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• Philosophical
Transactions of the Royal
Society, foi lançada em
1665, tornando-se uma
das primeiras revistas
dedicada exclusivamente
à ciência. É considerada
a revista científica mais
longeva do mundo em
atividade até hoje.

• 353 anos

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

• Na literatura, três nomes foram muito cotados: o do baiano
Jorge Amado, o do mineiro Carlos Drummond de Andrade
e do pernambucano João Cabral de Melo Neto.
• Nobel da Paz: Herbert de Souza, o Betinho, Maria Rita de
Souza Brito Lopes Pontes, a Irmã Dulce, e o indigenista
Orlando Villas-Boas tiveram grandes chances.
• Na Física, quem chegou mais perto foi Cesar Lattes.
• Na Medicina, Carlos Chagas (1913 e 1921).

COMPORTAMENTOS QUE PRECISAM SER MUDADOS
PRECISAMOS GOSTAR DO
BRASIL E TERMOS ORGULHO
DE SERMOS BRASILEIROS !!!
O Nobel perdido - Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (1878-1934)
por Marília Coutinho, especial para a Folha -1999.
Fonte: www.folha.com.br
Reportagem publicada na Folha de São Paulo em 7 de fevereiro de 1999.
Carlos Chagas teve quatro indicações ao prêmio máximo da Medicina
Em 1921, não houve laureado. Comentando a nomeação de que tinha
conhecimento, de 1921, o historiador Sierra Iglesias afirma que
representantes da Nobel Foundation - Sweden dirigiram-se a organismos
brasileiros, que desaconselharam a premiação, mas não menciona as
fontes.

BRASILEIRO NÃO GOSTA DE BRASILEIRO

BRASILEIRO GANHOU PRÊMIO NOBEL

O Nobel que o Brasil ganhou e ninguém sabe – Peter Brian Medawar
– Prêmio Nobel de Medicina em 1960
por Gabriel de Arruda Castro, Gazeta do Povo -11/10/2017.
Fonte: www.gazetadopovo.com.br
Nasceu em Petrópolis (RJ) em 1915, falava português e morou no Brasil
até os 13 anos. Filho de pai libanês e mãe inglesa. Mudou-se para a
Inglaterra para estudar.
Em 1933, foi convocado para alistar-se nas Forças Armadas do Brasil.
Ele pediu ajuda para não interromper seus estudos em Oxford. A exceção
não foi autorizada pelo então ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra e ele
perdeu a cidadania brasileira.
O prêmio Nobel veio em 1960, graças a uma pesquisa que desenvolveu
um soro capaz de reduzir as chances de rejeição em transplante de
órgãos.

Lidando com a sobrecarga
de informação
Estamos sobrecarregados com a
quantidade de informação científica
que está sendo publicada?
O PubMed adiciona uma média de
mais de dois resumos por minuto em
sua base de dados e isso apenas em
ciências médicas e da vida.
Se isso não equivale à sobrecarga
de informação, então o que seria?
http://blog.scielo.org/blog/2015/05/18/lidando-com-a-sobrecarga-de-informacao/

FACTS

200+

papers will be read by a
researcher in a year, on average

0.4%

of journals (50,000+) on average
a scienDst is capable of reading
in a year

Tenopir C. What Scientists Really Need. In: American Association for the
9 (AAAS). Washington D.C.; 2005.
Advancement of Science Meeting
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Introdução

ü Encorajar todos os envolvidos no processo editorial de publicação para
assumir a responsabilidade pela promoção da integridade nas revistas
cien3ﬁcas
ü Fornecer base para o desenvolvimento e melhoria das prá+cas efe+vas
para alcançar esse obje+vo
ü Abrir o diálogo sobre prá+cas é+cas na publicação
ü Informar/orientar as pessoas envolvidas no processo editorial
ü Promover a tomada de decisão pelos editores
•

Conteúdo do minicurso: CSE (Council Science Editors) e Comitê de
Polí+ca Editorial

