociais

Muito Obrigado



medRxiv e biorXiv- 9027 artigos sobre COVID-19 SARS-CoV-2 - 19/01/2020 a 24/09/2020 

https://github.com/nicholasmfraser/covid19_preprints



SciELO Preprints
808 submissões ( 7 abril 2020 a 4 setembro de2020)

297 não aceitos (37%)
502 aceitos

68 (~14%) submetido por periódico SciELO
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Alex Mendonça, SciELO, CC-BY, September 2020

SciELO Preprints - por grandes áreas temáticas



Evolução do número de manuscritos 
processados e artigos publicados, 2015-2018

Distribuição do número de manuscritos processados 
e artigos publicados por área temática, 2018

SciELO Brasil, 2020

SciELO Brasil – fluxo de manuscritos

SciELO Brasil, 2020



Ano agrárias biológicas
engenha-

rias
exatas             

e da terra
humanas

linguística 
letras           

e artes
saúde

sociais 
aplicadas

multidis-
ciplinar

2015 7.8 5.0 7.2 5.2 6.2 3.7 4.7 6.6 5.4
2016 7.5 5.1 6.7 5.2 6.0 3.8 4.9 7.9 4.6
2017 6.5 5.3 7.3 5.2 6.5 4.8 4.9 7.7 4.9
2018 6.4 5.0 6.5 6.6 6.4 4.8 5.0 7.4 7.0
2019 6.8 5.4 6.5 5.6 7.0 4.0 5.2 7.8 6.4

SciELO, 2020, CC-BY

SciELO Brasil – evolução da duração da avaliação de manuscritos, 2015 a 2019

mediana do número de meses entre submissão e aprovação



conjuntos total  agrárias  
biológicas

 engenha-
rias

 exatas e 
da terra  humanas

 
linguística 
letras e 
artes

 saúde  sociais 
aplicadas

multidis-
ciplinar

todos os periódicos 296 35 20 16 7 86 15 90 41 6
usam ScholarOne 153 20 14 11 5 29 1 66 12 6

% usam ScholarOne 52% 57% 70% 69% 71% 34% 7% 73% 29% 100%
% Double blind 73% 85% 29% 55% 40% 97% 100% 73% 83% 83%
% Single blind 25% 15% 71% 45% 60% 3% 0% 26% 0% 17%
%Triple blind 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 17% 0%

Distribuição dos periódicos SciELO Brasil que usam o serviço ScholarOne de gestão de manuscritos
por área temática segundo o tipo de peer review utilizado 

SciELO Brasil, 2020, CC-BY





















SciELO Preprints - controle de qualidade 
automatizado:  verificar alinhamento com a estrutura do SciELO Publishing Schema / JATS

- ORCID autores è informação pública
- contribuição dos autores è CrediT
- conflito de interesse
- financiamento
- não publicado anteriormente
- autores assumem responsabilidade

moderação SciELO: verificar se atende critérios de aprovação automática
- tipo de manuscrito: pesquisa original, revisão, estudo de caso, ensaio,....
- autoria: afiliação, produção científica, histórico no SciELO Preprints 

moderação: editoria de moderação por áreas temáticas – editores de periódicos SciELO
- coordenação das editorias por editores membros do CC SciELO Brasil
- critério básico – aceite se o manuscrito é passível de aceitação para avaliação

por pares por um periódico típico SciELO da área temática  


