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Vamos falar de... 

A política editorial define a revista científica 

Ø  visão geral do conceito;  

Ø  quem faz? 

Ø  o que contém? 

Ø   quando é que é mais utilizada? 

2/18 Trzesniak: Política Editorial (Abec, setembro, 2018)  



Visão geral do conceito 
A política editorial define a revista científica 

Ø  tem a ver com a sua concepção;  

Ø  aplica-se a todo o seu conteúdo; 

Ø  estabelece sua identidade, sua 
personalidade, seu “perfil físico-psicológico”; 

Ø   exprime filosofia, ambição e sonhos das 
Instituições de Retaguarda, do Comitê de 
Política Editorial e do Editor; 

Ø    é bastante estável no tempo. 
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Quem faz a Política Editorial? 

Vamos entender a estrutura editorial da revista 
Comitê	de	Polí-ca	Editorial	

(Editorial	Board)	

Editor	Cien-fico	
(Scien/fic	Editor)	

Editores	associados	
(Associate	editors)	

Corpo	Editorial	Cien8fico	
(Scien/fic	Advisory	Board)	

	
	 Revisores	ad	hoc	(corpo)	

Ad	hoc	consultants	

mais... 
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Comentando o diagrama 
 

Ø  mostra apenas a estrutura mínima da parte de 
preparação do conteúdo (há mais a administrativa); 

Ø  o Comitê de Política Editorial dá diretrizes para 
todas as instâncias da revista (por isso o             ); 

Ø  o Comitê orienta, mas não executa qualquer ação 
visando à qualidade do conteúdo da revista – essa é 
construída do editor científico para baixo; 

Ø  editores associados existem em função da quanti-
dade de submissões (pode não haver associados); 

O termo Conselho precisa ser banido 
eternamente do universo das revistas científicas.  

mais... 



Comentando o diagrama 
 

Ø  o Comitê é um órgão colegiado, se reúne e toma 
decisões coletivas (gerais, nunca sobre um artigo); 
Ø  o Comitê não aconselha: ele determina; 
Ø  endogenia não é problema no Comitê; 
   
 

Ø  “Corpo” é um conjunto de indivíduos isolados 
entre si, podem nem se conhecer; as decisões toma-
das, sempre sobre algo específico, são... solitárias; 
Ø  endogenia é problema, tanto no corpo editorial 
científico como no de consultores ad hoc. 
 

O termo Conselho precisa ser banido 
eternamente do universo das revistas científicas.  
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Quem faz a Política Editorial? 
A constituição do Comitê 
Ø  toda a revista deve necessariamente ter uma 
retaguarda institucional regimental (universidade, 
departamento, científica ou um consórcio de vários 
desses...), que permita inferir sua perenidade; 
Ø  um Comitê de Política Editorial mínimo teria 
três representantes dessa retaguarda, mais o 
editor científico; 
Ø  Pode ter mais: 
Ø  um profissional da área (revista técnico 
científica); 
Ø representante de associação científica (se for de 
universidade ou departamento ou programa de pós) 



A Política Editorial e seu uso 

A Política Editorial é deve ser usada 
no dia-a-dia da revista, na revisão de 
conformidade (desk review), que 
define a continuidade ou não de uma 
submissão no processo editorial. 
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Tudo começa com a Missão 

A Missão, enunciada em termos de um verbo, um 
objeto e um desafio, é o cartão de apresentação 
da revista. 
(às vezes, no início, existe apenas tacitamente...) 

Tem que ser curta, objetiva e contundente: 

       Difundir, com o máximo de qualidade 
       científica e editorial, artigos inéditos,* 
       baseados em pesquisa original, na(s)  
       área(s) de... 

*Pode-se incluir, eventualmente, revisados por pares. 
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A Política Editorial e seu uso 
Iniciando: expansão da Missão, tipo de artigo e 
enquadramento temático e metodológico 



Quem faz a Política Editorial? 
Requisitos de conteúdo I 
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Quem faz a Política Editorial? 
Requisitos de conteúdo II 
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Quem faz a Política Editorial? 
Ineditismo 
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Quem faz a Política Editorial? 
Referências 



Quem faz a Política Editorial? 
Podem ainda figurar na Política Editorial: 
Ø  seções da revista: artigos de pesquisa básica, 
artigos técnicos, artigos de revisão, artigos curtos 
(notas), cartas, etc.; 
Ø  as respectivas extensões (em palavras ou 
caracteres) de cada tipo de contribuição, 
explicando se com ou sem referências e elementos 
pretextuais; 
Ø  limitação quanto a ilustrações (tabelas, gráficos, 
quadros, figuras); 
Ø  exigência de videoabstract ou resumo gráfico. 
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A Política Editorial e seu uso 

Ao formular a Política Editorial, o 
Comitê pensa, concebe, define a 
personalidade da revista científica: 
filosofia, ambição e sonhos. 
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Outras atribuições do Comitê 
Apêndice: Compete também ao Comitê definir o 
Regulamento da revista, que contempla: 
Ø  escolha, mandato e sucessão do editor; 
Ø  política de revisão (cega, aberta,...); fast track? 
Ø  cobranças de taxas de submissão e/ou revisão; 
Ø  acesso ao conteúdo (livre ou restrito); 
Ø  publicação em múltiplos idiomas; 
Ø  cobrança ou gratuidade de tradução 
Ø  política de preservação digital; 
Ø  mudança da plataforma de submissão; 
Ø  editores podem publicar? 
Ø  obrigatoriedade de graphical ou video abstract 

 e outros pontos desssa ordem 
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