Funções e responsabilidade do editor

Editores de revistas cien3ﬁcas têm responsabilidades para com:
autores
revisores
leitores
proprietários / publishers
público como um todo
Dependendo da relação entre o editor e o publisher, algumas das
funções e responsabilidades entre os dois podem sobrepor-se em
algumas das seguintes caracterís+cas:

Funções e responsabilidade do editor
• Fornecer orientações aos autores para a preparação e apresentação do
manuscrito
• Ter clareza na polí+ca da revista quanto aos critérios de autoria
• Tratar todos os autores com equidade, cortesia, obje+vidade, hones+dade
e transparência
• Estabelecer e deﬁnir polí+cas de conﬂito de interesse para todos os
envolvidos no processo de publicação, incluindo editores, staﬀ da revista,
autores e colaboradores
• Proteger a conﬁdencialidade da obra de cada autor
• Ser um ombudsman

Funções e responsabilidade do editor
• Estabelecer um sistema de avaliação por pares efe+vo e rápido
• Tomar decisões editoriais com velocidade razoável e comunicá-los de
forma clara e constru+va
• Estar atento para atrasos por parte de editores e/ou revisores por razões
suspeitas
• Estabelecer diretrizes claras para os autores a respeito de prá+cas
aceitáveis para a par+lha experimental de materiais e informações,
especialmente aqueles necessários para replicar a pesquisa
• O PROCESSO É SUBJETIVO

Funções e responsabilidade do editor
• Estabelecer um processo para reconsiderar as decisões editoriais
• Descrever, implementar e revisar as polí+cas que regulamentam questões
é+cas e alegações ou constatações de má conduta de autores e qualquer
pessoa envolvida no processo de revisão por pares
• Informar os autores que o manuscrito será avaliado de acordo com os
procedimentos padrão da revista ou descrever o processo de tomada de
decisão se diferente daqueles procedimentos
• Desenvolver mecanismos, em cooperação com o publisher, para garan+r a
publicação pontual dos manuscritos aceitos
• Comunicar/publicar claramente todas as polí+cas e normas editoriais

Funções e responsabilidade do editor
Exemplos de itens da polí+ca e normas editoriais que os editores podem
exigir que os autores citem nos trabalhos:
• Fontes de ﬁnanciamento da pesquisa e inclui-la na seção de agradecimento
• Número do protocolo do comitê de é+ca aprovado para experimentação
em animais (incluindo células ou tecidos humanos ou animais; seres
humanos devem dar consen+mento livre e esclarecido)
• Revelar qualquer potencial conﬂito de interesse de cada autor
• Revelar que não há conﬂito de interesse de cada autor

Funções e responsabilidade do editor
• Listar a contribuição dos autores e iden+ﬁcar outros apoios (por exemplo,
análise esta3s+ca ou revisores), com a aprovação do contribuinte, na
seção agradecimento
• Algumas revistas podem exigir:
– a publicação de uma declaração de contribuição do autor para cada
ar+go
– que pelo menos um autor que tenha pleno acesso a todos os dados,
assuma a responsabilidade por sua integridade e precisão na análise
– a função de cada autor na autoria do ar+go
– que os autores conﬁrmem a autoria do ar+go

Funções e responsabilidade do editor
• Obter a permissão do detentor dos direitos autorais para usar/reproduzir
conteúdo protegido por direitos autorais (por exemplo: ﬁguras e tabelas)
no manuscrito subme+do
• Fornecer permissão por escrito de qualquer indivíduo potencialmente
iden+ﬁcável referido ou mostrado em fotos no manuscrito
• Transferência de direitos autorais ou acordo de licenciamento
• Veriﬁcar se a imagem tem pelo menos 300 dpi originais (PUBMED/SciELO)

Funções e responsabilidade do editor
A revista também pode solicitar:
• Informações de registro de ensaios clínicos
• Adesão à declaração CONSORT, que ajuda a padronizar os relatórios de
ensaios clínicos randomizados
• Uso do diagrama STARD para relatar testes de diagnós+co
• O cumprimento MOOSE para relatar meta-análises e revisões sistemá+cas
de estudos observacionais

Funções e responsabilidade do editor
Peer Review
ü Os editores são responsáveis pelo monitoramento e pela garan+a da
equidade, rigor, e civilidade da revisão por pares no processo editorial.
ü É o método mais comum para garan+r a qualidade do manuscrito.
ü Editores ou editores associados podem rejeitar manuscritos sem revisão
externa para fazer melhor uso de seus recursos. As razões para esta
prá+ca são geralmente que o manuscrito está fora do escopo da revista,
não atende aos padrões de qualidade da revista, é de mérito cien3ﬁco
limitado, falta de originalidade ou inovação.
ü Árbitros são escolhidos pelos editores, pelos editores associados ou
membros do conselho editorial.

Peer Review must be an explicit part of the publishing
process

Funções e responsabilidade do editor
Peer Review
ü O processo de revisão por pares pode ser:
– Duplo cego: escondem a iden+dades de ambos (autores e revisores).
No entanto, embora mascaradas, a iden+dade do autor (es) podem
ser conhecidos pelos revisores com base na área de pesquisa.
– Único cego: mantem oculta a iden+dade do revisor anônimo para os
autores. Algumas revistas permitem aos revisores a opção de revelar
seus nomes.
– Aberto: mantem os nomes dos autores e também revelam o nome
dos revisores.

Funções e responsabilidade do editor
Peer Review
ü A revisão por pares é geralmente uma a+vidade não recompensada
para quem o tempo é um bem precioso. É importante que os
editores deﬁnam claramente as responsabilidades dos revisores e
implementem processos que agilizar o processo de revisão por
pares.
ü A revisão por pares pode ser remunerada.
ü Quanto ??????

Funções e responsabilidade do editor em relação aos revisores
• Distribuir adequadamente os trabalhos para avaliação respeitando a área
de experiência do revisor
• Garan+r que os revisores tratem o manuscrito como um documento
conﬁdencial
• Informar aos colaboradores que eles não estão autorizados a fazer
qualquer uso dos que está descrito no manuscrito ou aproveitar os
conhecimentos adquiridos antes da publicação
• Fornecer aos revisores instruções explícitas sobre as expecta+vas da
revista para o escopo, conteúdo, qualidade e pontualidade do parecer
para promover uma análise crí+ca, leal, constru+va e informa+va do
trabalho

Funções e responsabilidade do editor em relação aos revisores
• Solicitar que os revisores iden+ﬁquem qualquer conﬂito de interesse e
que recusem a a+vidade caso não possam fornecer uma análise
imparcial
• Permi+r um tempo adequado para realizar a revisão
• Não sobrecarregar o revisor
• Encontrar maneiras de reconhecer as contribuições dos revisores, por
exemplo, agradecendo-os publicamente no periódico; fornecer
declarações que podem ser usadas em promoção acadêmica; convidar
para atuar no conselho editorial da revista

Funções e responsabilidade do editor
Liberdade editorial
ü Um editor é essencialmente responsável por aquilo que aparece em
sua revista.
ü Para estabelecer e manter alta qualidade do conteúdo do jornal, um
editor deve, antes de aceitar o cargo, receber uma declaração explícita
por escrito do “proprietário” do jornal que lista as responsabilidades
do editor e sua autonomia.
ü Acompanhar o conceito de originalidade e abrangência de revisores.

Funções e responsabilidade do editor
Liberdade editorial

üAlgumas vezes irá cometer
erros porque parte do
processo é subjetivo e
complexo.

O Papel do Editor
• 67 Revistas são suspensas no
JCR.
• 06 Revistas brasileiras são
suspensas no JCR.
07/2013

www.abecbrasil.org.br
abec@abecbrasil.org.br

Funções e responsabilidade do editor
Liberdade editorial
Deve ser acordado por ambos o editor e o “proprietário” do Jornal:
• Declaração da missão do periódico, obje+vos e polí+cas editoriais
• Estabelecer mecanismo que evite qualquer inﬂuência de outros para lidar
com conﬂito de interesse, agindo de forma transparente e obje+va
• Liberdade para nomear o conselho editorial, incluindo adjunto,
assistente, e os editores de área
• Esses pontos podem estar deﬁnidos em um contrato, que também pode
conter: duração do mandato do editor

Funções e responsabilidade do editor
Conﬁdencialidade
ü Editores e todo o staﬀ devem manter a conﬁdencialidade das
informações do manuscrito, compar+lhando apenas com aqueles
envolvidos nos processos de avaliação, revisão e publicação.
ü As revistas devem ter um mecanismo - compa3vel com os padrões
estabelecidos - para armazenar com segurança, arquivar e/ou destruir
conteúdos relacionados.
ü Registros e programações de retenção, tais como por quanto tempo
manter manuscritos publicados ou manuscritos rejeitados, e as
correspondências associadas, devem ser documentados por escrito.

Funções e responsabilidade do editor
Conﬂito de interesse
ü Conﬂito de interesse na publicação pode ser descrito como condições
em que um indivíduo detém interesses conﬂitantes ou concorrentes
que possam interferir na decisão editorial.
ü Conﬂito de interesse pode ser apenas potencial ou um fato.
ü Os editores devem deﬁnir e monitorar regularmente a polí+ca de
conﬂito de interesse para os editores, revisores, membros do corpo
editorial.
ü Essa polí+ca deve ser publicada no jornal com a data da sua adoção ou
publicação e de fácil acesso (geralmente como parte das Instruções aos
Autores).

Funções e responsabilidade do editor
Conﬂito de interesse
ü Um desaﬁo para os editores é reconhecer o potencial de viés de um
conﬂito de interesse e tomar as medidas adequadas.
ü Alguns +pos especíﬁcos de conﬂito de interesse:
• conﬂitos pessoais: editores devem evitar tomar decisões em manuscritos
com conﬂito de interesse com a sua própria ins+tuição, tais como os
apresentados a par+r de seu departamento, por colaboradores de
pesquisa ou concorrentes.
• conﬂitos ﬁnanceiros: o +po mais evidente de conﬂito de interesse
ﬁnanceiro surge quando uma organização ou indivíduo pode se
beneﬁciar ﬁnanceiramente de uma decisão de publicar ou rejeitar um
manuscrito. P. ex: direitos de propriedade intelectual (patentes,
royal+es e direitos autorais).

Funções e responsabilidade do editor
Conﬂito de interesse
ü Autoria: Estabelecer critérios e diretrizes para autoria e fazer cumprir
essas normas. Pode/deve ser solicitado aos autores informações sobre:
local onde foi desenvolvida a pesquisa, ﬁnanciamento, fabricantes de
produtos empregados. O uso dessas informações ﬁca a critério do
editor (deve costar das normas).
ü As revistas devem exigir a declaração de conﬂito de interesse de todos
os envolvidos no processo de publicação: editores, revisores, membros
do corpo editorial e autores.
ü Revisores: Se exis+r conﬂito de interesse, os editores pedem que os
revisores recusem comentar o trabalho. Mas se um revisor é um colega
do autor, e acredita que pode fornecer uma avaliação obje+va, o
editor pode permi+r a prá+ca.

Funções e responsabilidade do editor
Par+cipação do comitê editorial
ü O editor-chefe deve deﬁnir os papéis dos editores e/ou conselho
editorial que são nomeados/convidados por ele.
ü Como mencionado anteriormente, o editor-chefe deve exigir a
divulgação de qualquer conﬂito de interesse.
ü O editor-chefe deve garan+r que os editores e/ou conselho editorial
estejam em sintonia com a revista; receber o treinamento e supervisão
necessários para desempenhar adequadamente as funções editoriais;
e executar a+vamente as suas responsabilidades, tais como a
atribuição de revisores ou revisão dos manuscritos e aconselhar sobre
a polí+ca pra+cada.

Funções e responsabilidade do editor
Tempo de tramitação
ü Os editores são responsáveis por monitorar o tempo de resposta para
todas as fases de tramitação do manuscrito: do recebimento a
publicação ou rejeição.
ü Algumas revistas publicam relatórios anuais (auditoria editorial), com
o número total de manuscritos subme+dos, taxas de aceitação e
rejeição, tempo médio de resposta.

Funções e responsabilidade do editor
Tempo de tramitação

ü Muitas revistas publicam as datas de recebimento e aceitação do
manuscrito. Essas informações interferem na escolha do periódico
pelos autores.
ü É responsabilidade do editor fornecer respostas e decisões rápidas
para todas as a+vidades relacionadas ao dia-a-dia do periódico,
incluindo respostas a consultas dos autores.

Funções e responsabilidade do editor
Tempo de tramitação
ü Editores têm a responsabilidade de manter a integridade da
publicação através da publicação de errata ou iden+ﬁcação de
correções, retrações, e expressões de preocupação o mais rápido
possível.
ü Quando apropriado, devem abrir um fórum (por exemplo, cartas aos
editores) para expressões de opiniões alterna+vas.
ü Erros em ar+gos publicados exigem uma correção ou errata publicada.
As correções devem ser feitas de tal forma que a iden+ﬁque e associe
com a publicação original.
ü Os editores devem monitorar o número e os +pos de erros que
aparecem no seu dia-a-dia. Os editores devem tomar medidas
corre+vas quando há evidência de um aumento em erros evitáveis.

Funções e responsabilidade do editor
Apelações/reconsideração de manuscritos rejeitados
ü Apesar dos esforços dos editores solicitando avaliações justas e
imparciais para os manuscritos, autores ainda podem querer
“desaﬁar” as decisões editoriais.
ü Os editores devem ter uma polí+ca para tratar as queixas e ajudar a
resolver esses problemas, embora não seja fácil explicar a um autor
que a pesquisa relatada em seu manuscrito não garante a publicação
em comparação com os muitos outros em consideração.
ü Veriﬁque se a decisão foi claramente explicada ao autor e se o mesmo
pode ter sido baseada em informações erradas ou ques+onável, por
exemplo, numa interpretação errada do manuscrito pelo revisor.

ÉTICA
Os pingos no is:
ü Todo colunista corre o risco de ser mal
interpretado
ü Espero daqui para a frente ser mais clara, para que
nenhum mal entendido no meu texto possa
confundir os leitores
ü Interpretações falhas , mexer com idéias alheias,
contrariar, contradizer, tudo isso faz parte desse
ofício, pois a unanimidade é tola
ü Mas que eu sempre torne meu leitor um cúmplice,
mesmo quando discordando de mim
LIA LUFT

Revista Veja, 2304, 16/01/2013

Funções e responsabilidade do editor
Apelações/reconsideração de manuscritos rejeitados
ü Reconsiderar manuscritos rejeitados se o autor fornecer boas razões.
Os autores devem escrever uma carta explicando por que merece a
reconsideração.
ü Incen+var a reapresentação de manuscritos que são potencialmente
aceitáveis, mas foram rejeitados devido a necessidade de grande
revisão ou inclusão de dados adicionais, explicando exatamente o que
é necessário para tornar o manuscrito potencialmente aceitável, e os
processos e procedimentos que serão seguidos para que o manuscrito
seja subme+do novamente.

Funções e responsabilidade do editor
Alegação de má conduta
ü Possível má conduta cien3ﬁca é geralmente comunicada diretamente
para o editor do jornal sobre um manuscrito que está sob
consideração ou já foi publicado.
ü As revistas devem desenvolver uma polí+ca consistente para
encorajar a no+ﬁcação de indícios de má conduta, para avaliar as
alegações, e para lidar com as decisões.
ü Revistas devem incluir uma declaração em suas instruções para
autores que alegações de má conduta serão inves+gados.
ü O editor não é o único responsável por monitorar má conduta, mas é
sua responsabilidade criar e impor polí+cas que es+mulem a boa
prá+ca na publicação.
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Responsabilidade da autoria
ü Autores são aqueles que contribuíram signiﬁca+vamente para o
trabalho.
ü Muitas revistas fornecem orientações sobre a autoria em suas
instruções aos autores.
ü Princípios, costumes e prá+cas podem diferenciar para cada área do
conhecimento.
ü Existem muitas regras de autoria.

TRABALHO CIENTÍFICO

Normas de
Vancouver
International Committee of Medical Journals
Editors
www.icmje.org, Dezembro de 2017

VANCOUVER

• 1) Contribuição substancial à
concepção e ao desenho do trabalho
científico, aquisição, interpretação e
análise dos dados;
• 2) Redação e revisão crítica do
trabalho, com real contribuição
intelectual ao seu conteúdo;
• 3) Aprovação final do conteúdo a
ser publicado;

VANCOUVER

• Todos aqueles que não se qualificam
como autores deverão ser citados
nos agradecimentos, incluindo sua
participação no trabalho (tradução,
aquisição de fundos, análises
técnicas e estatísticas, empréstimo
de material, entre outras);
• Com certeza, outros pontos podem
ser considerados (trabalhos
multicentro)

AUTORIA

• O mais atuante como primeiro
autor,
• o sênior – orientador ou
coordenador – como último,
• os demais em ordem direta e
efetiva de participação.
Permite uma visão correta do papel
de cada um no trabalho.

AUTORIA

• indivíduos com função pura e
simplesmente técnica num trabalho
(por exemplo, análise estatística,
empréstimo de equipamento,
operação de instrumento) não
necessariamente devem ser
considerados autores,
• devem merecer agradecimento,
seção de trabalhos científicos que
deve ser mais valorizada.

AUTORIA

• Infelizmente, é muito comum ouvirse relatos de pressões por parte de
coordenadores, professores e
orientadores, obrigando os
subordinados, na maioria das
vezes alunos, de graduação ou de
pós-graduação, a citarem o nome
de pessoas que muitas vezes nem
sabem de que se trata o artigo a
ser publicado.

AUTORIA

CONSTRUÇÃO DE UMA
PUBLICAÇÃO ÉTICA DE
QUALIDADE INTERNACIONAL
Veruska da Silva Costa – ABEC - 2014

Quem é o autor
Autor, conforme a Lei 9.610/1998, a
Lei Brasileira de Direitos Autorais, “é a
pessoa física criadora de obra
literária, artística ou científica”.
Sempre que possível, considere o
autor “pessoa física” indicando-o no
item como responsável pela autoria
da obra.

AUTORIA

CONSTRUÇÃO DE UMA
PUBLICAÇÃO ÉTICA DE
QUALIDADE INTERNACIONAL
Veruska da Silva Costa – ABEC - 2014

E a co-autoria

Uma obra em coautoria é aquela criada em comum,
por dois ou mais autores.
A Lei 9.610/1998, no seu Art. 15, § 1º, diz que “não
se considera coautor quem simplesmente auxiliou
o autor na produção da obra literária, artística ou
científica, revendo-a, atualizando-a, bem como
fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação
por qualquer meio”.

AUTORIA

CONSTRUÇÃO DE UMA
PUBLICAÇÃO ÉTICA DE
QUALIDADE INTERNACIONAL
Veruska da Silva Costa – ABEC - 2014

Direitos morais e patrimoniais do
autor

• Os direitos morais do autor nascem com a
criação da obra. São intransferíveis.
• Os direitos patrimoniais nascem com a
publicação da obra. São passíveis de
transferência, cessão, licenciamento,
autorizações de uso, etc.

AUTORIA

Pesquisa
Autorship
for sale

• Na China, com um pouco de dinheiro, pode-se comprar uma
“vaga” de autor no trabalho de outra pessoa, ou até comprar um
trabalho já pronto para colocar seu nome nele – com a garantia
de que ele será publicado numa revista indexada pela Elsevier
ou pela Thomson Reuters, as principais empresas de referência
no ramo das publicações científicas.

www.technologyreview.com/s/608266/the-truth-about-chinas-cash-for-publication-policy/amp/

www.technologyreview.com/s/608266/the-truth-about-chinas-cash-for-publication-policy/amp/

Responsabilidade da autoria
Principais consensos relacionados a autoria:
• Iden+ﬁcação de autores é responsabilidade das pessoas que ﬁzeram o
trabalho e não das pessoas que publicam o trabalho. Os
pesquisadores devem determinar quem contribuiu para o trabalho
para jus+ﬁca-lo como autor.
• Os indivíduos que contribuíram para o trabalho, de maneira menos
signiﬁca+va, devem ser citado na seção de agradecimentos.
• Os editores devem exigir que os autores iden+ﬁquem suas
contribuições para o trabalho e estas informações devem ser
disponibilizadas aos leitores = estabelecer responsabilidade pelo que
esta sendo relatado.

Responsabilidade da autoria
Modelos de contribuição
ü Problemas de autoria que os editores tem que iden+ﬁcar e.....tentar
resolver:
Autoria convidada:
– É aquela em baseada em uma expecta+va de que a inclusão de
um determinado nome vai melhorar as chances de que o
trabalho seja publicado ou aumentar o impacto da publicação.
Autoria honorária ou de presente:
– Baseada unicamente em uma ténue ligação com um estudo. Um
exemplo: chefe de um departamento em que o estudo foi
realizado.
Autoria fantasma:
– São aqueles que par+cipam da análise da pesquisa, dados e/ou
escrita do manuscrito, mas não são colocados como autores.

Responsabilidade da autoria
Ordem dos autores
ü É uma decisão cole+va do grupo de autores ou do estudo.
ü Qualquer desacordo sobre a ordem dos autores deve ser resolvido
pelos autores antes do ar+go ser subme+do para publicação - esse
+po de conﬂito pode atrasar ou impedir a publicação.
ü EDITORES NÃO DEVEM SE ENVOLVER!!
ü A polí+ca da revista pode limitar o número de autores.
ü Qualquer alteração (inclusão ou exclusão) de autor, após a
submissão inicial do trabalho, deve ser feita por escrito e assinado
por todos os autores, incluindo aqueles que estão sendo adicionados
ou removidos. Nova lista do autor deve ser encaminhada com uma
jus+ﬁca+va.

Responsabilidade da autoria
ü Conﬁdencialidade: os autores devem manter toda a comunicação
entre si e com a revista em conﬁdencialidade. Os autores devem
designar um contato para todo o processo (autor de
correspondência).
ü Originalidade: Os autores devem apresentar uma declaração
atestando a originalidade do trabalho. A originalidade é crucial,
porque muitos jornais têm limitado espaço e os editores podem dar
menor prioridade para estudos que, independentemente da precisão
cien3ﬁca, não tragam um avanço no estado da arte.
ü Divulgações: os autores devem apresentar declarações sobre a
originalidade do conteúdo, contribuição de cada autor para o
trabalho, ﬁnanciamento e conﬂito de interesse.

AUTORIA

Como citar a
instituição ?
Ø 9th University

AUTORIA

Universidade de São Paulo - USP
o São Paulo University
o University of São Paulo
o State University of São Paulo
o São Paulo State University
o Saint Paul University

AUTORIA

Universidade Estadual Paulista –
Júlio de Mesquita Filho - UNESP
o 61 variações
o UNESP – Universidade estadual
Paulista
o UNESP - São Paulo State
University

AUTORIA

Busca “Author”
Casos de nomes compostos!
Márcio de Castro Silva Filho
Filho MCS; Filho MDCS; Filho MDC;
Silva Filho MC; Silva Filho MD;
Silva-Filho MC; Silva-Filho MD;
Silva MD; Silva MC; Silva MDC...

AZEVEDO, CEC-2015

Modelo clássico da Comunicação
Científica

Seu trabalho foi recusado para publicação?
... Não se desespere!!!
Ø BMJ 1979: de 1551 artigos submetidos
sucessivamente, 1223 (79%) foram recusados!!!
§ ... 68% destes (836 de 1223) foram
publicados ... em outras revistas...

§ ... Portanto ... mesmo sendo recusado... a
estatística nos favorece !!!

Rejeição de artigo
• 95% the Lancet, JAMA, The
BMJ
• 60% PLOS ONE, BMJ Open
• Média 70%

Some science journals that claim to peer
review papers do not do so
https://www.economist.com/science-and-technology/2018/06/23/some-sciencejournals-that-claim-to-peer-review-papers-do-not-do-so

Ø Using Mr Beall’s list, Bo-Christer Björk, an
information scientist at the Hanken School of
Economics, in Helsinki, estimates that the
number of articles published in questionable
journals has ballooned from about 53,000 a year
in 2010 to more than 400,000 today.
Ø He estimates that 6% of academic papers by
researchers in America appear in such journals.

Introdução
Funções e responsabilidade na publicação

Funções e responsabilidades do editor
Autoria e responsabilidades da autoria
Funções e responsabilidades dos revisores
Relação entre editores e publishers, Sociedades, Patrocinadores ou
Proprietários de periódicos
Responsabilidades para a comunicação social

Iden+ﬁcação da má conduta e orientações para ação

Relação entre editores e publishers, sociedades,
patrocinadores ou proprietários de periódicos
ü Os editores devem ter total competência, autoridade e
responsabilidade pelo conteúdo cien3ﬁco da revista, referido como
"independência editorial“.
ü

A revista deve ter uma polí+ca sobre a independência editorial, e um
aviso indicando que o material publicado na revista não representa a
opinião do editor, da sociedade, do patrocinador, ou do proprietário
do jornal.

ü A relação entre o editor e publisher, sociedade, patrocinador, ou o
proprietário do jornal deve basear-se na conﬁança e respeito.

“É ainda possível chorar sobre as
páginas de um livro, mas não se
pode derramar lágrimas sobre um
disco rígido.”
José Saramago (Azinhaga-Portugal, n. 1922)

SAÚDE

Jornal de Pediatria

hJp://www.elsevier.es/ﬁcheros/NormOrga/359normas.pdf

SAÚDE

Memórias do InsDtuto Oswaldo Cruz

hJp://www.scielo.br/revistas/mioc/pinstruc.htm

SAÚDE

Revista Brasileira de Psiquiatria

hJp://www.scielo.br/revistas/rbp/pinstruc.htm

SAÚDE

Diabetology & Metabolic Syndrome

hJps://dmsjournal.biomedcentral.com/

AGRÁRIA

Revista do InsDtuto de Medicina Tropical SP

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665&lng=en&nrm=iso

AGRÁRIA

Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-2961&lng=en&nrm=iso

AGRÁRIA

Revista Natureza & Conservação

hJps://www.journals.elsevier.com/natureza-and-conservacao

AGRÁRIA
EXATAS

Ciência Agrícola
hJp://www.scielo.br/revistas/sa/pinstruc.htm
LaDn American Journal of Probability and MathemaDcal S
taDsDcs
hJp://alea.impa.br/english/index_v15.htm

BIOLÓGICAS

Revista Brasileira de Farmacognosia

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-695X&lng=en&nrm=iso

BIOLÓGICAS

GeneDcs and Molecular Biology

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-4757&lng=en&nrm=iso

BIOLÓGICAS

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&lng=en&nrm=iso

HUMANAS

Revista Brasileira de Educação

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2478&lng=en&nrm=iso/

HUMANAS

PerspecDvas em ciência da informação

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-9936&lng=en&nrm=iso

SOCIAIS

Revista Brasileira de Gestão de Negócios

hJp://www.scielo.br/revistas/rbgn/paboutj.htm

SOCIAIS

Revista de Administração de Empresas

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=en&nrm=iso

SOCIAIS

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7329&lng=en&nrm=iso

ENGENHARIA

Revista Brasileira de PoliDca Internacional
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences
and Engineering

ENGENHARIA

Brazilian Journal of Chemical Engineering

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-6632&lng=en&nrm=iso

EXATAS

ComputaDonal & Applied MathemaDcs

hJp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-0302&nrm=iso&rep=&lng

HUMANAS

Revista Tempo Social

hJps://www.revistas.usp.br/ts/index

LINGUÍSTICA

Revista Movimento

hJp://seer.ufrgs.br/Movimento

hJp://www.scielo.br/revistas/jbsms/iinstruc.htm

Mande um abraço a todas as pessoas que
creia que mereçam, inclusive a este amigo
que está te abraçando!
SIGMAR DE MELLO RODE

sigmar.rode@unesp.br

